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CQNGRESSO NACIONAL 
• Convocação de seMão conjunta p!lra a.prcdação de veto presidencia.l 

senado Fectel'al, em 21 de julho de 1964., 
AURa MOURA ANDRAD& 

Presulenie do Senado Federal 

<visão de preçoª-.~!ll_ c~mtl'àtos qc obrl}LoU serviços ª cargo de 6r~ãgs do 00, _ 
vêm" FedE."l'al. c dá outras pr(\vidêncías. 

Senado .Federal, em 3 de agOstO' de 1964. 

President.e 

AtT1t> MOURA ANDRAP' 

17'" J:W~fW--.COnjWlt~ 

2a __ ~~~s_ã.o. Lcgislativ~ º~inã.~ 

1)& I .. egislatur~ 

." 

nos têrmos do art. 70, § 30 da consti-

Ell~ 10 dcag_ôsto.<l'C1!J(jiJ, àf 21 h0U's, <,30 nl!mJlqs 

QR~-ººJ)IA 

--------------- ---------" 

,SENADQ._~FEDERAL 
2' SJ<;SSÃO LEl;I;:,LATIVA ORD IN~iliIA, DA 5' LEGiSLATURA 

ATA DA 121' SESSÃO, EM fj 

I,ll:'. AGoSTO DE 1964 I 
rRLsu>t:SCIA DOS SRS. MOURA 
ANDRADE E NOGU]~lnA DA GAM.l\ 

As H hl'n's e 30 minutos 
aCIU1o.'l1_,$"{! pl·e.5allt~s os senhores 
!:)cnadol"es: 

Ada .. JJerto Sena. 
l!.u:;elllO Barros. 
JOdql!lm Parente. 
M:enczes PJ.mentel. 
Menezer: Pimentel. 
!l.lanoel Vilaça. 
Pe.s.soa de Que.roz. 
hTmí.lo de .\1.oracs. 
Ltu Pa1ulelra. 
JO.3C lIeite. 
fuOy.s:O de Carvalho. 
A.rülUL' Leltt'. 
.l;.U •• (.:v l\,e:l.Cnae. 

a~irel.u vlannJ.. 
bluea ecu "a.llaaare5. 
NlJg.lelfa t....l U:Ulla. 
Lítio Cle l\.J<l.ttOS. 
l\1<l'.l:"u Andiade. 
ú:.-mando StQl'It. 

pedro Ludo\'~co. 
1\.::l5on Mncujan, 
Antônio ca:·!ol;. 
Renato SIlva, 
Guido Mondin. 
Daniel Krieger. 
Mero de Sá. 

!li~~;~I;;lli~; 'Sf1 Requerimento númc""o 171, de 
. !9?4, do Sr. ·.:::5e~lt:dJr JúSé E:miri. 

0lícjos nÚJ:!.lero 175217lS3 e 1756 de 
3 do mês em curso, do Sr. Primei;'o 

~retário da Câmara dos Deptuados. 
encaminhando á revisão do Senado, 

4!l!!!.dec~mentQS..._, ~e .. ,~~2.~_unica~6es roopectivarnente, as .segulnt.;,s propo .. 
u SR. PltESIDEXTE: rJ:Je:L~$.._iLJ2rQm~ilizg.~dº~,".Dçlo Se- sições: 

11JlJi!l __ (J.e.-B.C$.OlllQ.Q~~quª,...,~!!!Ee!.!L a 
(,lIoura A.ndrade) - A lista de pre- exequcão da_l-eis eslaãua~,~: 

• 
stnçn. acusl1I o comparecimento de 26 Ofício núme,'o 248-64, de 25 de ju. 
S.'>r senadores, Havendo núroeJO le-' 

- lho do 8r. Governádor do paraná, 
gal, declaro aberta a sessao. com relação à Resolução número 20, 

Vai ser lida a ata. de 1964; 

O 5' .. , 29 Secretário procede à I Oficio número 1" 304-64. s~rn data. 
leiLur.a da ata sesão anterior, que dd Sr. Governador de J\.iinas Gerais. 
é ap o"ada sem debate. com relação à Resolução núme!'o 15, 

o S'" 1" lê o se-'de 1964; 

ProletQ de Lei da Câmara 
""iíY 1Ô,( de f®4 

(N° ·U~50-B} DE 1958, NA o.~~.~9EM) 

.Concede pensão esPefial di! 
C~ 3,000,00 (L Maria de Nazaré 
Souza Fe:rreira, v'úva de ex-ma
rin/~etro da AI!ândega de .Betém, 
José Alves Ferreira, mot~º .. , por 
afogamento quunâo em serviço. 

~ SI', 1, "ere ano I Oficio número 1,308-64, sem data, 
gu:.nte: EXPEDIE~TE também ~o Sr. Gove:nador de M~i-

. . "~'. nas GeraIS. com rela'çuQ à Resoluçao O Congresso N:l~:onal d1.'c:-eta: 
7;Iesaqem (númel'O 170 de opg,em, número 21. de 1964. '" ' ,; i 

<)'79) A .... C'6> Pre"'idente da Rep-ubllca, I , • Art, 19 -e conC~dldJ a MaL3 e 
"', ~.;..:z.~.-'':- ----.-.=-ResutuP ~es11osta a pedtdos de tn/ormat.'oes: N':':3.ré Souza Ferreira viúva de ,Jo<;ê 
de 4 do tIL" em cursq -I J' " h '. da c'flq"'e d;Ji: do; fllltfJ'z~nfo'l referen~eg ao ~o- A\-':so OA&34-549-54 (22)· ,de lo do Alve."- Ferr,el~a, l?al'n " "" d f l' 
1f'1-t~'-~;;-'-r.ri(i,.éfim:i1=ã j,'Ôrriérô n_ mê.~ em curso, do. Sr. Mimstl'O_ d~B I"?" do Mlmst~r'in dl, F'f1J:~n a " ~:i: 
'Óe.l!?C4, Q''l::: -rde rt d\sprf.i\l;óes da Lei _ Relações Exterior<'6, com reft'rencls Cldo em 22 de lUlh~ d. L--.~, a p~n: 



2564 Sexta-feira i . 
~ .. 

r ""pedal de Cr$ 3 .(JOJ,~o (três mil 
cruzeiros) mensais. 

Art. 29 A despesa "decolTente da 
execução deste. Lei correrá à conta 
da dotação orçamentária d:l M:uis

. térlo da Fazenda. iBStinada ao .paga" 
mento dÇls pensionistas da União. . 

Art. 30:} Esta. Lei entroj.'á. "em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 1 

l EiS dlspcsiçõe.s em contráriÇl. .1 
As Comissões de Consutuição e 

. :::::;0 e d:
e 

~~:a::S~âmar~ I 
ng 105, de lSôf- I 

:(~~~. ~.!l~2 B, DE 1961. NA_OlU.G.EM.) 

Isentq q ..... §;!ldfcato --.d.Qs_ .Uédicos t 
dó 'Rio de_ Jf,'l]gjr ..... o_CP--PJW.a.mneiD. 
([tf làut1emio_3. e 1OJ2.8 -Ie~cti1:os f 
tf~vidõs e7lJ vácuae -'1~...12.t!] .... 7JJ:uta e ; 

. m-amue1lÇCO de.'p'osse d~ .•• :tJ~[u:..'10; J 

e--'J!a ouWas proviãéiidas. I 
O Congresso N"aclOnal decreta: 
Art .. 1Q Fica o Sindicato dos Mé- , 

dicas do R~o de Janeiro exonerado de I 
pagamento de laudêm!os e de fOros! 
respectivbs devidos em virtude' de 
permuta.e manutenção de posse do 
1erl'eno de ma:rinha, situad'Ü na 
Avenida Churchill n\! 97, antigo lote 
fi da. quadra 6 da Freguesia de Sãp 
.José, nest9. cidade, constante do p:-o
jeto de loteamento aprovado Sob o 
]19 6 ~246, em 25 d,e março de 1941. e 
eoro uma área de 300m2, na qual se 
encontra construído o edifício":sede 
dessa instituição, com uma das fren
tes I1ara e mencionada avenida e a 
(lutra para a Rua, Santa Luzia n\! 285. 

Art. 29 Est.a Lei entrará em vig,or 
:na data de sua publicaçãO. revogad3.s 
as rlispos:ções em contrário, , 

A Comiss8.o de F&'lnças, 

Projeto de Lei da Càmara 
nq Ot),'iféJ 9'64 

(N:!_) .. !5:t:-JJ~ !lJ> _l~IiCl"'LOBIGmn) 
Concede isencão_4-e_Hce:n~a,", im

po_~....:i_~Us- JJue......T~ae11L na. 
impoTt~..ã.o J!.e ..!!1BJl clínica •. móvel 
de cãi!woJ .cºmplet!Lm.eILte_eq1.I.i:pa..~ 

- da: 'dóada à Uniã.o_Ji..QIte..-Brcrsj~ 
1.~'L _IJ11.<i.~_.M.1.len.tisto._ do 
Sétimo Dia, 'que _se encp'!J.1r~no 
Pôrto. de )jbv_a YWk. 

<) COngres~o Nacional decreta: 
Art. le;. 11:: concedida isenção de 

fmpôsí-o de importação e de consumo 
incidentes na importação de uma 
cUnica móvel de campo, completa~ 
mente equipada, doada à União _Norte 
BraSileira da Igreja Adventist~ do 
Sétimo Dia, com sede na Cidade de 
Be~ém do Pará, e que se encóntra no 
Pôrto de NOVo Yorl:. I 

Art. 2~ Esta Lei entrará em vigor 
l1a_ data de sua. publica.çã.o. revQga'das 
as disposições em contrário. 

A COllllssã5 de Finanças. 

pARECERES 
Parecer 11~ 6p2,J!çJj,§!" 
R-ed~líQ I lo 1mb"Üillti1)o. JÍJ) Se 4 

;fii.àJ1....fl.fJJ.r~Q de Lei da Câ
mar.a...JJ!l. lM.-de 1963 (nÇl~ 69B-1t, 
de ~.~9b 1!.G -Casa.. .de... Or.igem) • 

R.:..lator: Sr,--~undo Ler.!... 
A Comissão ap:-e-senta (l redação 

,,') 31Jbsh'u. vo J-'J ~",~~~" ü[~ plOjeto 
de Lei da. Câmara nO 1C4, de 19-63 

. ~r.J ~9~"B, de HI5 ... , ra Casf', de ori4 
ge!~~) Ctue: a:tera "o ::eci.lçào do, nrti.' 
(O 281 do Código penal. 

Sala, das Se3JÕeS, em 5 de Qgô~to 
de 1964. _ Antonio Cal'lo3, FrEsi .. 
dente: Edmundo Let'i, Relator; L04 
báo da Silveira. 

OIARIO 00 CONCRIOSSO NACIONAL (seçao IT) 
= 

EXPEDIENTE 
OlEPARTAMENTO DE IMPRE~I<:'A l':j\CIO:'~AL 

CIRETéR' GERA.l. 

ALEERTO DE BRITO FEREiP.A 

&) 

b) 
C) 
ti) 

fÔl'-o 

Agôsto de 1964 
_._.-"""-,,,--+--,-- ---"'-. -. ~ 

decretar a p:dsâo pr';:ventiva 
julgar extin1:U a e.ção penal; 
cGncluir pela 1ncompeténci'l ; 
milit~!·; 

e) ccnc'eder ou 'nebar m~ naJE:m . 

CI-H;Ftô 00 n:llõ.RVIÇO D~ PUBl.ICAÇ;6ES 

MURI O FERRC:IRA AL VES 

Art. 2'l9., .F'inJo' o pra.zo pa~a 
I a:eóaçE,€s fIna.s, " c;;:criváo !ará 

eHElrE CA sq:ÃO OI! R-F.DAÇÃC I antes CO'l1clUSOS ao relator, ,) ',1ual, 
FLORIAf\:O GUI~AARAES enconkar il'egularidades sanáveis 

falta de d.rgGncias que jU .. gue n 
cessál'i~s, m:1:J.dal'á s::t.'1á~l(1~; Cll p~ 
f:n-c.hê-la.<j,. I , D ÃR:O DO CONGRESSO N.o. ::: I ONAI.. 

s=eçÃO U 

tmprC6f!O flCS oficinas de Departamento 'e 

BRA SiLJA 

Irrçnr.e3 NEclcn.e.1 

ASSINATURAS 

Art~ 281). F.n-da·a instl'U~lO" o T 
b1.t1-al p..:ocedcl'á. em ile,:::~:;âç );;i.e-:'1ár 
ao julga::neuto, obse:-vando-se o : 
gU'nte:' , 

1 - por desp'acho do l'elatvr, 
r.u~cs serão conclu.sos ao PresIdG-lJ 

,qUe designará dia e ho:'a pa:a o j 
'g[\men';o, cientificados' dc.~SH uengr 

REPAlfTI.ÇÕES E PARTICULARES 

Capital e Interior 

Semest $ •••••• 4.... Cr$ 50,00 

b..no ............... 4. Cr$ '96,00 

F'UNCIOIHRIOS 

Capit31 e rntenor 

Semestre ••• ,........ Cr$ 

Ano •••• "........... CTS 

dio- 0:' réu, seu :!d'vogado, re.sW.T 
; nhas n o Ministério Púb!ic o. 

fI ..:... Aberta a 'sess:5.O, C{lm R. p 
sença de. t-OQ.'os os:min'_6tros ea,l ex, 

j cic:o, ,~e-lâ: apregoa.dO' o- reu, e-, p 
39,00 s.ente êste, o Presidente d:uá n I 

lavra ao relator, que fará o r{''su: 
76,00 d8,S pIincipais ~peças dos autOs e 

'I pro,,(\, pl'cduzida, ordenando ao ~ 
cretári-o do Tribunal a leitul'a. de J 

Exterior Exterior 

Ano ••••••••••••••• Cr$ 136,00 Ano •••••••••••••.•. Cr$ 108,OU: ça 011 pe:as dos autos, quando s( 
li c:tada PQr qualquer dos- Ministres. 

~ Excetuadas as _para o exterior, que se~ão sempre 
assinaturas poder"'\se·ao tomarj em qualquer epaca, .por 
ou u1p1 ;lIlO. 

anu,ais, as 
seis meses 

A fim de pOSSibilitar a remessa dê valores- 8;~ompanhados da' 
esclar cimentos quanto Ià Sua aplicação, solicitamos d i':IeIa preferência 
Ià rem ssa por meia de cheque ou vale postal, emitidos a favor do 
TdSOU eira do Depart~mentQ de Imprensa ~ acicnal. 

Os suplementes às edições dos órgãos oficiais s-erão fornecidOS 
aos as inantes SOmente madi~nte soHcitação. 

J lI! - Findo o: relatório, o Pl'E 
'denta dará. suceSsivamente, a pa 

Vl.'a ao procurailor-Ge:-al e a,J e.cu 
do, ou. ~eu defensor. para -susre-:1 
::-em, orahnente, a acusação e a de 
sa, sendo' o uso da tribuna, limita 
aos Pl'flZ,:JS estabelecidos pelo Cód 

I de' JWitiça Militar nos julgarnen 
dos crht.:es da competência dos C, 

I s~:bos, de-- Just!ça '(art. 277 e seus I 
) rágrafosl . : 

I IV.·- Encerrados os deba.!~s. p 
Garoá o Tribunal a fun~one.r em s 

\ são secreta, para.' prOferir o .iul. 

exorci ia decorrido, cobrar .. 6e~ão mais Cr$ 0,50. do em sessão pública. 
O custo do número atraJ;ado será acrescido do Cr$ 0,10 'J POr"/ mento, cujo resultado será. 3nUDC 

V - O jUlgarn~nto efetuar-se-á 
----j-- - -- - -- --- --- mui. (lU mais sessões, a c:ritél':o 

AO PARECE~ N9 ()52. {\N.~O _Aº --PAR~ ;:'EIL~~ 6~53~_DE 'I Tribunal. A AN 
DE 1964 190·1 VI --::o Se for venc.do o relater, 

~.- . acôrdão será lavrado po:,_ Um 
ação do subst:tütivo do Se

na.de ao projeto d3 Lei da Câmara
~, d8' lS63 (nQ. 6gB-E, de 19-59, 
asa de Ol'i:;:;m) . 

Rcdaçr.:o Fm!! d'J ProJ~to __ de I M'nistros togados vencedot'es, ob" 
Lei da C(;.m,arc n tl 27, de 1964 va-da H eí:<:ala, e, noS; falta :iêst~.3 
(n~ 5~6:.A. .. _de _, 1963..: ~Ea .C,!sa. de I M:mstro militar, ' 

EM12.fDA N\! 1 . 
(da CCJ) 

,Q7'.UlfllU,L _QJ.'_C lllt,.f.rQ,,~o,<; artl!!.os Art, 281. Se o réu Sôlto de.xo!lr 
, 27:t_JL 2e3 .fh .C~~i.g~o_ ~a Justzça C{)mpa:ecer, sem causa jus:if:ca 

lIi:i1ttq,T. será j-:llgado à revelia,' ind,?'pendelj 
Art. l' O a!'ti~o 281 do Código Pe. passará a ter a fe;uinte redação; 

nal PU!;, a' a vigorar COm a. seguinte Art: 19 O Titt.lc 'lI - Do proce.5~ 
rech1çãp: 'so e ju.le>amento dos cr'mes de cllm~ 

., t. 281. Cultivar plantas d~_· :petência" da su]:er: or Tribunal Mil.i.· 
tina. s à obteru.;ão de entorpe- ta1' _ artigos 273 t'l 283, do Código 
centfs, importa: ou exportrll'. pre-, da. Just'ça Mili:;aI' <Dccreto-léi llÚ
pa.rai prod.uzir, vender, ·expor à mero 9-25, de 2 tia dezembro de 1933) 
venc,;t, form:-çer, ainda. que _g~a-' pasará n ter 'a .'le!,,1ü-at,;!' redação: 
tuit' mente, ter em depOSIto, TlTUW n 
tran portar. trazer consigo, guar-
dar, ministrar ou fmtregar, de Do processo e jul"amento dos 
qual uer for:na-. a consumo ,subs.. crimes de ccO':,vetêlw.a do S'Upe~ 
tânc a. ent.orpecente - .sem, au- rior TribunaL ,Hilifar. 
tOl'Íl ção ou em desRcôrdo com Art, 273. No prc.c'er'::o e julgam:;n-

mente da publicação de editaI. 
Art. 282. Sendo -o réu re'lel (,,11 l 

compa':,eccnc!o. fi sessão de julgam 
to, proceder-se-á na forma dt) : 
225. , 

Art. 233. Das, declSÕes de! .11i tl 
ou COm fôrça de' definitivas, profl 
das pelo Tribunal, caberii-o eml 
gos, dentro de 10 (dez) di.as, con 
dos dn intimação do, acórdão. O 
revel não pode embarcar, ôem 
apresentar à prisão". 

Art. 2'1 Esta lei entrará em vi 
noJ, da.t3 de- sua pub1ica,ção~ l'rvo 
das ru:: dispOSiçõeS em contrArIo, 

___ o ,dete tninação legal ou 'regula- to dos crimes de c.Jmpetênc~a d-::l cU
men ar. peri.or Tribunal M,mtar. a denuncia 

P a _ R.eclusão de um' (1) a está oferecida co TrIbunal e apre- Parecer n9 654, de 1964 
. It d d Is sentadá ao pres.:ct:~llte para a. deslg- '-

Clll'C (5) allOs, e mu a, e o no'a"o do l'elalor. . . Dª 'C.Q,miSS.ft.o_ d_e. F .. lJJ.ll.nças, (2) a de;!:' (lO) mil cruzeiros." ........ _ _ _ _ __ 
Art. ,r E5-ta lei entrará em vIgor Art. 274.. O :"elator será 'M:m:stro P~:ojf<to_ ,de _L~:t qtLC{t11!,~~l! n~ 

na dat" de sua" publicação, re-voga.- togado, designado por escal~. . ca· a.t_l}lo6.L...a1~~~1..en..4..e 1J~:[a, !> ~ 
ca.s as' diEpo,siçóes em contrárl(). bendo-lhe as atrib'.1ições de JiliZ lJ1.5~ ch:.lo..a.e...l9:fi3-,-tLV~!lênC:(!, aO cri 

trutor do processa. ...tQ_.Çr!p~ç~-.Ct.s. JiCO ... Qo_O. 000 

6 .Lo. 19&:4 Art. 275. aece')ida a denúI'l;c!e., ~ptorizaQQ...U!llg Lei n~._!.1~5, Pai ecer n9 53. v);. •. . \t:,.' mandará o JUIZ imll'Utor citar o ~e- .JJl~. a fim ~e atender despe 
R ã-acão' FinaZ do prOjeto 4e nunciado e intimar as teste~nunhas, !l.i.~C!f'gis. --~-.' 

Lei da ~ Câmara 'n9 _:l7, de- 1964 Ar.t. 276. A formação da Culpa. se~ Relator: Sr. Eienador Mem de 
tn9' SSi;':A, (~E: 1963,'na CaseI de guirã., o ri,to,estabelecido pa:Q ~ pro-. Em of1ciõ--ae-i-neiWTembro 
Or1 ~m). cesso dos C':llueS de competenc1a do 1 gq2 ) cxn)9 Sr Presidente da r 

,Relat r: Sr. Edmun..B2...JAl-:l. Cons~lho de' Just:~;a, ~ef,~n:Penh~~d~ I bunal
l 

superior', EleitOral' se dir:: 
o J~!Z .instrutor lL.\ atrlli~::so q ao Congresso, sol1citarndo ncur.sos 

A Co 'SSão 6"present.a. e. redaçã.o Código c:onfere a hse Co h.".... I dlsDen ~áveis para. CObrir as dC!SPE 
. I ti p . t d L' d C· ar AIt 2'17 As fu"ções do Mim5-~crlO L-' tma ~ l"{lJe:> e el a ,em a ..• ' -. _ .,;- 1 Id-ecorrentes do "referendum" OUf' 1: 

n9 27, e 1964 fnQ 956-A, de 19ti3, na PublICO serao d ..... a~mpenhad~s. pe-o lei de,set-erubro dHquela an.) deter: 
Casa d( Origem), que altera OS âr- procurador-Geral; a- de escnvaD ~or na"3, fôõse- realizado em janeiro 
tig05 2 a 283 do Cooigo da J'ustiçal funcionário grndm-do da ,Secretana,! 19-63 . ., 
Militar. designado pelo. President~, e as de I . ·1 ! _ 

SaL't, as Ses:>óes, em 5- de ag5st9 Oricii3.1~dewJustlça: Delo Chefe da por.. Como o prazo de apres€,ntaçao 
de 196 . - Anton:o Carlos, preSi-

1 

taria ou seu s-"lbstitU:{l legal. ,em,en<la..c; ao ~çal~ento paTa. o e: 
dente; Edmundo Let.'i, Relator; Lo- Art. 278. G::.be:.í. reCUrSO do dcs-! CiClO ll'l-ssa'do Já e~w:va -enc€:rrado, 
bão da Silveira pacho d{) re!ato: qne: 'quela djlta. o Mlrustro Ary Fra 
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Lvitrou que, met1lal1te lei, f6sse per- 1 de lS54. AloySIo dr! Carvalho, Presi-I jeitas ao llagamento da taxa de des- ,quatro ('zn~:.ais tp:,r.lo-el':tricas, cons_ 
it:do util;zar, para c '..;1';r f;; n:'_~l:':o- d':m~e. - pUdrc (.2l:zzO-n.'1, Re:at.~r. I p..3.cho a .... t.! •• Ile.rO, V ... ;;.. 3. rlU ':1':. 6(j. lta:lt::s G:l t..::cn:;:'l nO DC.63.4532 ex. 
a.fias desl1e~'W,;. o ~:J.ldo .do crcd~~o - Silt'estre P(:r?c'e~'. - M::lo Bragu. : aà Lei n? 3.'24·i, C.! 1.J57. ped:cü p~:a C::t:",">l d,:, Com~r-cio' E:I-
b::tQ pelo art. 14 da le-! n: 4.11:>,' D Co . - d F ~: 'Finalm"'ntc J'l<'t-iiiCl a l"c~'a-o te-"c' e lm~o>·-I-,,".--1 ... <:., ,.,.,,1 •• Coml·.osa-~ "2 d ·~t d 1(>52 I a m ~~,O "> '·nancas s-11Jre ~,~ .... , ., ~ l"' ., ..... -;l,_> l"'~ 'oJ' 

f' '" e ago~ o ~ .... 1>'., '1' O' I>ro'eto de Lf~:'1:!? €S, {f',,; i,ttl, I atena.enuJ.a 'lu::: o ~rl.J..l~v V.La (Jl!""'w Esbdusl é:.e E'.:.:.:~::;:.l. do Eitado da. 
Consoante este artl<:>o. fui aU,cr,. j --_'1 -- _ - - - !"ar ne multo a lmJ.Ol' .. a~..I.) da equrpa· u'lmatara. 

La • ab'l'buro ~e:un; .c.éu.to "~'~'.- i n,la,o!; Sr." J'::tr:C) t-~'l'cn"'. . I'll?ento, ()~ 1J:;~mi'::: lJ:~: .. ~ ::.: P-, .. lt os .11. O JJ:O;~:'). r.e .1nitl.·J.tiva do 1'0"" 
.aI de 500 rollhoe.::. d~ c.uzC.r ... ~ a:>, P' t . , I. ' uns a q.12 ~.:: 0.' ~~ ... 'l 'der EX~"u '-o (- 1 a"c'11p"nhad-o de 
ed."l' JUdlc:á.TiO Jus,:,a E12.toral -:- I ;0 ... ,roJe,.: Cl~ ~x(.;n_~. o~.<:;.nu.:.o. dl A CàffiJ.ra C;;s D::~Ci:';GO:; acolheu E::-p;;,::~~~o 'ti; '1.~0j;":: -d il.1inistro d 
ara OCO're as de"'pe as cnm "'s CIZlw Co;l.mo-la d ... ", D ... ç .... , __ cc, '\ha a (:.:.,rt· a .. ~ d ',.. -I .. "' o a. 
~" daq "11 ,no ~ ""...., oelecer novas no.m:.s. ;'l.:ra pr.:;cz<;-" 3 razu~ a Uí.lU!W P~l~ LX::Cl~tlVO, F~,:::::n.,n,. qc:, j:.:::,.i.:;:r:nlo a medida. 
LJ ê~mo ~- \~rl'>; d d r~' d Ml' 1 ~amento d3. f.pc.st'ntldol'~l1 e fld () mon- \ ,,"prov.anc~ proJeto" o.! a, tob o nO.3SO I dl~ CiU~ ':.l i!c .~O';-l.::'Ç'~O, a utorizaca. 
,'. p e u1d"nt,nje TOrlcb l ... ~l os· -I ~<>t.tio de:,; 'l.1:s ... i t adcJ rem:J.rIc"·ado" t. ..... l .. lC, L{ l,lli.n::1O l-:.t .. xc (,;::1. t:l.:la. ai P~L2 .suj):r;n~:r.:..h(,"[l da 1{õeda e .do 
.s~,o t'es e e o un...... upe· ~-. _. --,'. . • _. Mitra Ar .... ul"dl·OC" " '.-, p··t AI C é~"'o ' d-" . ., ~ . Eleit J . 1~' da-t- ...... r ,pe~a. Un:ão e c:Le::lde t'l:i; no:-ma~ no '1 ....... na 0.... U.: O e~ ...... ,.3_ ~"".:~n a ÚHn .... ;ar a. cr:.,,;e LOr ora, o ... a L.C ~ L C. -.... !l • "'re ' d" Cl-r"a r.J f.~·-.l">o e nns VÍZlnh-S 
sutlcien _ para cobrir os d~.:pChdiO,,; I Que for upl~c""vel, ~o~ funcionári\ .... <:>' M '" • o c' __ ~.,' ,;~~ ~ c OH • ~:: '.:" ... ;,.. ~ -;: .. o .• 

" "e I' n'~ d ,,~ ....... cos "T!1bu~la.s Jud~c::írlOs do Tr:bu_ \ De n<J_~a. p .. rte, lL.:.::L:;. ... ".3, 19ual~ I v.~ ... ~ C0:110 o L.?w~ .... lc:;'l,O de força av,c-os com a. c lZ~ ~Q ') L._._n , . men+-e aque a .~',. . 1 pc O' m" TI'O" .... n. r5 j- d l.'m" . " nal de Cont&G e :,,05 Ga Càrr ... ara da'~ ," ' , 1. .s r .. z.;.;~, qu~ JU.:;':'mos ".:;; .•.•• .:; ~_.. "Da ocas ao e 
A 16'm 1" porta to o-t, I~" ;>,. .' Dzputados e do Scm,..I.o Federa1. IJo:!c...e:::t.~w.::" l.:tr:,;,-v .... "'_0.1 UI·O.J à &t:~~.<::r! ~Cr cc'::.n:n:acCl pehs dis w 

~ u..... n, ........ LS ...... " nc ' p"o~slç·o pon' .... '>'ü"d's co:n ( .. , CO .... !"1·; ° Eo-cssldades da. Ju~tlça e confcrtir o p.2
w 

I Justificando a apc:tun:dade Qa me- • .t-'~ ..t, 1 ... v •. · .... -.. , ,.,;n~ ~,~ ........ .,.. 
ccer desta Com'ssão ao projeto de dioa assim se expre'>!:a seu autw. o I E' o pOJ.'Eccr. t.:: do da G ....... L.~~.:l. . 
e1 nO 91 de 1SG~. SlUdO'O l:c'lJutr':lO f.ien''!l>.'i. Cõrt.el: ,. _ ,11I _ N:ngu::n ~,:\"nGra qu~ a situa .. 

, _ Ss,'la oas co.rn:s~o:.5. em 4 de 3gÔ.:;w ç.1o do E~t:'dl d3.- Guan:J.na.l'a, no q'1e 
E..:,a. dM Conu:õcs. em 5 d~ g':;óst,o' 4'0 Tes0,:-tro Ftderal c:oncentra to de 19C4. - Joi.Jo .tl[Jri 7,/10 :pre w hn a~ p:c'c~:ma d~ cmr:pa eh:trI. 

tO 19::4. - Argem~ro de Ftgue'reao, o s:!rvl9o a~.--1cPC'::e~JdOIla de ,to· s.:dente, - WÜ';Oll GC-n:"a/l'cs.' Re~a~ C;t, gx de vel',;l.:~~l"'.~3- ca::un:dade :pu~ 
tre.::idente. - Mem ae Sá, Relato:'. d03 Q~ f:.~v~ .. cres pubhces, o que to:". _ Daniel l{rie"er - JIem. de ,b'ica. 
fr:;lli~l Kriegcr. - JOiA E/miriO. _ g,e:a, como !óe p~d"! calcular. um ,)(Í _ Ea1nunao LCi./ _.,.. 
:u1'ico RezeJtcte, _ Wilson Gonco:r;n..s. acumulo de s2rv~ço. Ora, a êr:se \ O rê:e"~:':'o E:;~..: -:0, a .'::;Junda potên-
_ Pessoa, de Quelroz. _ Antôs1o' Jucá, acúmulo de serv:ço flC3m sujei~ I N9 658, DE 1:::Cl • c.:!. .f.adus1rial do B!'~!l, a cada dia. 

- Lobdo da S!!ve:r!l. Paclt~(!o. 1 tS'3 tlmbém os componentes, 03 Da Ç)ín.s:;l:o ele -[o, :ar::1-D. aoi~~,,~ p;ssa, d~do o ~~l:Il'~to de sua p?-
órgáo:'> do Feder Judiciário". .projeto de LCL tia CiJmerQ.,.. n' .99.1 ~~~:"çaQ- e d) volu:n.! <...e seus nego .. 

I 
A med:d~ de:c~ntràlIzadDT,a, tec:). 9.9 .... d~ 1964. I c .:o:;, em to;,os os !;et'Jrcs de atividade 

p ..... ., a"es n~ c-5 ,.,- .. ~á "1 . • d . I humana, malS e malS se sente na ne-
",j .... C ... l ~. u!:J e c':' J. tne~G v~ ,e CpOl tu!?-(\,. a<.!o~a a pe o Rela.tor 81" trem de c::,o; \ C~4:'cad", imper':I3a d'" ver "atl<:ft'z-

.- , d~ lW';:' P~·oJeto, . da l'n.ova dlmeD.::ao .;g, P:O~ . .' ______ "4
a. b. .~ suã fome d; rnergia, s;b pena. 

,.J:? 655 DE 1$54 I blema Slt;1!llflc:mC1o ~'-) pro. ~nc~3.S Como lnd.ca a. emen . .3, O projeto de prejuízOs tn:a'c'J:úve:s para os .seus 
relatvas D. gpcsentadthia e aO monte_ de leJ. D' ~9, de 1~6i tem ~or oh-- tr 'lh- 'h 1 '.L., f 

Da COmis.sáo dp. S:Jrvico PUOl'w pl(, dos rni311<:.:Xa.dc3, sltuando'o den-I jeuvo oonceúcr l.'.ecç .. o da taxa de i~~ ~ ml O:::f ~~!_:;Jl<Mi:::àlrll~14 
01). C!v:I, sábre o projeto de r.~l da' tro de juri~d~~âo prtprl~ ~e d'1í1dOwlh~, desp..:.cho [<.úuan~1rO p .. la o d~mba- r.l:ntq imse L _.~~ .... ~n~ lcn~ 1 gr v u~ 
C.amara nO 6óJ de. 1!:S4 (nun:.~· destarte, m.?luore:. c:::nd'çces para um u-aço alfandagár.o OoQ eqUIpamento 9. CiGr' :ri;d"\i~ lf d~"~ ti ~a' é e s~m 
ro 3.€J2 .. A-61, na Camara) Due le~ ráp~do prQc ..... r;s,mtr.'u. gráflco destma:-o à l',rüra da. Arqui .. lav ü~ d ~.l? _:;:", ~ w ~ \ , 

gu!~ o pro~essamenf~ da apo';cnla. E . h ~nj a' i l'c.a ,'" I diocese d~ P04'tO A ~~'re con-õ-ta::lte ... r, c;, e::"'4C3, 
a.orta e do 11l0nt?pl. dos mu.y1s. ,_O, ;H'~ l.i qu ~que mp. çao, .. ~ .. ~. " _ oi i:> _,', .~~ 'L_ A"1'-ce o'-or,'" q'" ja' n p-6··! tr a ' 1. de ordem e~:)nômico~Lnancelra que aas- u~vc~",_::. L_· 4:ÇU,~ t._ lT..~N.1<':'ç'aü .. ";::' '-'.::... "'" ...... " 'o· .. .. 

fi o~ :emune~a~o3 ,pela Un do. e pCSS&i obst. a:cul1z.:t' .-õlH tr-.'\mH..aç3o. Opl. que. são enumeradas no art. 19. mo ano, de 1965, ~ E~t':~O da. Gu<!na ... 
l!~ ou 03 prov df'r.c,a~. II n~mOfl p.:1.:t. a;;1r~l'~(':lo de- projeto. Trata-re de equip::l:J:.1::nto donCo har~ festejará o e ... ~ 4 .. ,,· ano de f~ ... 

R.=!o.tOl': Sr. PC!d:e C~l::'2.:U13. I ' ~ ~ àqu<:'la Mlt:a pela FUncL'w:'o Alemã. daç ... o~ estando. o ':;_U' gcv,..êr~o -e o ~':u 
--. -.' l Sa~a das Ccm'.'!o-.:!3, em 5 de e.g0:3- In-ero-An1.eric"'n:t in-e'r m' ",," povo mteressad·cs em pr .. p",r3.l' o E~ .. 

O prefente _projeto, de Rlltorla do to de 1t:4. - Arge,nlro de F'lgueire. d e<"a,s .... ar"" " • a e •• ;~ ~em I' tatlo para o gr:-:t"!:ofo evento. inclu .. 
'.audo.so Deputado Menezes côrtes, vI· ; do, president~. _ EurIco RezcnC:e. tne:t;o 'Rro ~r~~~e ado d~~l~tar~~ l~: !,~Ve pa.ra re~:";3r Os milh~Ies de t~ .. 
• 8. a r~~ular o prcce.ssamento da apo .. ' Rclrtor. _ S"g:Jjrcdo pach~co. _ Ja" , > ~ • ..I, '-' .• , u" 01 ,lIStas cuja, vm('~ ,ao Bra.s:ll. em lGEa. 
ientado"lu, e do mQntep::o dos mqó~S-1 sé Ermírfo. _ Ltem. de S. á, - Antô- ~}n~ ;'r:lCt, Piara f,ns1i~"l;,\.~aLS, CQ-I t~t.á. sendo deY~d.:lm2nte promovida, 
redes r~munerr:.do3 pe:a Unl~o. nto Juc1. - 17Ü3::m. Gonçalvc~. - aTC;'dO· nrnro

p ~;'taS e reel.c'l·C-jO_. f1 11- IV Diante do ("')c~to tend em 
P ..... " de Ql' ~I-O"" Daniel Krleger e v... a ev.! a na, ". ~, :) 

ED;>tr2 as ra-:ães que dit:l1'um a in;·. e:;'L"-'~~-O 1, ·S"'l~:"'·;' ' dade tia i.:nportGção e da. oilcJ1a grá- I 'i~ta a. notoricd::de da crise de en:;r .. 
~tiva do autor da. oroposição, v'J.le, - o a a ......... '. f:ca, consid.::rant!o ninda ser ela. j~~a elétrica. do rir':) Rio--São P;l"".J]O, 
a.s.~inclar B.'S lnssrtas n(>,~ se;tui:1tes I ._ fruto de g-enerosá doação de umo.l.:ustament~ o. l'e-;:tl.o de mais alta. 
;ópiccs ,da SU1 just'fi.ô(l.çÊÍo: I entidade cultursl alemã, em bencfÍ- :J.rcdução indu~L~-.:al e da maior den .. 

A ao~ent.:1-dLlr:a de', map'=SU'a. Pz'~~:r:s ns~_6~il e _6E~,. clo do Brasil, o Exmo. SI', Pres1den~ .3ldade d:;ruo;r~flca d,:) país, e a na-
dos deve pror:c3Sar'~e em r~S~lme t!2 1 SE-:" l~ da Repúblb~c.a' em 2 de jg\ulhão úl- ~:~~:~d~o'1b~g~r:3 ~i~~~:st?a~~; 
comnat1v"1 c J'1' <11 mdependenC1a 9 Imo, com ase em Expo ç o de _ 
d P-d 'J ã; ~. 'J ~, N.Q 657, DE 1 64 Motivos do SI', Ministro da Faz:;-nda problen:a, opinamos pela aprovaçao {} .. er u .. c.tu o e n~o, ({ mo dJ .. M do proJeto 
até agora. tem aoonteci1o, Com .Da. _COl1"1-iss.!lp. ~de P1'Oiet~, do rJgIU eIl?agem ~ Congresso Na.. • 
a ()bsel'vância das normas apli~ Ex"",],"./.-.).· l:Jut,J/c o rfUiClO d.e ~iona!. saliclt~ndo lel qU~ concena a Sala da.s Comis~es, ero 28 de julho 
cáveis aos demais servidore'õ pú~ Lei ua Câmara- W 99, de 1904 lS~nça.o aludida. ~ e~hdade ben~- de 19~. - João Agriptno, presidente. 
blicoo (1~Çf -2 ,1O'6~B-õ4, + na-Casa -ae ori- ficlada goza. de LSença.o tributál·la. - Wllson Gonç'.llves, Relator. Da. 
O ma~istr3:cto, sendo membro do yell~), lt.ue _ tst.'ftut da tr!;l:a (te ãe8. por fôrça do art. 31, 1ncIso V, letra niel Krieger. - Mem de Sá, - Be .. 
Poder Judiciário, não. deve, por :llacho a.ãuanefro -equipam.,ento b) da. con.stitul~ão Federal, regu1u- I zerr!l N~tto. - Barros qarvf!olho. -
.se aposenuar. ficar sUjeltos aos gráfico -destinado -à M.tra da Ar- mentado peja leI n9 3,193. de 4 de Jose Guwma.rd. - Auréllo Vtanna. 
:funcionários. .do Poder ·Executivo. ..91!!.a.LJc~;;.e_~cf.e~.?õdo A]eg.!~. - julho de 1957. Para qUe lhe seja re-I N°- 660 DE 1964 

O reSQUIO Federal eL-ncentra o 1 levado o pagamento da taxa adua- ~~- . . 
serviço de aposentadoria de todos Relat<lr: S:r~ Wilso~ .Q<>P-.s.,a. ves. neira, entretanto nec~ária se faz Da C01ní~s.io ~de F'tYi(mçM. ao 
os servidore.') públicos. O que ge.. Com a Mensagem n9 207. de 2 de lei especial, por se tratar de favor que !,rojeto ~_ ~~f_~~ 9O,_de, 1964 
ra .. como se p~e calcular, wn jUlho do COr!en~e an..>, o Pl'esidente SÓ em ctJ:!os restritos POde ser doefe· Relator: Sr. Antonio Jucá 
lOOumulo de servIço, Ora, a êsse da RepÚblica apresentou ao congres- rido. - ,--,,-' 
acúmulo de serviço f10am sUjeit03 so Nacional anteprojeto de lei que O da que cogita o projeto em apl'ê-- 1, Em rnen::a;em de '17 de junhO 
também os componentes, Os ór4 iSent-a. da taxa ele despacho aduanei- ç::> é, inegàvelmente dos que meIecem p.p. o Senhor ~esidente da Repú
g~os do PQder Judiclâ.rio. ro de 5%, a que se refere o art. 66, esta tratamen!o excepcional e, por bUca., anexando ."'.Xpcsição de motivos 

Para obviar a. inconveniência da Lei n? 3244, de 14 de agôsto de lhe damos p2recer favorável, reéo- do Senhor Miníscro da. Fazenda, ofe ... 
dessa vinculação qUe sujeita ve- 1957, o equ...pamento gráfico, recebi .. mendando-o à aprovação do plenáriO, receu anteprojeto de lei que isenta 
lhos magistrados 81 delongas e!lté <10 pela Mitra- da - Arquidiocese de Sala deg COmissões, ettJ. 5 de agÔ5- dos emOI"lment03 consulares o embar ... 
a vexames-, o projeto, no art. 19, POrto Alegre, Rio Grande do Sul, to de 1964. _ Argemiro de Figueire.. que de quatro czntrais termelétricas a 
manda que Os proce,ssos de apo- por doação da Fundação Alemã elo, prezidente. _ Mem de Sá. Eela- serem importadas pela. Ccmtlssáo Es
sentadOrI~ dos ~glStra~o.s cor- .loerowAménca, destinado à monta~ tor. _ 'Daniel Kr!eger _ Wilson tadual de Energia do Estado da\Gua,.. 
Toam D& ..,ecretarla do Tnbunal agem <le uma oficina. para fins cru... Gonçalt.'e8 _ Antonio Jucá _ Pes~ na-bru'a. 
Q,ue pertenç_am ou esteJam subor.' t'uralS, oociais, í1.b.nt:óp:cos e reli- soo de Queiroz _ JoSé Erm1rio - 2. Na. exp-:siçã,.'> de mot!vos ~ escla .. 
dmados, glosaS. Lobdo da Silvefra - Eurico fle:rende. j recido a contento que n. im:portação, 

Com. o se obsc:v~. o projeto. do ""'n. a"e "'Ot.1·VOS do • au.torizada p~l.l Superintendência d.a 
iN segundo a Exposição ~ ..... " --- M da d di !t ~p~~~r:~~e~eg:~~l~ç:~t~eC;::~ Ministro da Fazenda, a importação Pareceres ns. 659 e 660, _ 1I no~~r [te cr~ec~ e~;r~f:t~~·~~t:d~; 

de lnl;erê.o;se e oportun:<lSlde, uma vez do materIal estâ- ampan.lda. pelas li... fi/:! nos vizinhos. 
cenças sem cobertura cambial nú- - . de 1 ;;04 

que. por via. da. medida. descentraU_ meros 0G-64-413-286, D064-144.- ! Aceitou a Câm3.!'a as razões e apro .. 
~dora que recomenda, s:rnpIif\ca. o 287. D0-64-415-288, DG-64---Us- N9 _659 .. I}}!;_ ~64 vou o projeto de let que concede a. 
~~:: ;e!~~:~n:~~&~~V~~~l~o~r;: 289, DG-6<t--417-290, DQ-64-418- Da Comissát, de projetos do isenção. remeten1c~o ao Senado. 
pi\ CIos magistrados. rl>tirando-se do 291 e DG-64--419-292, expedidas ExecutÍlJo, s6bre 0_ Projete da Lei A Comuóio de Finanças é de pa-
âmbito- do poder Executivo, parjl si- pela Carteira. de Comércio Exterior, da Câmara 1l.l:mero 00, de 1954 recer fa',:'Oráy~l à. aprovação 
tuã-la.s em jur1sdiçõe-", próprIas e maiS Referida Exposição de Motivos In... (número 2.663wJ\3w64-J na Casa de I 's 1 d ,~\. 
adeqp.at1.rus a Um proc~amento rápido forma, ainda, que a entidade mtn' oripem) que isenta . dO . ., emo!u- a a as Corr;:sso.::.s, 5, de agôsto de 
e escorreito. ressada goza da isenção tributária (numero 2.063·B~64" na casa. de lfM4. - Argemlr~. de Flf/l1eiredo, Pt~_ 

E f d to ld - decorrente do art. 31. Inciso V, letra. quatro centrais termowelétricas js.det:te. -- Anta .lO' Jucá, R~lator, -mace o expos , cons ~ran .... o _ - - - . Damel Krze"er. _ José Ermfrio _ 
os aspectos jnerente:; ao interêsse b, da Constituição Federal, regula- Relator: Sr. Wils_on GOl!.'i&ve.,,: Mem de Sá. - E:!r:co Re;::ende' _ 
conveniência para o serviço pÚbllco, mentado pela Lei n'" 3,193, de .4 de Pelo presente jrroJecõ-"(àrt. ---l\'l} é Wilson ']-m}f't!12'e,~, ~_ Siqejredo 'pa-
opinamos pela aprovação do orojet.o. julho de 1957, Todavia. as importa... concedida a isenção dos emo;um2n-' chero, :- Lobco da S'!veira. _ Pessoa 

83121 das Comif:sões, em 23 de julho ções realizadas pela Mitra estão su- tos consulares l)ara o emOal'que de de Quelroz. 
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~/'e()eres ns. 661 e 1)62, parceles ns. 663 e 664, I interêsse nacion~l". jui"" do Pre· ?!' 6S4, DE 1964 ,'=, 
__ ~o~_~Q "'",''' , " -b] v tlt:4 Sldente da RepublIcI'" "ao pernutl- ", 

~~ ~~ [rem PUblicidade ou a demOra do p:-o~ Da çOm1.Ssao dp F.nallçal. zôItr5 
Ifry. _661~ RE 196; Q 663 de 1964 ce.ssamento da scor.corrências; o ProJeto de Let da Càmc ra nU-

. _--;1: . ___ . - b). para. aquisiçãO e eXEcução de melO 9'1, de 19t'.í4-. 
Da Com:ssão de PJojetos do , D(f, ~OJnISSUO ds: ):ro1etO§ do, .<j~rvlços ou obras qte, por circuns- I Relator: .3r. Wl:of<ln Goncalvc.s. 

ExccuTívº-, -sÔOtC....o-pJ'.SJjeto_de Lej E.J;..ecuJ yo_ a.o projeto _de lei da! taUClas eSpeCiaIs ou IlllprevIStas. fo-! I· 

c!g C41[l4UL71!Jt4-,---d.§_.19.6.4 Jnúme- c..:amar nO 97, de 1964, que_esta-Irem conslderados de caráter Ul'gen-' O Decret.D S9 4.5W, de 28 de jane:l: ... 
to_ 2.<lj3B--B-M .. na _orígem) , Que bcÍece .7, rmas' :vara--a---ticiroçao- de te, Q juIzo do Pl'e.mlente da Repu .. de 1922, que organiza o CÓdIgO de 

... qlIJQf~_tL-n.. Uberturq,_de _'çrédito servicc ., e obHLS e aquisição dei bllca' I Conts.:b:l!03.dde publ!ta., regul~,n<iO o 
especial. de Cr$ 4.000.000,000,00 ~-fet! ~$_-il9 _S.§rVlçod_~l!çP~ Ci-. ' ': ir '. , ~.: Pl·oces.::o de concorrência publiC'J., u .... 
(quatro liiJhóes -ãe - cruzeiros), vil e (li outras...xr0vi ênclas. ,c) a cntél.~ .d? ~L:msb:o ~ .Es,.\l- I sim dispéie no art, 738 § lO?: 
pa-r-ã -ocõrrer_~à.~ despeSas çom. a ~ -- - - -- ao:, para QqUIslçao (tl~ matenalS, Cll! ' 
àC:Japroprt~_ão_ ela. área _da bacia Relator: ~~!:. de. S~: gêneros que SÓ pode~m ser fornei4dos "Far·se-ã, conc01'l'encia. pública: 
b:dr4u:l1Ga do .Açyde pÚblico de O projet de lei 119 97, ~ujs. emen- ~l~teprgg~~~~ia~me~rc1~~il/~i be~~es~~: a) p~E~ !ot'neciinentos, ~ID:{)ol'a par. 
Q.rÓS.1.:..1'!p p~tJ!j1jJ_4JJ_c.eará.~ e dá! ta. bem es la-rece I;eus obJetH'os, res- mO para a execução de ~~l'l/iÇ{)S dc- c~l~d~, e~t~e.dos pÇlr crectit?,~ :upe ... 
outÚlS prOvidências. ponde a ma necess!dade da adll1i· pen, dentes de pl'of.:ssionals de no~'<_ rIOl e.s SI 5. O 'uSO,' salvo e e~!:"..:u:;:ao do 
,- -- ---:- nistração públioo.. em capítulo de v... á f t 

Relat.or; Sr. WJ!.':on Gonçalv~~~. grande 1 portãinc:a: o da .1Icitação ria especialisação; par gra (I s~gum e; 
Pelo projeto em exame, de jnicia_ para a execltcão de obras OU scrvi- d) para a aquis:ção de e.nimal.S; b) para, e:{ecução de .quaisqmr obras 

tiva dó Poder Executivo, é êste e.uto- cos e par~ a· aquisição de rnu.teue.ts, '.. publicas de valor superior a 10;000$0; 
!rizado a abrir, pelo Departamento équipamen]o,s c animais destinaaO,3. _e) pa~'a, arrendaD?-!?llto ou aqUl~l- c) 'pare a alienação de bens do do. 
Nacional de Obras Contra as Sécas, no serviço público. . ç~o .de Imovels d~tlIlados ,!-o seryIço rnl.nló ps.trhr.onlal da. União, 'mÓ'veI$ 
o crédito especial de quatro bilhões Trata-6e de in.stituir procedllllen- publlco, qu~ndo tlyerem ca:a~terlSt1-! 10U imóveis, 
de cruzeiros, destinado a ocorrer às tos que. a tuna vez, nem entorpeçz.lU eM espeCIaIS, a JUIZO do Mimstro de I ~ 2~ -, 'l'erá lugru' a concc·l'l'encl& 
d.espesas com a. desapropri~ção da o andame to M administ!'~lção. nem Estado; adminIstrativa, oU permanente: 
bacia hidni.ulic:1 do Açude pública desproteja . as cautelas reclamadas - t) quando não hou-ver acudido ne- a) para 03 tOl'neéim~nto.s orCi:inâ-
C!'ós, llO Estado do Ceará, inclusive pela mo~'a.b,ldade. . nhum propmlCnte 11, uma. licitação rio~ às lepartiçôes' públicas, sempre 
de~.J.O<,;:élmento e retirada de casas e Os precEj!tos vigora~tes 11') d.lr~lto anterior. que a. administraoção entend:?l' mais 
pag~ll1ento de h~nfeitorias existentes, admjnistra~'vo do pms aeo-l1.selham, conveniente êsSe -regime n-os ~nte'l.·ê:o.-
submer,'" pelas ligua" do menciona- sem dúvid" reforma prudente que O.!! EMENDA NO 2, - ICPE) .es do servIço: ' 
do rcservatório em conseqüência de atualize, t do em CO!lta que proce~ Dê-se a segu:nte redação tW item b) para. n,s casos de emel'gêr.c:a em 
fech3.men!o de suas comportas. dem do CI digo de Contabilidade, de V do art, lO?; ,que "eja. dispensá"el a {!on{'m·l'"~ncl:a. 

Dfl leitura. dn. Exposição de Motivos 1922, da egislação que reorgan,iS'ou V _ E' dispensada 9. coleta de 1 p-úbl1ce; . 
do St'; 1Iinistro da Viac.ão e Obras O Tribunal de Contas, de 1949, e de \ decretos-lei do ílno de 1940, que dlS- ple<;os para a execueão de 6erV!çvS C), para, (lS, rornecl~n~lltos .ou obra3 
Públicas, verifica-se que o fechrunen- b' i ã d 'bl d I n te flX~ dos L~ 
to d"s c'mnarlas da barra!rem do pus, eram e< ecificamente sôb:r:e a. nla- oU' o ras e para a aCiUls ç o e nu.' pu lCas aquem Os 11 1 S d 

v ~ 1 tel'iais e equipamentos de' VillOr in .. letra a do parâgrafo precedel1te'~. 
gra!1àê açude impôs o desloce.menro ter a. . ferior a 1Q (dez) yeZ'~s o maio" Sa- No art.,' 739: "Serão dispenSáveIS 
dos habitantes da sua área, cujas pro· N-OS pt jetos encam:nhudos Ou ~ário-mínimo - - as concorrências no'; OO:-"1>s previStos 
priedad~ . ficaram submersas pelas cong :esso :acionaI versando a l'efor~ .I. nas letre.!. a; e b do, artIgo 24<) deste 

. águas, deslruíndo-se as suas p~anta·1 ma tldmini trativa ,o ~s.'5un~o é ver- EMENDA N9 3' - ) CPE.l regulamento, observando-~.e porém. 
'ções ~_ po\'oando-se de desabrlgados, s-ado •. com a atunlizaçao ,Q que nos I Ao art. 19', aCJ'e.sce~1tem-se Os se .... qusmcto possível, o dispôsto n:a. letra 
a regmo de Iguatu. I referlmos. ~:ltendet!, porem, o Po- guintes § §, pasGando o atual paTá~ b do artigo preceito", 

. .' d ! I der EXeçut v?, .c?nsl~€rando a ur~ grafo único a § 3\> com nOva rêj'!l~ E no al't. 246: "Será dispen:árel a. 
T::"l.ta-se, ~o~o s.e ve, e .Un1~ 5'-1 gbnc:a . e 6Igmfl~Rçao. do. probl~;na, fio: ' 1 conco-rrêncio. 

tuaçao de ~ \I.~ldadena calalmde-de, a conVenH~l!t regula-!o lrr:.CL:.:'dE.rr:.en~p, ç , 
q':,le o GOVCl'I?-0 deve dar tô?a a aten_ através d-e~el especial, €m vist~ da § 19 _ Nas hipó~e;;e.5 dêste artigo, a) para O~; fornecimentos, tril.llSpor .. 
çao, mbretuoo tendo em vls~a -o fato demora a ue ,naturalmente está su- poderá, ser também dispensada a co~ tes e trabalhos púqlicoo que, tlQr ellt .. 
de ser a. TO.esmo. cunsequente de I jeita a el' ração daquela reforma, leta de preços, em cQ':,Os devidamente cunstânclllS preyistas ou d~ lnterê.s· 
obra sun. '. • A propos çã-o enviada pela- Mensa- just'flcados, !l. juizo do Pres1d{'nte se naeionJ.'l, a juízo do pres;dente d'3; 

Somos,' a.zsim, pela aprovaçao do. p"e1n do Sr. Pre.s~dente da Repú.bIIca, da. República ou do J),1:inist:.'o de Es .. República, r_ão permitirem e. publlcl .. 
l)tojeto,' . I i'rÜ 2:1 de~j;mhO ú~timo, disC.ipll:l:l t~d,~ ,confo:'ll1e a. ce.' .. npetfDC1<l nêle d.ade ou as demoras :Xigl~a.s pelOS 

Sa!a tias Comissões, em 4 de agôsto I adequaduffil' ~.te o capItulo, . te~do }" i~! p. e oJstu. prazos de. concorrênc1::1s, 
de 19,34, - João Agripino, Presidente I sente a ri, .,da~ ~tualé- E~nc.-::.e~ ~~1 § 20 Foí.!a·;)r, ~<'r thmbém dlspen-I b) paJ'a c' fornecimento de ,mate. 
_ Wilson Gonçalves, Relator - Mem versos Q! l~OS. lS ng~rA~s, aS'~l1ca I $>das conc{!!1' .•. clns ou tomada de irial on.d(l gêneros. ou l'ealiza:;!ão de 
de Sá - Daniel Krieger - Edmundo 2~e ~: ~I Õi~em C:~l~o:rê~~aP~~~!_, preços, e~. ,~3·0~ d? ..u-gência.s espe-ltr.abalhOs que s6 pudér~m:se.r (~fetua .. 
Lev!. . I .. q -' . '" v" "'eu p"quellol daI, e. Cl'ltc\:,! do lJ1mlstyo de Estado dos· pelo }lrOdutOT Ou J)~ot.so;,H:>na1s ea-

I'{~ __ ,~p~. ~;~~~:'Lj~~t( lc~3mq(~ .. , S~).1Pl;S· co~~ta de! p;..~a a, acrui3~~~O de gênerog a1fmen~ 1 p~cia1iste;, ou adqUIri~Os no lysar ds 
Da Comissão _de. Fillltn~ªs,_sôb1e preX'?..s, Sá previstas, outrossim, as ~ tle.O!> nos lCC!iLS da produção. I p.odução, 

0 . .Er.Q~ . .!ie __ Le!.._ ~ . Câmara I hipóteses ê n que. se pede tolerar RI § 31} Em qualquer h:pótese, sem}5re! c) para, aqu;Sição d-e Mllmai" pa.ra. 
1l~' 94, -àe !~64, dispensa d! 3t:aS drrerse.s formas, Ide I que a !'ldm;:li.5~raçã() julgar preferível I os serviços milItares; 

processo, el face de clrcun~tânc.O-G I pOderá lIcitar o fOl'nec~mento de bens d) para o arrendamento ou compra. 
(,elator: Sr._Y',:on GonçaJy~, especiais el atuante as r::1td,óas dei! e equipament.os ou a e;.ecução de ser_ de prédios oU terreno dest:ne.·dos aos 

A apreciação de.sts COl}lissão foi p~udênc.ia c Ué entã?, Ee eXigem. viços ou obras, de Ilua.lqt.~r valôr. serviços públicoS; . . 
remetido projeto, oliundo,ft]o Pode!' i Na qâm 'a dOs_ Deputad0.3. o pro- med!ante concOl'l'ência publico., e) qU!lt.'ldo não acudlf1;m, p,~op~nen. 
Ex.ecutivo, que visa a au.torlzlU' 11 i jeto f 01 cu oanosamente ~stUd~d().~ e I tes à .prlIneira ooncorrêntl~ , 
abertura a-través do DNOCS _ De- i bastante fi ~:::-!eiçoodo pelO 6UbS.tl":1-1 EMENOA N9 4 - (CPE) Essas normas foram alterndas pelO 
pnrtamento Nacional de Obras con-I t:yO, de .~ '.OEla di!. d,:mta cornlssr.o j Dê-se a s-rguinte !€dação ao art, 39: D-ecreto_le5~no 2.206, da ~() de malo de 
tra as Sêcas, de crédito es:pf:clal no -de C<nli.tmyl;ao ~ Justlça, {}.ue, 0.pro- l~O {D1spoe sõbre servlç08 de mate .. 
valor de Cr$ 4 ()OO 000 00000 (quatro vado pelo ,..f1enárIo, chega ao conhc- A~t. 3Q A colete.. ,!e preços .:rar-se·ã r: .... l, refor::nn a ComiSsão Central de 
bilhões de .cruzeiro;) ., I cimento dOI Senado, medlant-e carta-convIte expedida pelo Compras e dá- outl'RIS Pf-ovidêJ1ç:!as), 

, , Bem ana~, ad-a êste texto, llarece~ meno .. .a 5 (cinco) emprêsas, 'Produto.. q'ae tratando da matéria 'nmu as 
'l'al importância se desti.."la a' noo plenall ente satlsfe.tóno, embora raso OU comerc!ais, com 6 (Cnl00) dias ,,:eg{,mtes Teg'Ni~: ' 

ocorrer às despesas: se nos afig' re que o i:em IV do art. úteIS, no m1ni mo, de antecIpação Ve-
."' 1~ _ que c gita dos. oosos de dLSpen- riflc-ada po!' protoCOlO. f/Art, 3E - Tôdas tt<;. ttf.!.u}S!ci>es de 

1 . - . com ao desa.propna~ao da sa de cone l'l'êncla e de colete, de materIal P!lfn. os servIços pub1ic:os cf_ 
bac:a hl<iráuUca do açude de Orós, preços e o art 30 que dispõe 8ô-1 I 19 Quando se t.:r.a.tr..'t de .aqUIsiçãO vis far~.se~ao POr meto de eoncorrên-
no Estado do Ceará; e ., b e est;'-co-eta p~el{l ainda ser mo- ou contratos em praças ou cl.dad-es de cla públic!L ,ou administrativa e cole-

I . r , • fi d menos de 200 ,000 habitantes, o nu· ""a de preços 
2 - com o deslocamento e retaa· dlfIca-doo p rz. o m e mal()" pro- mero de emprêsa~ cO!l~t1Ita.da5 pode ~ t . Q d . , Õ 

da. de ca~aG, e indenização de benfei- it.eçãO~ ao p '~~lcipl? .d~,_ mo'alidnde e I ser reduz~do ~a 3 (trêS) I .:ibero ~mo na for~m'.t:itlS. dIret~:~te Q.~el~q~i~~a:~ 
t.orms eXl.stentes dO. fechamellt.~ das.) no z_lo ;1,d nmistraL-.,;o::, ',," (, ! hip6tese de não hav, f'r ma~s de 3 ta. lent ]~ederal de Compra:: lar .. 
comportas do aludIdo re.'iervatcr:o. TI'ata-St": e regular M hiPo,,~_r~1 (três) emprê.::e.s do rarr.o a que se re' ':á" o • '. 

Por conseguinte, trata-se de opera-I em qude se dt8pe1lS.í
d 

tfi as I ltlçlt~aço~::>, i ferir a consulta, na. localidade, oS ã) . concorrência. adtninistrati'i'a 011 
çâo normal nos processos de c.ons.. à0Íxan o o Batos a con ra açao u:e, t6 
tl'ução, motivo pelo qual o DNOCS 1 obras ,?U a u1s1çOes {de ~~teria16 àl § 29 As c.'l1p!'êsas cpnsultEldaS não ~Ol~ta de. pr~ços }Xtl'a ,as compr:l!S a 
tem feito adiantamento às famílias: d.scriçao e o crttér.o dO;j agentes do podem, em qUalquer h.pótese, perten ... ,,00.0000$0, ',J'l' dn!n' t ti. . 
residentes naquela bacia h.!d"ooráfica ; poder Públ co. A dura. experlêI!Cla j csl' ao mesmo grupo eCOl1ôrnl~o ou f1- b) conCOl'l-o;;ncJ.a. a 1, lS ra va, pa.
par conta do crédito exh'(l).otdlnd.1i~ i bl'as]ebl- rtOmeI?-dn que sejam ado- n:xnceiro ou serem vinculadag umas ~t aso C,0Wc~~a.: superloles a 200:000$() 
de Cr$ 600.(]-'OO.OOOOO (seiscentos I tada-s em !5 hIpóteses, as matores! às ~mtrM, par laços J)efsoah ou de - é)5 0.0 q,] 'bl' •• 

'] _ "b ~.. caute'aq i capltaIs c concorrenc SI 'Pu lca uua. ao 
lUU10es de c~UZelros). a erw p~ra I 'D"'i '-'. , re G Os ai . compras superiores 11 500:000$0. 
soco1'l'cr, as vitunas ~ de inundaçoes, seo-clr a~~~. ;oen;::ec~~C f~vJ:'i~;'l ao Tôdas a.<; e:nenda$ se justificam pelo Art. 3"7. Quando as aquisicões não 
logo apcs a conclusao da. barragem. pro'etO f I objetlv~ de ap!'imorar o projeto ou forefQ- eftltuadas diretamente pelo 

D.ante do exposto, I;()mOS peja J ' Ilhe a.lteranc.D s,m'Pl~·,-mente a. TedSl.. DF. C hs:.verá· 
eprcn.ção do projeto. I ID.{E~; .'A N-9 1 - (CP!:) ção oU lhe acre-.f"cendo IUfIlS re.sguardo a) ooncI)rrêncla e,dministrath'l ou. 

Balá das comissões, em 23 de julho t Dê ,se a ~u:nte redação ao item para. o rigor da e.àm.!::ll~trftção, pre.1 coleta. de preços para as- comprns' a-t& 
de 1964-. _ Argemiro de F.glleiredo, \ \'1 do art, 9. I servando a de poss1vels. abU&Ol:i. &0-:000$0; 
PresIdente - . Wdson Goncalves, Re·l I. V' _ Fi D.m dt!per...,adaG WS oon-I asda da~ C01Ui~sõe,<;, em 4 de A-gõS-, b) conco:;-rênola administrativa p&~ 
lntor .- Be::x1fa Nelo - Menezes ~o~l'~n .. ras' .. , to de 1964. - Joi1o Agrtp1no. Presl- la.s compras superIores a 50:000$0 fl.fj 
Pimen'{.e.[ - Si.gcfredo Pach0CO -) ", ."'. , '[ ,c1ffi'te, - M'em de sa, Rela.tor. _, 150:000$0' .;1 
Lobão ~(I $iZV~~l'a - Ad.o1pho. Francp . a) para. .g.:t,gs,;ç~ e eX~.i,.~,tA9 ~ .D4JJJ&Z Krieger . . - Wil1íon lJonalZve8, c) oon'CQr1~J}.-. ~QliCQ pa.r~ ..-! 
- Jose Ermtrl-O - Dantel Krn'lIOf'. .~ oU _ _ ~I •• P:<l!f ~ 4I . .st ~~ tm.· . ~ s.u",~! •• dQ'MI!4:A .;":V"' 
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Art, 38. Poderá ser dispensada a I entendendo, opinamos pe!a sua. :lpro~ Far~se-:i. o que pn:tcndí:1m:Js em I mo.s, irá conferir-lhe verdadeirt 
ooncOrrêncin. a-dministratlva, fazen- vação. 1958. _ I auréola de. nobreza, porql.:'.e se com. 
do-se a aquisição por meio de cOleta! Sala das Comissões, em 5 de agõsto Na SeSS.10 d~sta Casa, de 12 de I portará nas linhas exr..tas da Revo" 
de p!'êçO~: r de 196-:1. - Arqemira' de Pigl:eiredo, dez.en;brD d.JqueJe an,o, apóS uma serie l~ção. de ma!"ço; n[;.o se:á um p~~ 

c.') p::\ra os fornec:mentos que, por Pres.dente -'" Wil.~on Gonr;alves, Re- de d.scu~·:.o .. que vmham05 pron'JU-, vlleglado. 
ci,cun~tân:i3.-'l imprevistas ou in·.e- 'jla:or - JO:..é Ermír:o - DanIel ~Iando tlesde fevereiro de 1955, s6bre 1I - PREJUíZO D'" TorI..Hô'S 
rêsse nac:onal, a juiza do Pre:>Id2nte Kr:eger - Antôn~o Jucá _ lfem de ure:?,ular.dadc-s no setor c.11eelro ..,. -, l!i 

<h República, não pennjtüem A. Sá - Eur.co fle:ende - P~ssoa de sugeríamc,s, -\..Im acõrdo, entre sena.; Temos a impre.::são de que os bra'"' 
pubEc:dade ou as demoras e4~gidas Queiroz - Lobão ela Si!rc!;a Sige- 'dores d'J. M:t:ol'Ía e d::\. Minoria para siIeiros querem a verdade. 
p:.::os p:\lZOS de conco:TÊ'nc;u; !,-edo .. pacltcco, I a.puraçJ.o dos er:m2s d~nuncia(:os. I A acusação afirma que Os prejuízos, 

. I Não f<Jmos a tendl<los. em divisas paro. o Brasil, alcançam 
b) para fornecimento de ma~cr:3:.:i: ~...lli1...t~ZSID5XTl:: 

. ou p,Ê';leros qUJ constituam o)je.o de, ! Ve~amo5, 3;01'a. se a Revolução de um bi:hão e oi~QCentos milhões de 
I (J!OuTa Anclradet) _ O c:"'T)3di2:J.~e mar.;'.) tom.'u·á as nece.s~~ál"i~s provj~ dólares. 

p.:·ivHé,;;:o o,u qu.e só pO.';sam ser adqu:~ i.do VaI à puo:;cu~ão. ~ I dênc.:as, e.3~larecendo o..':i p2r;untas I. Em moeda nacional,' no câmbio de 
ndcs dos fabncantes, produ~o:es 0'1 
fietB representantes exc!usivo." no A Pre"dênc:3. deferiu, hOje o Rc~ Sêl~t~nt~s: R'a"l d ~?1~": s:'gnifi~a h a t oogate~\ d~·I~?iS 
Jl:l'S ou no estrangeiro; quer:mento n? 273, onte~n ~,p~'C.:;enta~ I ma:or p~~da;~e, o mÜ;1{u'ai' !'ien o lfé

o drel o~s e. ~uJn(~ ?t~ e vm e 1 ~et.s 
do p""o 81' S~'lJd J' E " " , 1 de c, CIUZ€lr s. • m o bem; mu~ 

C) quando a despes:a. s.:: Cfe,u.1: <' __ ,~yl .' •• ,?f o~e n~m~, comprou, em Nova YO~'k, 4DO mil Sacas bem). 

- - '-.~ t ,(" co aa F,:l.zcnda , t • u. ~. I <lG O SR PRESIDESTE m .'d:f'llte adl'antamen',o, nno' 'e'"",) ,-;:).lc .. ~ando ll1fonnuoçoes ao 1'Ln~st2· de I>fodutb ""asl",i1'o e ',- mil CO, I . 
ao ar~. 45; " lomü.2.!l05, fcrçanao a aLa. de pteçOf . ____ ._". ____ ~-~.~: 

c1J pJra comp:'a de p~'CridtO'3 :n- < Há oradores inscrEo3. ,rlJ, qual se favoreceram ouiTa;: (Sr. Jfoura Andrade) - .. 'CUI 'li 

cu ~;':~.3 da Un:ão; Tem a nalav1"á b ~açóe:;,? I p-alal'1'a Q nobre Sena.dor Nü!:on Mn. 
::"'i:' .. c. Q'e . . o nc re Scnad.ot 2::) 'Por que fJram cOlls:gnadoE I culan. (Pausa). _Y 

el para aqu:..sição de ma:e:'ÍJ-I e de v ?vI::tttOB. I cafés a 22 firm0.S, uma das quais _ ~~. ..,' 
ol.JJe~cs que os f()rneccdo:'es ten~1am 0" SR.,,_ LI .. '.';O D. E l\.!.AT .. TO .. S: I faliu ~ as demais pres!aram contaf I S. Exa. nao e~"a p,r-e.1t-('", 
de.ixac,.o de entregar nos pruz~s c~m- . '. ~ .•. _-- d 1'1 b'd 4 
\-'enc~onr.dos. correndo. nes'_e ca~o, a (L,; o seguín;'" d'"' -- .-) S h ' os CD_al'es l'eCe 1 CS, 3 e anos Tem a palavra o n..:.brc Sentido!' Ed. 

P" -i- " ~~ ./,:,curso :-- en ar I depo:s? mundo Levi. (Paus,,). 
difercn~fa da despesa, por c:::nta do J,:,e., d~nte, SenhOles Sem,nores, Se.. 3:>') Qual a cau.sa determ:nunte d:) 

fOr!!êce::':'): em falta; , _~O~(S da. Imp:'ensa, n~J~ queda de preços d3 73 para 54 dóla-I Não está presentc. 
í' p3j'S nqilis~ção direta, no e-s- ~·_--U..~ad.e.......x,:?'.i[t~_ad~_ em .fins Ires, por saca de caf';'. e'..ltre setembro Tem a palavra o n(\b:'C Ot'1l'M.wr 

t:";'!IJtSO, de maté:·Ia.$-pl"ima.~. com- come~~~a·~~~ d.e:ç_w..~o d~ lS.R8 '0111 a de 1951 e fins de 58? Cat-tete Pinheiro. 
b::.:'U·:e_3 e lubrificaútes jmli<;pensáve:s ! --~ ",Z ao dp caf-3. foram de.. ia) Qual a razão du lliJeralidade ~, ' . 
ftO~ es:abe:ec:mentcs industr:ais óo nU~1c1adas .• em dIversas repor~ugens, de ser permitido, às 22 firmas refe. Q_J~R. C4TT.t<~T_E PI~HE]RO. 
E;":)Q0; l?:;~ Ulll, lm?,Qrlan~e e t.l"adl~io~al ri das, de obterem novos prazos para Sr. ,Presidente, de~~,;,o da p..1.1aV1"_ .• 

0t",do d,l g.ande lmp,'en.sa b!'a.srlelra, os vencimentos dos saque.::; contra Q. 
g) qt:ando não ucud:rem P!'OPO~ JOrn~l. q.ue, mesm.o os seus aCIrrados Banco do B:asil pagando, o Goyêr- ~RESllJE~"l·f.:: 

w.u"es à pl'~meira c.on_c':HTeIlci~: ne!:>te ,il.dve~.~al'Jos, res'pel~am~no, Não cos.. no, as ~ despesas' dessa prorrogação? S. Exa, de.si.'5te da pa';'a vra 
L'a~;o, q~l~lque~ conwça.o antcnol'mt:n- I c,uma fazer, ~enunclas sem documen~().s 5~) Qual a explicação para a COll-' , . 
Le ex:gwa, na,o poderp. se:' de~preza- "omprobatorlOs. cidên.::ia da baixa ele preços com os, T~m ~ palavra o no01'( Sena,Clor \'1_ 

da, sem nova concorrcnci::t. j Uma de&.S?s, reportag8ns assinale. contratos de consignações, pagando I valao Lllna. 
?':::'!<Í.'l'l'<l.fO único :\ di~nen \l da' q\ll~ os pr~JU!ZOS, c~usados à Nação I o Gov~l'no o. diferença nos casos da O. S~~.'ylVAI.DO I.:.D! .. ~; 

-A ~, .: ~-. - • a C.\llcam Importa.I1Cla fabulosa com ueda de cotação? ' ... 
co"conene.a, Ha.i h:poteses oas 1 'tras 1 a quát t<'''íamo- PQ"-o tóda ~r ,'d q , t'! Sr. presi,dente, 
b~ c t: e <1ependel'lÍ, de con~es:>ão, c. I ,: d' ~'1 <> .a 1\1 a 6~) Fundaao em que mo lVO o I 
pl',;via co .\1;n:st:o da Faze~ld:1 I ,,~ .. c,lla ~ o l!ra~J . Aq p~r ~e~se pl'e .. Govérno assum;u o compromisso, pel.a ~~~~~~~~~~~~!~'i'~~l~~l~~~n~'~l~e _. . _ .' J~~lZO "a,:-tronomlco, sao u~a!eados os divergência da qualidade do cafe, 

,},:~"':;lG ... m.:e, o De~;:eto 11
9 ;}.~.<)84, de ~,~~le .. o~ secret?-" de .del?~slto.S. ba::-~ !registrado nas Agências do I.B.C. e ~~~~~~~~~~~';J~;í~~~~~ I" \1t; m~!G de 1961, vcntl.:J.ndo o ,.a.10s no exterlOr cUJa ruentlfleaçao I o vendido permitindo o de.<:conta 

r~l-;.::,o a:'"Ul1t:/ lCsim dcte!'m;na: ) {I~~'e ~er ponto de honra para o Go- conhecido 'por "Refração sôbre o café 
'·.:ll~. l Q As aquhiçõez em E 8..:ii!:a ,vamo Federal, exportado", com recur:iOs públicos? 

e nu ... l!.;,;tac.o,':, da Liua.nabal" •• e SÜú, TERR1VEL LIBEL( 71\) Como o Senh_or Paulo q,-:z.zo . 
PAU,Q, U~ r:.l;tterial pel'ffi<.tl1f::nte e de . ~ . C'xplical'á o fato de nllO ter penUltlOo, I sua 
C ... n':l'~l;O ue~~1llado a repan:çõe., do l,j A pUlJllcaça? d; lalguIls jú.IC.-Slll~!l!S· durante muitú tempo, a Hmd3: do café cenácal<Js médico.'.i 
se"vlf'lJ pübJi\:~o civil a conta de "L- ~ foc~menros t°t.c.a1s. ~a malOr 1m .. cons!gnado, csto::!.l-dD no exterlor, para os quais se ;;aliel1tam. 
cu~·"o~ o 'çal~en·ários ou ext-l'aordil~i~ I p l' anCl.::\. e. a. ra.nsCtlç,ao de outros, 'vendê-Io depois por preços meno!'es';o homenagens à memó-
ri;; ; c.~;; enGl'~gues diretame'nt-e pelo tamb~m o~iclals, mcIusIve: um, que nova-iorquina de novembro de 1?57~.t!. ~'ia do nos~o mais inSIgne sanitarista. 
TeSOUro Nacional ou postas à sua compl ?-me~la. a , sobe rama. n'J.c~o.nal, 89 ) Quais os elementos que .JUs_h- o pioneiro da. medicina experimental, 
díspo~:ção no Banco du Brasil S. A .• 1 co~ cltaç~es de c.emeI]-tos làentlfl~a.- ficam os preju1zos. de quase ~ r::llhoe~ o Instituto B!'asileiro de História da. 

. , ,_ '" ' " . '" dores. obrIgam o Governo a apmar, de dólares e maIS 400 mllhoes de ::X-Ie~.ic51la. e a Sociedade Brasllelra de 
60 se p_ocessanw apü .. a 1 eahzaçaq dw detalhe por detalhe o terrível libelo . . 'd 1 o 1 .. J - H~gler.:e 
eO'Ice '~nci O" ole"a d preç.) -'-'el" I ' . cruzeIrOS eXIgI os pu o ~cn 10. oao • ~. '" .' ~e a '-l c t· e .to' ~ Compreende-se que a muitiplicida~ Souz:\ Dantas encarreO'ado de forçar Desde SUl f:mdar.:ão, em 1945, () 
Dep[.tLamento Federal de Compras, de oe p"oblerr:as submetldos à apre' '. d °Bôl ti Nova primeiro sob a Presidênc"-l. do bri
na. • fonn.a d()(I~ arls. 14 e 36 do D~.- I ciação do s;.' f're.sidente caste:l~ ~o~l(t~ os preços na , sa e Ilhante ivoano de Vascon~~!os. inaL
cle,o~L7,i n· 2.206, de 20 de malO ~l!anco, dificulte a aplicação do 9:j.) Que explicação pode ser for- terável ç entusiàst.íc~mente, con:'>agl'a. 
de 1940 • ,blsturi profilát.ico, em alguns dos necida para a coincidência do início' a. sua sessão. de agoôlo ~o, "O!a de 

Il _ O precsente projeto de inicia- l-casos apontados pelos jOl·nais. Re~ d s coru;i.,-nações ter sidO em setem~ I ~sw~lqo ,?ruz', fazendo fll1ll' ele sya. 
Uva do Poder EXecllt.~vo, visa, pre::!i_l-corremos a est~ trihuna para. dizer ao b:O de 19~57, a interYen,:ão na Bõlsa l?tel1~;enCla, fulguronte., ('xprcsso:s 
samente, ao estabeleclmento de nor-, Chefe da Naçao da necessidade de noviorquina de n'ovembro de 1951 8 I tao, plp:nor~as ~óbre a YIda ~ !l o~la 
mas para a licitação de serviços e determinar uma rigoro.sa apuração i ' d 1958 e finalmente a~ do lmOl tal CIentIsta. que se enfE'lxaraO• 
obras e aquisições de _materiais no dêsses .fa~, ~~re.vés.?e COIl).i.ssão ~e c~~e~~~~çõe~ volumo~as em abril de sel~ tfaVOl , c

l
om

1
. o u~1,a, ~bal-~ 'Y~Çfl~lOl'eds, 

Serviço Público da Uniao. Inquénto PolICIal-MilItar. do m:llS 19-5? cone as e. e lZeS lOJ1, .0;-',10. la e 
alto nIvel, de atuação pública e sem fo,") por que as firmas sômente O.5waldO CI uz, a pone? _ v.c-,]a pI'Oln:-

UI - A proposição governa_mental, a participação de elementos ligados t t 3 4 anos t~r ):>:11'a 19~2, pOr oca.siao .LO centena .. 
desdObrada. em oito artigos, renova ' acertaram cen as, en re ~ no de na.~Clmento do notavel criador 
e atualiza as normas doo Decretos no P~.s:dO ou ng p!e5;nte, às pessots depOis de receberem OS cafes .. apre- d'Ü Instituto <le Manguinh03, um alen
acima transcritos, e O faz de ma- ~Pfn ~.a\l!~s den~n~ê815 e ao 1ns I~ sentando lançamentos ,com dlferen~ tado qvro em que tud-c- nêle se r€-u. 
neira satisfatória, pois o que se u o raSl e110 o a , ças que variam entre 15 e 30 dólar~ nirá. de Oswaldo Cruz ou sobre Os
observa, da redação dos seus textos, A Comissão que sugerimos deve por saca? waldo Cruz, sejam b:ografins, mono· 

. é que foram inspirados no bom-senso, requisitar o material coligIdo pela QUE VENHA A PALAVRA OFICIAL !, "tfias, ensaios, conff>rê::1ci;:ls O'., d:s~ 
e na experiên~ia. I Comissão parlamentar de Inquérito cursos, como a homennvem culml._ 

, • I dQ Café, constituída pela Câmara Não ante::ipamos julgamento, Con- nante ao' vulto cxcep~ionnl, que ~e 
lV - Parece~.nos que o proJeto, dos Deputados ao fim de 'completar sidero-me amigo pessool .do VJce- impôs entre os nw!o:e!; t.?nl'::l:u;·es <la. 

dentro de regras que resguardam a as conclusões 'do- Relator Deputado Presidente da República, .:'osé M~ria humanidade. 
moralidade no procedimento ·relativo Herberty Levy , Alkmim e de alguns dos outros envol-
à aquigjçã<l de materiais e na ccmtra~ .' vldos n·a acusação, os quais, e.,tou A Sociedade Bl'J.::.l:rira <l? IIigjrne, 
tação de Sel'vlço.s, par. parte de en- O]4ISSAQ CO~IPROMETEDORA certo, têm interêsse em que venha c igualmente, c:lmpre Ílf'!mf'n!:.ê () prc_ 

1· f' I d od 1 lã 'e ceito estatutário que, há 17lu.i:ú in." ... 
tidades púb lCas, e· o e m o a Depreende-se daquelas estarrecedo~ .palavra oficial sôbre ~ibe o o gr,w, tituiu o "Dia de Oswalel'l Cf:I:--:' de. 
Dão obstar o pl'onto proce&amento. ros revelac,ões que as negociatas de~ Acreditamos que ,firmas como Al- t . d . 
das tran.sações, a fim de não emperr3.r meida 1?rado S.A., TOledo Arrud::. ermman o que, a ') de :l,co;Ú i~) seja nunciadas não foram, sequer, inves- I semprn tributada a merecidJ.· ~·e\'f'. 
a administração. tigadas pela referida C.P.I .• omissão S.A .• Andel'sOl1 Clay~on, ,S. A. t,evy rência ao saudoso p:ttrm:J (h s:mi_ 

A adoção do salál'io~mínimo como qUe compromete as conclusões apro- Comp, Exportadora e diversas. ou l'~S, tal'i.',.mo brasileiro ]'X::. L':-f,:,~ as ."0. 
unidade de valor, para eleito de fixa .. vadas pelos nobres Deputados. :a;:, desejam ver esclarecida essa, slt'Jaça~ lE'nf,:; formM, sobrf>le7~1 r~~ r'·,m'n:r"\. 
ção dos limites para. licitação. pare ... portanto, de interêsse dos parlamen- O pedido do emínente Vlce-presl- seleta à herma da "C:' ~ i~ O~',val
ce-nos medjda. conveniente .. e de lares, que essa Comissão de alto nível ednte para proce~ar o jornal pOI" ('~ C:-uz,", em que F"~ ,. ... ·1 '.':11;1 o !.:J .. 
InelYável alcance prático, pois supera prove não ter havido concluío paliti- calúnia, injúria oU infâmia, antes das c:' de trabalho P,-D~J . 'J Ilo' n:1 e_ 
M "'dificUldades que surgiriam, com 00, para. abafar a. apuração de negó~. provas da procedência ou não. das di."tas 00 l\-Iinis~:'r:o (--, v, .1':'. 
quantitativos cert06, dada ao desvalo- cios lesivos ao Brasil, realizados com denúncias e os escla-r\~cimento.s publl.. AntW:pando-sP. ('1,"'. ~ ,'. -'~';:~. 

ed EsI SSO ver o concurso de emprêsas estrangeiras, cos, prestados pelo ex-Presidente do CO:ll o rnomandr.· tJ ::T, ,',"\ : 1;' I, (;,:: .. rização da mo a. a, a no , 
a medida fundamental do prOjeto.' entre as quaJs um .Banco Norte- I.B.C., Sr. Paulo Guzzo, pare::e,nos ma::!e..c::, t. fr€'n!e f!;'e_'r'1 rl'·_."'j)"-:·;jr. ã, 

Amexicano que, para garantir um que não ate.n_deram a op1níã~ púbUc: lao ~!n:unh(-ceI'. r;..,~ja", q (., ". ~""':1.e.'. 6.~ 
Quanto ao mais, estamos que as empréstimo de 10 milhões de dólares, A Bubmissao da 2" autorIdade d" pe~lldlCCS cl!'- rrnn~l ... r·,- """)',3" ?s 

medidas propostas pelO Executivo são ficou com um lote de café no valor Nação. o Sr, Vic,,~Prp~idente da Re- I 'Pl!a'.rras ad'I?,~'f> . ft. :' 1·'~' .. ~ ,V'f! -'_

t.6da$ igualmente a~eitáveis, t, assim, de 17 milhões. pl1b1ica, às Inv€{)tigações que sugerl~ gem cu1t'Jal t:n~rJe"ÇÍ>oL'a a ~c.~'l.-.3 ;3 

.. 
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pectlvos pertences constantes de. 11 .. / Votaram "não" 36 Srs. SenadQres; êsse fato - l luz dos disposit~v\lS ed.l- ~ tuba, 6sses trebalh.adores execul.ataul' 
cença ll~ DG-60-1:31-136. chegados .em votaram ".sim" ~ Srs. Senadores. lIou- tados pelo At() Institucional, isto é. o trabalho de garant.ia Quanto t .r.e- I 

maio último, pelo avião n9 773 da. pan ve uma. abstençao. a. Comissão de Justiça verificou j,am- gurança dêsses dois escoadouros da 
Amcrican World Airwa.fs, ~ inlporta.... O projeto foi rejeitado Q em cOnse- bém se o projeto feria o que dispõe produção do l1(}S~:O Estado. I 
dos pela ~l1tiftCia. u~ver.sldade Ca- qUêncta, será, arqulyado. • o At~ ~l:.stituclo~a~, ~o que se refele O sr Vivaloo Lima _ Permit.e V I 
tó'ica. do Rlo de Jane.lO. à. prOlblçao de in'cmtlVRs pal'1amenta-. ExR. um aparte? OI 

·Art. 29, O favor conc~dido nft.o E' o seguinte o projeto, rejeitado: res cr1arem ou aumentarem despesa. I 
abrange o ma.terial com slml1a.r na,· PROJETO DE LEI DO SEL~AI)O O parecer do nobre Senador rep:.r-! O SR. ANTôNIO Ç/lRLOS . ....;. OUfQ 
"ional ------, -----. .. __ ... --. senta-nte da Bahia dividiu-se em dua.;; o nobre Senador. ' 

, t L 1 entrar!; em vigor Concede ao, trabalhador." al>O etapas Na primeira. foi ouvido o Mi-I '. . 11 T '''' Art 20 Es a e ~ - , »-- .. nistél'io da Viação e Obras públ cag O Sr. V!l;aldo Vma. _"1" .:'..xa. tal .. 
DO. dita ~e sua publicação. revogadas tto tamfliçr. 1}-0s 1n,?I,!-es dos ju?:cio .. hOJ.e djr:o'lc!o pelo Marechal Juar{'~ f vez tcnhr~ rep3rad-o, a,n;e; dE' eo~ .. 
ft.S disposições em conC·'-ário. nános publIcas. C':VlS. _dq. .frntao e T'v"'a Tratando-se de benefic'os n jvocar:~me ao deÍJate, que 11.1Qucle ,;It' ... 

E' a. tie&"ulnte a emencla apro~ j dÃ..p.l!Jr,g,s . .1'rOVzdenClCt8. c:te~~~:as profissionais que têm liga-j t!lntc procurava e~l .Im w 5'rcfon~ a 
vada:' O Cong\'e.sso Nacional decreta: ção b st~'eita com os objetivos com M flm de fazer uma lntf.>rVe~l-.:;a'l no os .. 

fin'al~dades dO M_nistério da' Viação. I ca~·so de V. Ex3.. ca~? 1 Exa, me 
A"'t lI? . Art. 19 F1M concedido o.os traba- c-no ,eJ"u, o' trabalhadoro," dos pOr- qUls.?'~se hO!l1'ar conc:'(~rndo •. me um . . lhadores de qualquer categoria, abono ... " - ~ '-'> ,{ 

Onde se lê: família nos moldes dOs funcionário.<; tos.' o relator entendeu que deverIa apa. e. 
d! '~mero Public06 civis da União. ouyjr a Secretaria de Estado inter!;'!':. I O SR. ANTó!'-.'lO CARLOS _ COm 

"Constantes a 1 cl:!nca nu ••• , sada. para conhecer do seu ponto cc 1 a maior satLsfação. 
PO-60-131-4ir6". Art. 2° As Caixas. Instit.utos c qual· vIsta em relação à, llla~f~ía, .~ I 0. Sr. Vl'l.:aid.o r.ima _ Ti:r.ha e~ 

Leia~se: quer órgão da. Previdên'Cia SocIal, de~ A respoota do S1. Mllllstro da V]'--t- . t . "-",' d" .L 

verão obrigatoriamente a dar a.ssis~ ção não consta do avú!sQ distribuído' Vl.S a .precl1;a:mentt; :l~r .;um ~p~ 
"(:onstantE'.8 da· licença número •• têneia médica e dentária integral aa; uo.s 81'S. Senadores, mas foi favorávcll n:-cnto mStlSpelto em ,:CIRQ:-O à. lI"7~" 

PG~60~313-436", trabalhadores e .suas respectivas ta· à aprovação do projeto dedarando I na. Sabem os mr-mn,o'l d,{ CcmlssaO 
Discussão~ erp. tur,no único.· apre mílias. que nenh~ma. razão poderia ser adu.- f e dema's nobres SI·S. :ç,Ul~?-'~5", r-Q-

c:ação preliminar ela constltuc1o- Art. 39 Ec;ta ler entrará em .vigo: zida pela Sua reje ~~o \ mo me c0!TIPQrto n.l p:es d~,1Cl3.~ de 
nilidruie nca têrmos do art. 265 do na 'lLa de sua publicação. revoga- Em ,segu:da O sr'.' Relator, em !'.(_' ;lllm C0t:llssão. ('.('111 fud:l. l~;:on~ao e 
Regimento Interno) eto Projeto de dispooiçõe'i em contrário. gllnca patec:~['. eX8rn:1l0U a mat.Í'!·'a I .ndependen,g,ia. 
Lei da Câ.mal'a nº 77. de 1004 (nú- Discussão, em primeiro turno, numa segunda eL.'1pa, e provou. à Sd- O SR. ANTóKIO C \RL03 - 5:JU 
mero 3.62-6-C-61 na. Casa de oI'! do projeto de L-ei do Senado llu- cied~l.de, que o projeto não fere a testemunha disso, c;onu p_"!'~e i!!t.e--
gem'J que mcdlfica,_o art, 11 do mero 116. de_ 1963. de autoria. do Constituição] nem o Ato IllStitUCinnal.

l 
grante daque- Ó:-"-~o. 

Decre.to·lei Jl! 3_·365 .. dg 21 ·de ju~ Senador Celso Branoo, que estende Não está eivado de vicias de inscollS- O S V' aldo b L ma Ao re"eoer 
nho de 1941 (desu-propriação pOl' aos, trapalhadores 1106 portos de titnciou. alidade ou de in.iuridic~dnd~. [:,,. .. U . "i ".'_ ~ "b ,'"" c::,_ 
utWdade.. nública) .... dispondo sõbrll I b t b It f t d Sacramentado assim pelG 6:'gao a m::t~t.la. dl::.t. .. bt.J a nO n" re ,":,,? 
O [ót:o_,uara. 'PrQP9situra. da ação s~ntauc~.t~rin~~~O~q~le~O~lb~r, ~~ técnieo do Senado. que tem a afrl-. r:~dOl' por S~n:a cat~~i:1:J S~", !:!"WO 
t<r',do parecer sob nO 588 de 1964. d' 't t d L· . buicão esp::cifica de examinar R com.-/ pontana. p01que ('.on yt;O U. c0n",1!a 

!!'el Os e vau agens as e:s nu- t','tu'c;,onall'dode c a J'u'I'dic:dade das de S, Exa. n,) ex~n~~. n1. ~prec .::J.t~no 
<ia Comissão de Constituição 8 m/;'yQ.:! ;!."..'!,. f..---7 a ClEUunho de 194B e" e n voto em f"laç"o li p 'op::nçoes 
Justiça, pela inconstitucionalidade 1. 756, de 8 de dezembro de-J.952, proposições que são pO'5tas ao nosso' .,.0 . > d ~:~, r-;" 1 c~. ' 
eo,-, "eto vencido do Senhor Se- t j exame e deI be:·acão .. , . o~e,ec das ~ C01]-,>1 :"L.'t .. .I~ ca ...-~,n s--

, •• v ,en o Pareceres sob ns, 540, 541 e ' I sao de. LeglsJaçao so~ ai O parecer 
nador Jefferson de Aguiar, 542. de 1964, dAs Comissões: - de O Sr, Eurico Rezende _ Pt'rmlt~ V. ,d:l- nol1i'e compa.:1heiro 'Uília Fontana 

E'u discussão. o projeto quanto à constituiC)ão e Justiça.. pela consti- Exa. um uparte? f não d:e~XOll dúv:da n:1 e!'p'rito dO,5 rle--
tuc:onalidode, com .voto vencida do I ola' emb"úS d CO'ni')~::;o S E~. preliminar. (Pausa) O SR. ANTôNIO CARLOS _ Gu"o . <5 m ., a ' ,""". _' ..... 

Não h(i\'cndo quem peça n palavra Sem.dor Argernil'o de Pi!tueiredo: o nob!'e Senador. ~ I procedia na int.erê~.:e d:l e<ldw.dacte. e 
declaro encer:i1da a discussão. - de Legislação Social, favorável: i de just ca. Ds.j a t1CJ.~.:1jm'da e- obtIda 

Em vota!,;ão o projeto quanto à pl'e- - de F'in8.nç!ls, pela reie'ção, COm O Sr. Euric'J Rezende - Devo mell- . pela propos'ção dç :n:ci.H!\'a d0 entãQ 
liminar. voto venc:do do Senador BC7.erra C'Qnar uma circuu'stância: o parecer. SenadO'!: em .. xercíc~o, C<>!gO B:-onco. 

Os 81'S. senadore:; que· o aprovam Neto, ~ , ,foi prolatado depois do Ato Institu- , V. Exa., portanto h1'/X:;1. o plrecer 
flue.1ram permanecer sentndos. (Pausa) Em d:SC1ISBão o pl'ojeh. cional. Ida. C·omis.<;ão €sp'3cif1~·!.t que não p1?e 

Foi rejeitado. . Fo' c-nfro"' AO co,', Com.!-:tui ~er de~xado f1. m:n·7'!'~ 11,1 ap:ec,ucaO 
S e',':' "'QuI'vado, s-,ndo feltn. (t devi~ O SR. A:"\TóXIO ÇARLOS: 1 ., •. la~. n, ',da matéria ora ('-111 r:::b1.te A C~mis-

- .. ° D çáo de 1946 e com o Ato Ins~iti',J' , - , 1'" Ca comunicaçüo à, Câ111~l'a dos ... E';pU- ç< P ·d t I ~uo de Finançz:s d"C,1l"}11-:'<€' - t~_ve.:;~ 
tOcJm. ....'1'. lWl ,cu e, Jleço a. palavr!l. nal com as modif cações. considerandQ o A~~) Jn't.;+:uc onal _ 

.. ,. O SU. PRESrDE~'TE:! O SR. A!'ITóNIO CARLOS _ E:;::l~ I p:!la inco!wen:é:!c:~. ,\ ('menda fala 
F,' o 6€:J;u:ni.e o projeto leJC1-\. (NOaUETRA-DA--GAMA) _ T ,tamente. 1113. r:õj~icão, p;·or.u.re, !1.> A~'Ul.':io, o 

tado: ~ '1 ~.. em. ~, ' . p:ueCi'r da Com'~~.'~ '1f' F.nanf'as, 
E..~O~E'TO DE LEI DA CA11ARA I a paLv.a o ncb.e Senador. _ FOI, e~t.ao, o~ pr~Jeto, depOl~ ~:õ re~ I '11B.'; não o encontrei (~!l:?TO crer. pQ4 

. '- -, XQ: 'iJ DE f9õ4. ," f Q se ANTONIO C4RlQS:.. ceber ê<.s~ pa.ecer ,na comlSE~oi de rim,. ,que t.alvp~ t~ ..... h.1 .,ijo m.ot~vo. "- I Coustltulçao c Just_ça - presJ(Ld:l, "pen"~ da v;!l"ênc1'1 
(;-':? 3 G26-C de Ül51, na Or:gem) . (Sem revl5i1o do orador) _ S:-. PrlÕ! na reunião. pelo Sr, Senador Afonso" " ' ." ..•... 

, r~ _ sldente, Srs.. senadores, no períOd:. .I\rinos, p!·esentes 05. S1's. f?ena,dorr~ 9 SR, ~NTóN!O CARLOS _ Per-
.Modifica" o art. 11 do Dec lo lem quI:" me encontrara licenciad.o dru. Bezerra Nelo, Argemlro de·Plgueu·edo. lUlte-mo mt.errompzr V E:Ul.. ptl.r:J. 

let n? 3.305. d~ 21 ele 1UUhP
1. de t!'aba1110,s desta C~sa, na sessão legis. Aloysio de CarvalhO e Menezes: Pi~ e.:oe!arecer que o p;'l!'ec~r dl .Com 55ão 

1941_ (dc:saprD1',rtução p~r uti ldq- tlva o:·dinária de 19-63, o meu colega j1\ menteI _ à Com s.são de Legrsln.ção de Finanças estA na pá?;ma 2 d·:) 
de 1JltbZ;ca). d!~p()ndo sobre. o jo~ amigo Senüdor Celso Branco subme- sccial. onde o sena40r Atilio F-onta- Avulso, 2.a cc.lu!i.:i. !lQ final. pare-
ro para propoSlt1/ra da. açao. teu à aprec'aç'ão do Senado ro'eto l1a. coleg-a de Ba.ncada do autor da cer 542. 

O Con·gl'esso Nacional d::creta: e~~ndQ 80S ítab.J1Jlill.d. a. or~.Jlos Or- proposição. representante da Estado O Sr: Vivaldo ·Uma _ Acabo de o 
to§~itJ.lQ.n -c_IfàTai7j1 e ~ de Santa CatarL.'1a, no quitl eslão lo· encontrar. Mu to ~:"atQ :10 nobre co-

Art. 1<:" O a-rt. 11 do Dem·eto,·lei i~'\I!. no __ q.u,.e. _, ~u.be.:rl os, Tet calizados 0:- do's portos cujos traba- lega. No entanto C!'Jlll1 cu iá previa, 
n"'"3.365, de 21 de junho d.e 1901, pas- "<lI .n.rum,.~_fta~ Le!:.l n.- hadores serQO beneficiados pelO pro~ ela apr.nas se vara da 'ngência da Ato 
a ter n seguinte redação:· jLU1lJiLruLHMll....e.._l~7;i6 de 8 de jeto, emit.iu, tam::..:-m, parecer fa\'o- Imtitucional a fim ce subscrever o 

"",,'t, 11 A oçE.o será Pj.'oposta zembrc de 1952. rável. ·a t.... . - ,-1 S Celso 
Essa extensãa significa que Os tra- Não ~eria demasL~ se eu, cem o tes- apOl men o ü. JlrOposl('3.Q "Q ~ r, 

no fôro da situação dos bens. b Ih -d d Branco. Mas quero crer ~ue O PIe .. 
Pa.rágrafo único: A Umão. a a ores os portos dessas duas ci- temunho do Presidente da. Comissão nário levará Cm cons d~ra('ão, sobre .. 

fluando houv-er de flgura: no pro- dades qlle tlverem prestado serviço de Legislação' Social,. Sr, Senad~r tudo. a manif€st~ãn da G~miss~o, es ... 
C'osso "el·'; representarla pelo Pro~ duranie a guerra. sob o comando de V!valdo Lima.. lembta·se à Casa o ·r' é ti L 'I - S 

- ~.. autoridade militar, terão aposentado~ critél'ici rígido com que O Sr, senador peCl lca. que a e egu; 'ncao .. (1--
mot '}r de Justiça da ['..omarea on- cia!. flcando, então ao critério da 
de a • '.,,-o.e processar", ria nas c~ndições dos maritimos que Atíl!o Fontana examina tôdas ~ess.o,s Ccml'so-o d C t"ui"o ° lustl' a 

- também prestaram serv:ço.s conside- propostas de benefício" nos trabalha . ",a e on.~,~ ('a , • "c A','t, 2' ~ta leI entrara' em t.'igor ~ 0 "'i,e, s· r.almou!c ela Doderá pre-
J:!Jo> rados de interésse da segurança na- dores. '. li C' r '. , '"' na data de SU3 pUblicaçâo e aplIcar- valecer em face da vigénc!a do Ato 

se.á aos p:ocessos em curso rcvoga- cnonaI, no mesmo período. S. EX3., que conhece muito bem lnst tuc!onal. 
das 3'" d'snosições em contrá:-io. O projeto visa, portanto, como me~ os problemas econôm:cos de santa 

D:scussão. em prlmelro turno. do dlda de equldade. levar bene"fício que Catarina, pois é um dos seus maiore~ O Su., ANT0N:IO CARLOS - Mui-
p~·óieto de Lei do Senado n9 37, ia foi defe-rldo aos marítimos àqueles empresários, e tem sempre muito to grato a V. Exa. 
de 1963, -de autoria do Senhor Se~ q~e durante a guerra. prestaram se\'- cuidado quand:J emite um parecer sô- O Sr. WilSOn Gon~al1;es _ Permite 
nador vasconc('los Torres, que '/1-::0 da' mesma natu~za, com os bre qualquer propOSição que altere a V. Exa. um aparte? 
concede aos trabalhadores abono- mesmos riscGs e COm a me.sma signi- leg'slA.~ão da previdênCia social 01 O SR. ANTôNIO CARLPS _ Um 
familia que nos moldes dos fun- flcacão do prestado pelos marítimos que faça m.odiflcações nas leís que momento, apenas, para responder. ao 
cionát:os públicos c:vis dá outras '! outras categor1as prOfissionais al1~ concedem beneficios nos tr.abalhado~ nobre Senador Vivald'1 Lima e, ime
p~o ... iàêncilJs t.endo Pareceres (ns nhadas nas refet·idas leis. res, não teve dúvida em emitir pa- d'atamente, ouvirei V. EX3." COm O 
583 .í84 e 585, de 19(4) das Co- O pro,feto foi distribufdo pela MeSa recer. que foi aceito pela Comissão maior prazer. 
mis<;ões: - de- constitulcão e Jus- às Comusões de Constituição e Jus- pOr unanímídade, favoràveImepte à Quando estava começando a ~xa:mi ... 
tiça, pela COl'J.stitucional'dade: - tiça, de t&gislação Social e de 1<'1- medida. Porque, realmente. êsses tra- nar o oarecer da Comissão de Legis ... 
de L"gislaGão Soçial. pela rejei- uan('.as, onde recebeu Os Pareceres balhadol'es dos portos de Imbituba e lacão Social. presidida pelo nobre Se .. 
cão e - de Saúde. pela rejf!ição. n. 540, 541 e 542. Itaja!. durant.e a guerra, sob o co- nador V:valdo Lima. cOm equilibrio e 

Fm dlf.:cussão o p-:-ojeto. (Pawur) A Comfs.sã"l de Constituição e Jl.."'S- mando dos capitães rios P01:t,os de a isenção de Que rou testemunha, S. 
Não havendo quem ne-::1'l 1'1 palavra tica, al:!fovando parecer do seu re .. Laguna e Itajai. prestaram serviço de Exa.. me aparteou: Não tinha cu DO'S, 

declaro cncerrad·.1. a disCH.:-são. lator Seno.d~r Josaphat Marlnho. ·nterêsse dA segouranQa nac::onal: fo- mais nada a acrescentar auanto à ·de ... 
A votação será feito por escrutínio examino'l 3 constitucionalldade da ram, $em duvida alguma. mobilizfl- cisão daquela Comissã0. s. Exa. 

tf'cr-et.o I'lrono;;;ic-ã(f não s6 à lu? dos preceitos dos durRnte () Derit>do do oonflUo 39- rea'mente. explicou o ~enf.id("\ rio pa-
Os Srs. Senadores já pód:om votar. fnc;crHos no Carta Constitucional de 42. Decret.?do bl(:ck-aut em todo o recer aprovado pOr un"'11midade. 

('PauslH '94f'l ('''1-lY'IO também - quero chamar litoral ele P.'1nta. Catarina, esp€cial- A~'ora, ouco () 'uo1)re s-enad:Jr Wil-
Vai se prOceder à apur:::çE.o. (Pausa) a atendo doI': mf":llS nOhrp..<:. nares para ment.e nos Portos de naja! e Imbi- ~on qO!1çalves. 
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.' O Sr. W'ilson Gonçalves - Na con-l tuba. a,pqlo para os Srs. Senadores, modo nenhum. firã quebrar o equil!- nunciado favoràve1Inente A. (lOllce.soSã 

~
' d. pr .. idente eventual da co- membros j;> COmissão de FinIlDl"'E, a brio d. qualquer ór ã d - ·<!A~ d f 

o d.", constltu.ição e Ju.stl.ça, -ço, I fun' de qt e "'-0 havendo in"onv'en,·en.. 1_ ~ . j~ o ~ "",eVl 'V-""- 00 a"V'm'ea que o Pl'ojeto ptHtende. "'~ "c,," ~OClal Ou de qualquer órgão da O órgão competente 011 seja (J DI 
seu lIltennédio. à. J)1'opna Mes:a I te de ord~m finarceira - apenas re.. administração . ce:ntralizada que .vá pa.rta.mt:~ntJ, de portos: tem po~ Objl 

, o sen~o, que atente para uma clr- ~jeitaram projeto porque o julgaram cumpri-la. "tivo, eDl 'verdade, :fiScalizar a di.sc 

5tânc1a que nasce. do pa.:recer da inconform com o Ato Instituc!cnal -
. ªo de F.'inanças. A ~,eu ver a retifiq"l' a sua d.ecisão, vai'ando- ra- O Sr. Vil,"aldo Lima _ V. E..;.1.t per .. pUna e O sLstema de trablllho dI 
lSSao d~ Fmanças exorbIta da S'"13, v<>rà:v,e1m~hte à J)-l'oposição. mite um aparte? (~4ssentime-1tto do Portos na..c1onais. Entretanoo, êsl 

)Ompeténda ao emitir parecer sõbl'e r-. orador) - O própl'Jo DepB-l'tameri.to projeto acarreta despesa, pl)rque ~ 
.bta maté~a. Além de exoi'bit41r o seu 9 Sr ••• ZC?/,stO de Car:;alho - per.. interessado, no oficio dirigido aos Mi- seUs ônus são cust~eados pelo Inst 

Cecer dtllide frontalmente co'í.n o mlte V. lp:e, um r:parte. nistérlO$, declara q'Je nad.a tem a Op-Ol' tuto dos 'Ma.rítimos, como ez:;té, na pn 
. r . ~nterior ~a Comi.s.::~o de O SR4. ,Tô1.-rrO CARLOS _. Com Ou a acrescentar; e que devem ~o- ~:i:r~ra~~ 1. 756 6 que o projeto f! 

nstitUlçao -e Justiça. Na verdade, niuito pro. cr sôInente aguardar a Lransformaçã.o do O art. 39 da LeI nf;! 1.'756, cUJ'os d 
não cabia à Comissão de FInanças ie- ' ~ projeto em lei. O B-en.ado não pode 
vante.r a ql.i~tão da preliminar da in~ P ~r. A ol/~io de Carvalho - A. Co- ser maJs realista do que o rei, rejei.. rei.tos o Projeto pretende qu.e se e, 
cidência. do dispositivo do Ata Im:ti.. llllssao dê Fmanças, além do ma.i~, tando a. pTopo.s.ição que estende di- tendam aos trabalhadores dos parti 
tucic,nal sôhre a matéria, quando, a. la·b-orou I um Nplvoco porqu~. 'irWl- reitos a essa. class.; de trabalhadores, de ltajaf e de ImbltlJ,ba, diz que ": 
êsse respeito, já se tinha pronuncia" dentemen ,declal:a que o pr'~JekJ r.i!. qUe precisa da lei prLra "er d:etenni.. vantagens decorrentes desta ]~i ser~ 
do- ao Comissão de COnsittuição e Jus. presenta u !Uedlda de exceça-o: Ora., nados os beneficios já. assegurados e. custeadas pe' InsUtuto de Aposel 
tiça. Por out,ro lado, se 'a Gcmissão êSSe ~roje l1R-O n;'p~esenta medIda de outra classe.' tadoria- e Pensões dos Marítitnos, Pl 
dé Finanças, mésmo assim,' entend~se exceçao, ~ O coo:trárlO, vem fa'l'orc;er O SR. Au.~ômO C.kRLOS _ O conta dc·s lucros do 'seu Depal:tamen' 
qUe a disposição rnerec:a pronuncia· à classe p< tuárm dêsses portos elo I!.OS- a.rgumento de V. ExQ, Senad-.or Vival- de Acidentes do Trabalho. Se '::suf 
mento esp2cífico da Comissão de ta-do de V EXíl, exatamente ~para que do Lima, é realmen,:e decisivo-, pois c:entes {~es recursós; o Te.sO'.lr.o fal 
Constituição e Justiça, não padia, ja- êss~ trab lhad-ores, ~ qu~ _ prestar3..I!-1 se o órgão responsá\el faz essa de- os necessários fornecimentos". 
mais, concluir pela 'rejeiçã,o do Pro- serVlço del..5Uerl'a, Jlao f::'Q_uem ('-m~" clar-açã.o enfática, o Senado, não en- Vêm os· Srs. senadores que B CI 
jeto e sim pela SUll vol,ta à COmissão tuaçáo ,de~fgUal em rel.aç.lO a .o~tros -contrando injuridicidade nem inC-ofis- m~são de Finanças, ao examinar 
de ODnstit:1içáo e Justi-ça. nos têrmos da. Ma~~ Mercante, Já beneüc:lados tituclonalidade na p:',,"posição e ten.. projeto que lhe foi subinet:.-do, n~ 
do § 21' da Resolução n9 6, de 1954. por. leI. ]~ modo que, €m vez de.o do, para. arrimar sua posição, o pare- procedeu. a. vol (t'otseau. Entrou e1 
Assim, a meu ver, 'o -Parecer da C-()- pr!JJ~to a~~r:r u..-rna e~:ceçáo, o q';1-~ fez cer da. Comissão de Legislação Social, minúcias. H concluiu que êle acarl'e1 
nuss.ão de Fimmças, neste to-~.ante, fOI mel . ~a l'e1fa ~~ ben~üct() a a-credito não negará essa justiça aOs aumento de despesa que va'i inciO 
não pOde orienta-r a Casa, porque sõ- c~sse de OIs portos a~e aqUi esque- trabalha.dores dos portos de Imbituoo diretamente sôbre Os cofres do Inst 
bre a constitucionalidade ou não do cldoo. .' e Itajai e aproval-á o prOjeto apl"e- tuto dos Marítimos, Se êste não dil 
Projeto quem deve f:al.ar é a CDmi~são O SR. ~"'TONIO.Cl!..c..~LCS - M:.tl- sentando pelo nobre colega, Sr, Celso puser de r!,!cursos para atende:;. à cle~ 
de Constituição e Justiça. to cbriga,d a Y. ltx\l. Branco. pesa. ela recairá sôbre o TescUl'O ::-:Ir 

O Sr. Aloy2io de Carvalho - M1.uto Sôbre a llestão à..a eXl2!nsão to 'r.re- Era o que tlnha. a -dizer, Sr. Pr2.si- c,ional. 
bem! nêfíclp. re: l.mente não é uma ex~eç..ão, dente. (Muito bem! Muito brmn. De maneira que o 'Projeto incorre T. 

O 8R, ANTõN'IO CARLOS _ A'!ra- pois o qU2 se pretende e que esr~ <:.8.- O SR EDl\IDNDÔ LBV! proiblção constante do art. 5°, do Al 
deço o aparte do nobre Senador \vil-- teO'oria de trabalh>J.dores, com<J bem . ~ .. ~._-,~:;. - : lllSt...tucional. Não se C{)nsul~··, com 
sou Gonçalves. S, Exlil- esclareceu a :ie-~larou o nchre Sen-s-dor Aloysio _de Peço a pal-avra, Sr.' Presidente. .se dev€.T..a ter feito, o órgão J:.-Tópr! 
Casa sõbre Os motivos qUe m~ trouxe- Carv.r>.lho tque está desa~istida dos o. ~R P~WS'fDE1';~,],~' . do Míni.Eté1"io do, T1'ah"'lhO, que serl 
ram à tribuna, ll2st'e momento. bene:fíd::~ as leis R:1t.:1ricres. mas que ~~,~,;;;;.~,_ 10 Dep~r'~mento de.' PrevidênCia S( 

Examin9.do o Projeto peja Gomissã,') 'Jl'€.stou s rviços durant-e a guerra, (Nogueira da Gama) - Antes de cial, para 'saber se' o Instituto d{ 
de Constituição e J~tiç.a, em duas ~flque em ituação idêut1C'l à dos be-I dar a palavra ao nobre Senador 'jMarítiffios estaria em condiGpes c 

'etapas, após o Ato Instit"l-cional ... é êle ~1ef~cladGs pelas lei..') ant2rior€3. . Edmundo Levi. dê"i-'o anunciar reque~ atender p.o pag-amerlto de ta's -de~ 
considerado constltucjonal e juridioo. O Sr. A,~ ysio de carvalho - O l\u .. 

j

rimen to que acaba. de ser env"iado à :pe.sa.s. . 
~aI à. Coml~são €spec!flca _ a de Le. n:stério c..: Viação é a fa,\or 1\:e.:;ra, em fac~ dos ~ de~).,ates_ que se tra~: Atcve-~:e, apenas;, a. ComiEsão c 
glSl~lçao SO:::II~l_ e r:,cebe pal'~cer fE!- O ~R. :r.;"TONlO CAl-tLOS _ Tan~ Vutlim pela dIVergenc.~. o t::parec,e~es, Constitutção e Justiça.ao a.e:p€Gto f Dl 
vara,vel. E~tava!. entao, exammado o to assim {u(~ Q parecer dO' nobre He- e que será lido pelo K. 1· ",ecretul;lO. mal. naq~ilo que aparece à primei! 
ménto d~ q~estao. . . jna.:iür J::>.:;.~Ç.' hat Marir,ho !ran.<;;-:··eve a \.. :f:: 1:00 o segulnle ' vista, nO' .... ;lleC't.o disCiP.Jlnar. c.eixan.à 

A Oo~-lls,;:ao de Fmanças, aprov~n- .fIf"r;1ú:ç&l do ':r-.-lin'-s.:o da Vla-ç.~O, , () I' Idf' busc·3,r as informncões nN.~.!'';~:6 
do o Y0':!O; do nobre semd-or ~ge-nul'O ,.om Q"l€ dí . ' ReguerlmenO n· '~79 d-e 1964 ntravps d4'l- n"'P'80 oompetf'nte, para $2 
d,e .FlgU~ll'edo, ~nt~ndeu de .lulgar o " .. , :, 0''' ; '~-~"""-.-rher se o Instituto que ir:.a arear COI 
projeto mccnshtuclonal.= O Senad':}r . 2 presi;.Rc~i_a-a.s, ~oo.aJ o,~;.-! Com fund-::ur;.ento DO art. 214, aI; .. I essa re.spon::abiUdade e.sta~ .. ;a Elm cor 
Edmundo lJeVÍ _ se nRo me en:;ano mstro t:;al'ez Tavora Junta CC;1l3 (Dea a.; do- ~eglmentQ Interno~ requel .. 'dirôe,3 d€i reallzá~la 
_ foi relator do vencido. d-o errp diente, "em que o Depar· ro seja retIrado da Ordem 00 Dia o I. . ' 

O Sr. AlOysio de Carvalho _ Per. t2.men Nacional ,!e P-cz~tos ~ Projeto de Lei do Senado n? 116, de I O St, Antônio -carlos - Perm:.t 
mite V, Exa. um aparte? (Assent.. Vias s-vegáve:_s, órfao autar.q1? 1~63, e ll~Vamé'nte r~met!do à Com.is~ .V. Ex~ Um aparte? . 
mento do o:-ador) _ O Senador E1" co ao ual estJ. afe~a a materla .. I MO de F.nanças a fIm de --que se d!g- O Sr AIOySlo de Carvalho _ P:;!! 
mmldG Levi .foi d-e.signado para l'ela- se ml Jfesta. fa.v?ràvelmente a ne de reexaminá-Io em fnce dos de .. 'mi"e V' Ex:). UJ,D aparte? 
tar o ponto de vista vitorioso. O re- aptoya áo da menclOr..<:.'Js P:C:P-O-j bates trü.vadas em Pll:':1ário na Sê2.são ~. . - . 
lator do vencido foi o Senador Bezer· sição 1 g~slativa." hoje em tôrnó da rr.até:;a, O SR. EDMU!-.'DO LEVI -- OU~1 
ra p-eto.. 9'. Sen~dor Edm~~o Lcvi, T.amb.:§m a Casa ccnl1ec8 os crité~ 1 sela das sessões, em 6 de agõsto de em p~iml~lro luga.r , o nobr~ Senactc 
entao fOl mcumbldo d:e rediglI' o p9,.. ;rio. rigid.Q com qu o !ltual Min:s- 1964. - Adalberto Senr:.a. .tmt~n·o CnTlos. e. etn segu1d2,. ntE'}1 
l'~cer com o p0l1:to de vista da Comis~ ttoS da. Vi ão exam!na w.is qu:.stões. Q ~R rl'~ffi~:.l'!;';" , '~2!'e; /lO. nQbre Sen~dor A!O~'S:o d 
sao. COmo. mUlto bem e.sclar.êct'u o Dem ai dz. escla:-ec.er aos Srs, com- ..... ana.ho. 
S;nador .WIlson GOnçalyes, a Camis~ ncnentes d Comissão de Finançu que Antes de submeter H ,'obs o Teque- O sr. _Antônio Carlos _ N,Jh~'e Se 
Sao d,e F~~anças fQlou soh~'e o as'pecto ô projeto om.ou a.s devidas c:tutelas rilnento Ud~, dou a p:llav-r.a ~o nobre ~aOor Edml'~-' L€vi. aéredito q"J1 
COl1st:tucI .. n.al o que, regunenta.me-n· p::.r;t que'" n:tensúo do ber:efício não SenadOr Eumundo L.evy. tCICS. ao eXame da. eonst.itn,:>·o 
te, nao p:>dIa fazer. ' f6s.se il1di

f
'" riminaê.a, nem. passível de O S3. EDI\rCXDO :;:. ... 1"1. do Projeto. ainda qUf' a Co 

O SR, ANTONIO CAlRLOS _ Gra· ;"ur:a ou f: 'Gdc. Se no Art, 19 d-etEr~ I' --<_ .. , ... ". ..... , F:nan('u.::: t'V€"<;f!' t'a2Ó?::; fll 
to a V. ExIJ.. :nina a e, tensãp do.:; beneffc~o.;. tas rev~são do ondOr) -- para oonsid-erá-lo ill('O'1:;tj 

Ld.'i TIS. 2, B e L 736, a03 tra.-lntl.hj,do.. e injuridico, já a CQm's'Sã 
F\9.ço 's. re-tificação. Estava confun- res d-os p s de Imbibba e Vajal,. tu:ção e Justi(';t t'nha fIO 

dinct,o, porq'le, na Com1s!ão de Cons .. que prestrl'am serviços ao Govêl'no I seu parecer. 
titui-ção e Justiça, o nobre Senador Federal, ot~,às concessionárias, d:lfan· De modo que a Qcm:''''.f'HO (I"> F':.ar. 
An::-emiro d-e F-igueir,ooo votou venci· te a últirr.:' grande glJerra, N.~ art. . ~~1,;. 110 meu mooesfl) entf'uder, t~J'; 
ddo, Na Comissão de Fine.nças,·o re .. 3'9 2. Lei d temin,s que; d-el.t,ro de no-- que examinar a matéria sõbre (I. con 
lator foi vencidQ -'0 nobre S-enado-r venta dias a contar ..la vigénc:.a da o eminente ve"ie:::tc\::t nu não C!:,\ desne"a, e nã 
Bez2rm Neto - e o relator do ponto Lei, serão r-evista.s as dp~."r..tadn::,üls, de Finanças, tôke se essa desoeka. poderia ,;-f'Z'. eu 
d'e vista, vitcrioso foi O nohre Senador enquadrnn o-as aos preceitos do p:-e- seu Relator, :-2r;a f'Xol"~itado, icrizada c.u cr~adtJ, peJo Congrf's"'o Na. 
EdmundO Levi. ~ sente dipl( :1 12~a!. da Sua competência t" üwad'do atr: .. dOU";,I. Há. l:""~" d:stinriin nf'l'fr:·t'1 en 

Mas, acont-e'ce qu~' a. Comissão de Não hi, portanto, a dlc::crimina- buições da Comíssão 'de- Constituidio h} E'xaminat· n COnvfT';<'- .... II:·''1 ,1", l'T'1 

Finanças não rejeitou o projeto pOX· qã.o d") au, Gmati;:.mí) Ll'l concesstto do e JustJça. . . tlf>~pU;t'l ~ e esta ê a, e.trfuu~cã) e~lf)e 
qUe êle a.pr?sentas~e qualquer incon- 'benefício. Sr. P.·esidente, Srs, SenadJ:'es, o c!f:c3. da "Ci:!mis.'ião de- Fn3.nN ~ _ 
veniênci-a de ordem financei.ra, Sr. A Lr>i n: n.ia qJf' se .. f:J.ç'J. uma :-e·.'1· z:e!>~tóno. d":) vencido, e:~e!'<:rt 4J:~ c' af.ribu!r-se o direito, de -rEVE'r o pensa 
p:residente, A Com'ssão de Finanças são e, na.':lraimen'l.e, esses tra1';lalha- projeto lllCOrre na prc:rbIçao CODstan- 'mento da C-Jmi.ssão de CQnqf l tll:,.fio 
Silenciou quanto à sua atribuição eS- dores irão a:pr2Jen.=tl· provas idôneas te do Sf'U art. 5?, e acrest:e::l.tou, a ,Justic:a que já bnvin dpcJa,'a,lc, rom 
pecífica., Se Os:; Senhores S.ena-dores de que pr St..\T:\:l1 oEerviro que púf,,,a tit~lo de escl~recunel~to, 9ue lmpot~ ôl'gão t.éc~'lico e jUtíd1co. que o Pro 
passarem OJ -olho: J')elo J)I!;r"e-eeT pro- ser equipa. a/b àqnelC's p:-t?st.aco:; pe~ terIa em medida de cxceçao, .. Jeto não feria. nem Q Ato Tn<::"itl'c'o 
latado pe1.') nobre -Senador pelo Ama- IQS ~el'lR.ti àl'ios cl'1,s t~is ns :!flS e Realmente, o art, 5'? do Ato Ins!',- naI, nem_ a Constituicão, Guanto 
2:0nas verificarão que lHe apenas culda 1.756. tuc~onaJ é eminentemente Lnanceiro, df'~pesQ. cabo:;! à Comi~3ão d" Fi!lanrs 
d~ decIar:8T (rle O pi!"Qjeto lzre o art. Acr,edito. SI' Pr:.s:de::-'.t!' e Sr5. Se· ~ntES- de ter objetividade COI"-"?tit.licio~ . examinar '0- problema, ,inc1tl<;'ye pe 
5~ do') Ato Institu-cional nad-ores, q' e a mat:'rla estli perff"ij!· nal. O que pretende o art. 51 e que dindo esclarec:mf'nto<; [10 Instituto oic 
~ l1:~te assunto iá havia~ std-o eX'lmina- mente ~~l t-e~iu'l.. Se a Oo-missfH) -'ét as duas Cat,as do Con~ress{} Na~ional MarWrncs. Se não o têz nem o P1e 

0.0 J;lela CO.,'niss,'io de ConstituIção e Finanças lv~s.~'~ illgl'rr.a -:.b~eção ()~ não tenham iniciativa de projetos que né rio. nem o ora.do!' C'''., ',.,"·· .... '1· I' .,. 

Jushqa: órgã-o técnico com atrlbu:ções ordem flD r'c::ira, ~e j·llga.~s.e qUe :1 importem em criação ou aumento ce buna há ':)Quco pa!"1l. d"''''ender o P:,c 
e.:'peclflNts partt dizer da constituc:o- a.pro'~ção :J projecl') apresent~va 111~ despesas, Foi sob êsse aspecto finan- jeto, têm ~CUID(l. nis"'o .. 
~d:Rde, d:l 1njtIridici-dad,e das pro- convenlent fIU "'lto à situação tlna"u~ ceiro que, a. <'omissão examincu o Se a Com~sã(', de F'n:mças ::Ião ti 
POSIções, . .. celxa. do s.fs, 9l.1~ jm: Inst!.mioC's" de cerne do projeto em deba}e: \nha a1'2:umentos, nem elent::nlios, (') 

N:tsas. er:mehçoes, tr.atand-o~s:e de Pl'eY.ldênci quI': ll'a 1 a'·Cf>.l ('om o onl..'~ O Hustre Senador :\nton:Q Carlos, <;e duv!ds-Va õ"l, conveniênc'a da de.<: 
pl'cjeto justo, qUe vem atender uma criado pela Lei, ~i e't trlmbé:n exo.m!~ i de qu~m lamento diverg;r, di~se que. pesa. a ela c8be;ia - f:l~s:m C'':!mo 
nc;.bTE' cl"'<~'Sê de trahaihad'ores dD meu ll?'ria a qu stão irá oUêorn: .o equiJí~ o órgão competente dn Mini'stério da. Comissi-ío dA Just!ra ouviu n 1I.nnl l'M 

, ~"ado ncs Portos de Ifiaj-af e Im.'~i- br:o para emonst.rar que a. le!~ de 1 Vbção e Obras PúblicfL.5 se ha~ia pro- rio da V:a("ão' ouvtr o IAPM ou 
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IJ)epa:tamento Nac~on.aJ. "1, P~'evldên~ 1 Ú ~R. EDMU~TDO LEVI - o que êste &.Sp~cto para entrar no lmoito da n~a com..petência le;i.slatlya, tem 
~ia. EQc'ral. Mas V. Ex:f.1 há de convir V. EX:'> pode dizer é que o parecer 00 conÍ)tilJuc.:ollullda<le da proposição. ferir ·as vedações oonstantes do arti .. 
comigo que o parecer uJ, C,)nl~SSão de, niio é minucio:,:o, porque êle exprime O SIt ED::-'J:UNDO LEVI _ Agra- g~ 5.~ do Ato rnstitHclon~!; pOrque. nós 
Finanças faz refel'ên3ia. exp:essamf.>n~: apenas a sintese daquBo que se diS- d . I' ,~ t. 'd "1 b nao t::mamo.s pl'àpI'"lamZ1lte a lniClatl
te ào Ato Imt:t .... ;;~(}nal, a~t. 59. que,tcutm. Do tento de rum. em que:>e eço a..exp~lCac;ao ,r.lZl a p .... o no relva de ~riar es,tas ,"-ntagens: apenas 
eegunQo a. op:n"ião daquela CC.ilTi~são.· tra.vara~ os <:::'.J.tcs. U&O havla. n~ Senado1: VIvaldo L,ma. 'l'€conh8Cemos 'O lih-eito a, u..rn:l deter
fOI ferido p~ro projeto, ACl'edlta- que c(ESidade de que ,se descesse Q :nlnü- A Lei OrJ'iin'ca da Previd.&ncia"S~- mirlad.s.. cJa.sse, que -estava privada de 
delxei bem 'ç:s..o Sr. SenuGor. O meu cu<; .pOl'Cltl~ era 'y:~ivel que importava c1a.!., de v.CÔrdo com o próprio inciso I obtê-lo porque não haviJ. uma dispo .. 
pon.to de ViSta. T~n~{). po-r norma I e::l1 aesp~M, Nao estou combatendO)1 CO;1.S:'~(..uc:c~1al, contido no' arL 157, j slçâ-o legal que benef!cia.sse essa elas ... 
aCel~~~r qua:quer dJrgenc:,a, qq_:çu~r 0-, \e':l:!~"tTlento do ncbre Senador est::~c.~·ce que a, cçmtribuição par{l- os; 00, ISto é o que é pre?is~ cl'istmguir 
prcv.dêac.;l que algu~ C<JleJ~ sugerIr, I AmLber~o S;na, InstltutOs é trlpJlce _ emprc.;aclo, f; Que o parecsr d.g, Oom~,.l{) qe OO~ .. 
para ( . ..18 a : ..... _~a ü ... ..:.: •• " •• 1 1O',:..:.al'~~ j O Sr AloySio de Carvalho Ao empregador e União. titui<'.§'o e Justiça" com o brllhan~la-
c:da. 1ias a \,':.Q::~2 e ..J:'.~ Q Co.n ~~ t' ,: V Ex,4 d - . ,~ l. mo do seu relator muito bem eape-
são de F:n.a.:lIóM teve oport:.mi<lad.e de C'or\.~auo, . . cancor a cpm o re~ I ,A. patte. da Un ao gel"almell~e CO!1,S- cU:cou e ddxou b'em claro, De tal'
oU\,·.r. o lnstit~ta de Apoeen!'f.C:Ol'U't. e ql,...e.lmento." Ith.U1 os e.ementos de que J.?ecc.s,sl~m ma que é até de certa vantag.em, .de 
P::l"l ccs .dOi ~J ... arltl:r:.o.s, e n~o o f~z. j O SR. EDMUNDO LEVI _ Estoa, os ~l.t.utO:';, para. o custelO d.e SJa certa, uti1i.iade para o Leg1s:atlv, 
A Comis:i'.o c1.e Lt'óiS1aç::o 8oc'al, da' tntr:etanto, demcstrando que a CO_Ia.dmllllSVl'~U;ZO: _ . ,., _' ·;provar o pl'újeto, para ver corno \re-
qu~l V, Lx:.>. e 'ilustre me~bro, (!:)Dsi- m~s.<'ão de F~nançn.s r..ê:o aO"i"u com a A <u~elp .... , ... "r...) c'! a4a pclo .llustre .... ercute no PodLr EXec'.l~'vo como êls 
de:-cu q::e n..:.o ,h~via nec.e.sslc:nde de ]~vjandade que V. Ex:'>, nob~e Sena.dor Sana::or Josa""":h?t Marmho, .cuJa cul~, ~eceberá a nossa exegel>~ do al't, ~,9' 
out .. a d.:l~2~."1c..a, senão ~qu::la W:1C:'" Aloysio de Carvalho, pretende apon- tura ?erecz t~~o meu respeIto, é sua do Ato Instituci<mal. Arho, ainda, que 
taú/l ~2~a Co~:l~~ão. de Const:tuiç..7.o, tal'. !m~n,elra; d~ en~e:1der o ru: c

• 5. ft6 ~~ ,é de boa. poUtica a aprovação do pro .. 
e JusLr;.a, llncretanto, a Ccm1.ssão ca' l . _;; .In:_~tuc anal, q:-te, p'J'r celto, nao estJ, ~eto s9t!t".êSse aspecto. 
F'in.ll:~';'; J:.;)jer;a I :::erer qualquer I O, Sr. A O?JS"~, il,e Carvalho "- N ... o ,mUJ.to ~~ :':CGTOO c.::m ~ r~c2nte pa:e- , . ,.., 
esc!arec::nen:..o, IscQ nii.-o fai feito. faleI em lev.o.nuam;. ~ c~r . a~~"ad~ p.~la Com.ssao de Co.rIS- O SR, \VILSO)I, GO~'r'ALVES-
Porta.!1~o, o Plenário 'tera de (::-cid:r! O S'R, :t;DI\!U~DO LEVI __ Mas htUlgao e Jm;~ya, da lavra do i.us- ~cir0~e90 C~ nobre Ee1tador ~eriba.l"I·'" 
com os {liamE-lhOS ú~ que d~põe. Se pela mr..n.e.ira. com que V. Ex~ ,.. It:,e ..... :::"!~<ior \"í.li.S.on GO!1çal .... ves. .....0' VleIra o a,parte, qU? focall?9. um 
n Com'SEão de Finanças não ped!u' M?S, oS:', ErÇsidcnte e ::>r" Sena- dOs a~pectos..sob Os qU':J1S se pOde :((1. .. 
esc:.lre.::mentos e se as duas o::rtras O Sr. ,AlOYSio t!e Carvallu? -- Levi .. :Idore..<;;, n':() e meCl pr:>põsHo c,scutix zel' a ~tel'pl'ttaÇ§.o do art, fjl1 do Ato 
CO~;:;:.'ôcs t!er~!U pare:).:; f':;>,vc:'ável, andad: ;. u!n~ C'OlSO. e ... exor1?tr,nc'o. d: ,~u rcb~ ~<;r ~ ,ni'c:ss.!?~.': . .e d.3 ~ l.ll1 re-11nst>jt~lt:ccna1.; , 
acr~::.l.~ qu.e r.f.O há Quz.':ruer Rl'gU" !etra .e.,.;m:~J~l e ~ut~a COISa. A pa ,,,x2.me c::> ;:~o"eto. A,e com ~le co;].- I At:e.~, Sr .Pr_es~dente, que ~ ie.~e 
IDn::'.) Cin~ pO!sa inval C::.r r ap:,cva- ~avra le1:-:ln ... r..~e nua dete ser usada cordo. .. . tI.essa mt.erpretaçao pode assumIr yA--
ç2.0 C::> p::,ojet-o. G:ato à V. Exl}. em debc~e pari.l~c.."ít3.r. I E.'1.~!'ctJ!.t.:J, alem ao EI"I);:-·eto fl1l.'m~ r.:.as nUllnças e formar a.té polêmIca. 

1 O sn ED"iUNDO LEVI Q ~~;ro - '1::1 na parecer '1:Il a.dltl·~'O, mas tendo- ela oomo e.~s~ncla o .sen-
O SR, ED~íUNOO LEVI ..,.... Ou~o, '" ' ,"" .1 ~ ... ' - uero ;!U2 nc.) ) p::,cJ'.ld:ca _ ;1::" na ver~ tido juríc!ico ~'.f:I.ão, cru'l..) pareceu ao 

flgu!'"J., o nob.re Senc.c.c~ Aloysio de -:..~"etdJzarV o ""~~: ocon w lUl dads ecxpr~s- Idaoc, c:)~,ü:t'..'.i um'l m:::Eda de cxee· n-obre sem:d:::r E.imul:d'J Le'vi, lmpcr-
Ca' v 'ho so~s (; ,.c'.... • parecer a omlS- -'. ... . I 'h' co' ta d 1 ::mn financeira • -. . s.1o de Finanças ateve-se ao aspecto çnO, pw:';: 1~ HJ ,!:,.._:1 ,es M OJW'(I.') n o n.Jma n a ~. .' 

O Sr, A~.:nJS:o d3 CUT'fJ.:;ro _ Hc.vla ;.na:·cr("7o i ..... '.'!'}~to pe:o a:t. ~ do Ato ç.~ t~ 01', Flls:!:rari.l re~!.'T':"-:ltes ser~ ~. O art" &5' do Ato. Ins~lt:?l?~ .alio 
• 4 " .... 0 .'" '"li"·""" ,,, t ""'~!',..., n'nhur'" 'no'·· CC·, a'''''·In. e-I l"1r: elUl. fln.a.n .. pE:"'(.) o apa!"e p1.~'a. ·É':"~...J.a{;c.r G.~le- ~nstit"':C:C::Hl.l . .• ,.:; .... ~ lo -' ..... ..- "".,",,,U ~ •• - ~<"."'" """" -"~ .... ~,,,. ~ 

nellD ... ;.l.l c..:~ c~ .. ~. ,.. ~ ',. ,J;rotz ...... o, ;:~é '-~.~::, E r o n.::/0t~c.Q COllS-: ':elr~ .. De.::,~sa ''Jh •. ca é .~roa, n~.a(} 
Ex.l CZ:~', fazeMO, n.o :rr..:J'--.z~~:), c.:ns- l? Sr, V.VV1:?o '1Lnnr; - ,Perm:t:J V, 1U;C:::-r.:':I] q:':2 L"t.1 .::::;u::- 'J) P:;'~:l'"!,", t.l:ad;clOnal. co~rent_e, q,ue Ja eXISte há. 
ta C!) s~u p~recú na CO._l ~s.:o d8 Fi- Ex· l!:a a:J~ .• ::!, U_ssenl--n:en,:> dO:~ t.:~ ~"'~~ .•. \tl.' .... cl '!,,: t:J.3 pl'{'Jv.;c.~ca. Lca.CS na legj.,Sb.ça~ ti~S p~vos, , 
nan~'.'!. EsT) •. mt:::'-llle at:: (jce V rx!)." orada/") ;- O ;l?.:r:~enor qu::.> ' . 1. ~o 1.5.0 ::-:''.'.1' '; ,J' ~:--;::::::tc f~:l3n,;'~ :~) pe-! O q~e o Ato Iru:.l~17cl~nr.l tem de 
ht. '.~. :~:' cô.ns:::'e:r ~lO, ~ 7:;,:a, ('1'~'e a pan -=:1' oa CCl'~O .de Fmí'.Il.':2~. e..l"J.... I. Cl"~al t:: ~',~ ':'l G ':1.<::::~~J u.) an, 5.'1. '1ôv.o. e ,ceTce<:.r a :.mc.n.;~Ya ~~ poder 
CC::J. "';",0 de Con.:~:tu:('.;:o e J':.tst·"J,' contra~se !lD psret'f.r da. co~~o ~e jo A~;J- t "<;"1.U:;( n·.l], ,J.e2,"ISllü1VO naquelas p ... pOSIÇOOS que 
ap:: .~ "'"1:CC!cu o :':"'"':''''c: fO"'"a'-d"., Const.:tUCãO e Ja·t:ç'J.; e e5~n. perfc:-, F t_.,' ''', \ f"',,! .'"."t ..... t'azem despesa. f:sse C,~l'CC~lInento Ja .. , 

.. , .,.0 ... 1 .. tam""". de'mC'ado qu""do d'z' 1:1·" '. ~ o. c •• ) - - J o r' .... .;t , • .c. ~"r ,--,t""ú"d;) 1"0100 uma inc'" , .. ·t·· ... \,..n"'Hdac::" ('.o p~~'co €;::t " • ~ ........ . , ,_n ... ",." . 1 dia" pV1..(e:.<:!.~ ... ,,;. '-U' w 

._. C _ .... ~ '.- ~ - ~ ., ,. px,.e) .~ ~J.:t. ~ ,-,.,.',..:!;."" VC{~ a. l'~"""a O" "fi D"St,,';l-l;) r:~anceiro E' 
ia.:. C,J art, ::iÇ!. U"pJ.ntJ.-me, ':':'.-nc.o ti: çee, rJ. fo.-.:1::\ da Lei O.r;!- \:':i1.."'-.'o :'':: ~ • ., ..... ,:;.;,..-' ~ '" ; 't '" ... 

v. :,:,'10 d:-:!!a!'ou, no s::'u 'P!l.rC'cer, que n'c.1. d:l .P:e;:d~nC:a ~:J:fal (L::l
1 

(;::::., \1 ...... .::::;.1 C.J.:';:~_'\::'.\'.:d:.::;': ,11'2:,~,Z;:U'a 'po.;~"a. d. D.re, .. o COn ... 
a aDuLa Com·.ssc,o:(.) C<>:'~t.itu.çro e n? 3.:.'::7. de 23 c.J l:;ôstoce lW'J)'1 Ih, ..... ' • 
Ju.st.~a houve por bem. )l'<lvar o pa-' a On.f:J ap-:na') part'C~~l do E~. r.·:~:'::;tlt:, p:p a P::'::'Y~'3.. O Sr .. Edmun!~o V'vi - Pel'lnite 
r~"(;:::: i.:vorLve: do ern:nc:.te S:::::.c.cr .c1.:S...c:J. c..l p!,",:,·.d.enc a, co:n c.;:l-.:m-I ....... ~. _ ..... _"," V. Ex.l, u .. n aoart::? (As:'"=ntlmento 
JO[_, .. :::~ ::::ar,::l':.o, C:'1 r.:: rC:'J:":~?,1 tia 19Ufll aQ total das cont lbui- C :... ....... ,::.:::ti,~';'"!:':',.l..;;"': il:J oral-<:>r) -N'.() pro~.lam(J aqui que 
in:::;.:.:ln de 1T.ar..21ra (s;:~c.[ C-l, a lê.O cõ~es d')S ~e'iu~:ld:Js (art, 69, d), U;O[;<:;';,,o. t:.:; C.ll,'~z) _ ...... .'~:n ~ ;J::'1J.- .J art. 5.? do Ata InS'Cl+~c~.Q:1;~ é tuna 
iD('·~::.:'.....I. da mat6r;a nl fJd:'O;::J: ir.1~ Nc.o a mantem, po s, aJuda. a j vra o nCY'e E~7,:!:::1r Wilson G')!1~ :':-~,:,a de Direito Fln'1nCelrJ. J!:1e traça, 
pO.stl pe:o A:..o Inst'tt:::.J:r::.l, T ..... c:o mant:'-:,a e. atrayés de tccur.:WS çalve,s. " "nlretanto, cs limites R, qU.l;q.;el' ini-
qu:l;:;'~.() V. Ex" d'sse r<:':"t:~'~mc!".tB co especlf:c\JS, In?lU.!!ve de na:turez,l IC11tiva finrcllCeira. E' 1)1".;1-:;' rC':fa COllS .. 
p:onunc.amento da Com;s<:ão c!e trlCu~ár . .8, .. p"~VlnQS e.~~e~:1I.lme::'fl-1 O E:.::, .~-:-::.-::::~ GD?,;,çAIXr.::::: titucional de emergenc'a, 
CC'1s~i:ui','iio.e Justiça, tudo, foi pela dos .• :1 p.ópr.a Lei o.,:>,n.ca. dai ("'~'n " ... ~. d orcdOr; S.m~C)r 1"'''~I''''T\1''ES 
própr"a Comissão ex.nm;nado, num I Pr"'y'dê-c'3 C!oc;al '<:"Irt 71) .:>.~, r ... ~" . .lO .) -. O SR, \VILSON G ..... ,,'y.l ~.c -
parece:' !Cll:10 e _ COll~O o :lus1.re se-r' 5" :... 'P:rt ... ai: 'O . e' elhâ +es IPres:del'.t~, n::::).'.('s ,S:·s. Senador:s, Refere-se a qualquer ;n!c~a-:"ivQ. em 
[) c:' '::' mu:t.o bem _ estlec~f!co. o TrG:""t"Vnãgl'n~'dSe Si~alm~~te' .:·111'('":' a c .. :c:.:.ru,'anc~a d<J ser Q no,):~ Imatér<a. d edespesa. O c::"cmpo f:!lan

na ~f;tr;cão CG~o:.t.;n'e do": 19 c:~ Sen~~,J: EC:nt'Jlt:o L~vi me..-rniJl'? da ,criro não .::omp!'ende só des)t"':-t~,. 
O SR.. ];C':;U:':D,:} ~ - N.cb::-c 1 t~" d C .~ .. ,~ : .. 1': ~l·t'" loom:ssaa. d~ C::mt:tmçà.o e JustIça el . é 

Sr. Senador Antõn:o Car:o.-; e il~15f;.re a.r, UI a .... c"!:.~.;~Qh.~O. ~ .. o se :amb:m da d~ F i '!1anç.li 'tenha con- O Sr, Edm1rl~.dÇJ L:r:
t
, - :.vIas aqu 

Senador Alcy.slO de Cl.rvaJbo, '.2~·ia( ..c~i~a ge prl?po~1Çao sópre mll.- :!"~b'l'-dO par'), que o pa.!"ecer da. !av1"a'de::p.&.<:.a, exc.l:.lSlVEIDe:u;. 
aI' l", deI' '" .. .,' ~ , ter a fm,an('e'rn. , que nao possa d S E t h d d - I 

to: ... :;-" a e" ca ~,e.() .~.a~Ol :'12 um' ser de inic:aeva do Senado. ,'7.' ~a. e,n~, I?-a
i 

yer a e, mv3.- O SR. WILSON GO?>iÇ.~L""'ES -
ver .., v ~sse ,- a.era da .m:p . .Q'Pne~! . . _ !.c.. .. ao a a:ea aa Jund.c.datle. lo campo f:m.ncei:o é mUlto mais 
diJ.de - d:.scutlf o pal'ecer dl. Comis-, O parecer da. ComlSSao de Constt- 'I ., lú -d' amplo . 
são ('. COll.st:tuir:'~o e Justiça. tulçi'í.o e Jus~içiJ, esclarece, aina,a, pela ~1Ago't-a mes:no . EXa" na. Cl .1 . 

. ) r(!atc:- ~o v€nc'<io re·u".t:u, em palavra do RE'lator, a nobre Senador b .. han~e de O Sr, Edmundo Levi - Mas aqui 
lrnhas ~ern'.s, aquilo (1!.1.e pôde coligir, Josaphat Marinho, qUe o Ato Insti- ~dr, S'e Ex:l. há de convir que se trata ~e 
D.3$ argumen~c E'Xpend:dos por oea-' tUCion.ll. e2pec:!:ca que a: e, na parte de en:mç.as temtJS 
sUío do eX!ll""t'.': do projf'to TIl Comissão' . ,. ~::;;anünar êsse asp::ct'J de despe-
de F rJoanças, Atcve-'.>e exalame-nte aO'1 Pr!~:t!Yldade da c.o~petê~cla 
IlSpecto finance:ro, que con,:;titui o I PrE'slQ .. nte da Repubbca. SR. WILSON QOKÇALVES 
cerne do art. 51?, do Ato rn.st~tt:c·on3..l. os 'P!'OlletD:S ~m que °d'dcarâter 1 exatamente O qu~ n5.o foi exami~ 

O Sr. AloysiO d~ Canxrlho _ Esse, ~anée ,() ?efme a me . a. ou de.a 
aspecto foi Examinaco pch, Comissão' e 'tlr~JXln~ernnte. . . nado. V. Exds, não dl.eseram se a 
de Constituicão e Justiça. I Va.e d,zer, a. Pr;:v!itIvldade c:.e."pesa devería S~r feda. ou não. 

~ e.loo::.('a as n:oposlçoes de Examinaram o aspedo jurídico da. 
O SR. EC~\IUNDO L:::'"JI _ A Co~ cuss3.o financeira _. , despesa, Ai está. o equivoco da co-

tn ssE.o de ccnstitu:çã.o e Justiça exa... aQuêla em que os ônus financei.. Na:; é pOSS1V~, m~p.s~ d-e Finanças, A rn:"l.e.rj~ .cons~-
11l:'W 1 o r-r.:;,.:o <~~ :',):~' .1' '1. ~ I tOS sejam comp1ementos apenas ta na~urez.a .. se possa tituciona1, política, nã'J é me.ter a fl~ 
;nmen~~ i'l:'ldico-const i tuciona1. mas! de d;reitos proclamados, lum drsll{)sl~tlvo que , ao ,Irumceira A noção de des]esa é ma.-
n.ão S~ d?t.eve no n:pT:" f.:''''''~:Ú·O'1 A:'gui a;nda o Relator oue: 1"'0 a a"',oçao. de d~ter.mm~d~ med.ds., maténa financeIra, A nocao. do pod~t' 
~ue conrtitui o cerne do Ul~t. 5'?, No c.o.so, em que a ·promoçfio e remo !mciatJva~ SEJa OOn~ld€rad". p,~e-íde jnic~ati"\!a nSo.é f.l1a.tér:oJ ~:nanC~l .. 

l' , I () reconhecimento dI:' direito no r.:onc.e.~ntenlcn ... e matérla. de dm.~ta Ta e o poder de :nlclRtiva ~ movaçao 
O sr, .. A.OyS1o ~e ~Cltt1:alho - Como pôsto ou cateO'oria super:cr são o limance~ra. Ique O Atl'"' Il"!<;tihc:~:m:'.l trouxe. res .. 

1ão (onerou, atJsolU~amente, n.). apre-" bj t ··n ,<> I d i tAs' . . . trinO'iTl .... o a do Poà~r r "".'ri<:.Iativo e 
~"l<.at C:.:- asp;:,cU> t':n~:!J;ce:~c~) V.3rr:05: o: o pu clpa, ,O _pro"e O,, O Sr, Henbaldo Vlelra - V.Js.::a Ex-, o"\':' " ·,:"t'·- 'd POO 
;er !ranco.3 e leais, que o deoatl:! hão' v~n~:::~~ns mater!a:. sao de{:orren- celênc'l pcnnite um a.parte? ~~~t~'o cume prl._ \3 o er 
Jode sel' :,nllr:.tiJo nest.es cêrm.)s, e I c as dé~S~. rE"CO?hewlmenoo.,: __ O ~.n.. WILSO}l" GONÇALVES ~. '. 
Ja\'à, que se jntíLquc o r,'quer~m2nto 4 -oA.em d1SSO. nos tê.P"1 ... ~ do Sr. Presidente, p.orque me encoh-
~o Senaoor Adalberto Sena, lY.1ra C]t:.e! art. 2· do proj~to, !l"'. vantage:,lS CCm muito pl'azer, tro como eventual Pre:::dmte da Co-
t C·"n1'ssá.o d~ Finan(,:-;'" ~e man~fe_-:''O.· . derorI'f'l1tes ,de til L.ei serao O Sr, [lertbaldo Vlzira _ Quem teve,missão de CQnstituiçã!} e 'Justiça. sen_ 
3e o \)J :ect'r da Com!s~.5o d~ Flnan-' c~,s.t:adaf~Jl.?e~o InS:i~~~~ .:J ,. que "l. miG:Iativa de criar desp.esa ,foram as ti-me na obrigarão d3 d::'fcnder não 
;J3 t:vesse sido tda oeb M~sa ,,:e i e! . v,: , .. "d 1 ,') b. n " .... ~ I.eis 1. ns e 288, Foram elas. qu ~ cria- :::6 :J. compet,~ncia dê~.s(> ..!.,. 'g~o, {'c:no 
'180 p3dE'ria t~r s:do 'e2€"J'da uY::lle: o ~u. s6 ind.letDUlente on~ra a ~':lm a. j3spesa, que detf:!rmlrlarom as (' trabalho que ne'e temo", t:do, Te~ 
~ pn:reccr que enfrenta o R::-g:mento, I Un {Ia. '/ "ant8grn<:, <,UI' ·.""J.o tcdunda.r num aU-,nho a impressão de orre nenhuma Co_ 
~ !'Jada diz em r"'lac,ro à cO!:1.p:"ê~.c(l V~ V, Ex:;t. que a p:ôpl'ia Comissão~lUento dc de"pei'ia para. a Nação, O,missão prolatou p:lrec.:;;e~ em núm~~ 
~~pecífica d~ Com'~<;?o c'· ri·'"11"'r:l~, dE' r.ilHó::,itu çáo e Jt:stiça entrou no1 )rnjeto de ~e q>1e estamos jiscut:n~{),ro igual aos da. Corr:.issto de 'Constl
tste Ó!'~O té::nico não r~,~'"'1'nou - m.él1':'). f:!.i"'nc~·;l",1, o que escspotl à .. 'pena~ fiYllpliou o direito à. )í't,:>nçao.tutcãa e J"u.~t~ç'a, ~ ~f' C'l n'>';';05 paTe
Ibso:utam~:lte --- o a:p:::c(,o r;;)::mee:ro ("'om:."."ã", (~pe<.::rf Ca pvrQue, talvez, I '~es...<'t:ls 'Vantar:~ns a. uma àetermJna-da ('"eras fjca:rmn à me!'cê dn apreciação 
la propo.<:irã6. t:Ye~c .sldo d'~p.G' . .s:'cta de apreciar,c!aeSf'. I.)~ forma q~le ficamos dentro e dü conre.s.to.cão. em ma~{>ria juridi-

r . 
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ca, das outra ... Comissões, será pre .. nanças que' o projeto eon .. l'equet:imento qlie·lra.w 
fe .. "ivel extinguir a Comissão de Cons .. flHa com o 59 d) .Ato Instituclo- sentados. (~a~,) 
"1t.ui-ção e Just:ça. (Muito bem!) - nal, era uma:fi.a.têria preliminar e te_ PORTAIl:LA N'. 6 DE 1964 

Eu, por exemplo, estou dedicando ria de voltar ià (.,"{lmis.3áo de constitui
Jn:llS sábad:Js e domingos a emitir ção e Justiçtl, nos têrmo,5 do .art9 29, 
ll~;.1'ece;es é:a Com~são e, se êles l1ão da Resolução n? 6, de 1964. Tanto 
vão p=,evalecer, nü· interpretação de esta rltatêr~Q é da co~petência. exdu_ 
11.0:'111::>':3 .iuríõ:r:<ls, estamos perdendo ~:va da Com ssão de constituiçã.o e 

- t.e:!lpo e, inclusive, aumentando aa j Ju~t;ç':.1, 'que diz a.qui o n~so Re.gl
Q€ . .:pes::l.'l do senado com .a impre..ssão menta, altcr do l>ela Resolução n9 6. 

E:3tâ aprovado. 

Assim, q,. ma.téria, é ·.~.t~d&·do. ~~:. ~~~~~~i~~!~~~~'~~i-dem do Dia pare.. ree;ro.r.ft-8 pelá. 
missão de F"inanças. 

Esgotada a matéria d,;), pauta.. 

clê2"~e5 parecer2s. (Muilo bem!) o .'ieguinte: 

O Sr. lJerilJa·:do Vieira - Acho que 
Cls membros de um!\- Comissão que e3- I'OS pr jetos que crlam aumen_ 

Não há .oradores in.scrUclS. (}~fJ'U$a.) 
Nada· mais havendo tJ tratar, vou 

encerrar a sessão, Bnunc_an-do para a 
de amanhã a seguinto 

;:'Gjam em d!2.";acÔl'co com O parecer da tos de d SJíesa pública em curso ORDEM DO DIA 
Ccmi..~:=:fto de C":111Stituição e Justiça. nQ s.ena< o, .na data da vigência. --- ,~ ~;ffitffi:~:(;s 
devem ti·':l.Zer n sua" manifestação para. d.essa .res lução. tel'ão seu estude S·CSsr.o de 7 de ai~t'o~-~ l~ ~ funcionários Glória. 
() ptenário, m8.S não c.omo uma mll;- iu.stado, !".eudo encaminhados à quinteIa, Dltl'etora. ~ 

'f t - d . - E t t d Comissão de Con.st:taição e Jus- (.c:E ..... TA-FEI~A) Diretoria de publicaf'ôes, e· Adlwrbal 111 eS.aCRO a COll1"S~ao. .s:a ·em e . f d 'f t - .(lo J;"'i li' 
ficar restrita ao seu assunto especí- t:,<;a, a me. 9ue se mam es e Távora de Albuquerque. Oficial Le ... 

. 'fico' sobre a. pcssltnlldadB de pl'oose- 1 gislativo, PL~3, para con.stitulrem. 
'. 'gU;l' na c·fiia tramitação.". sob .a. presidência do Senhor Prtmei-

U SR. WILSON GONÇALVES - I . . ~ t Secretário, a. Comissão orgatuza-
(J a~'gum.enta C:e V. Ex~ é mtü~ Ora se .a. Comissão de Finallç~s. Discu~sao, em ll:rno dos programas e das instnwqes 
f1rccedente; Se. vingar a praxe, I1ÓS, mesmó diver. ir.do da Comissão de dação fll~al, cferecI~ peja. concurso público de Aumiar 
~ comissão d2 C'Jnstitu1.ção e Justi- COnstitu"içã{) Justiça. o que não me de Redaçb.o, ~m seu rarecer l,€,g:,'!",t1110 l!< ser aberto nos têrmos 

ça, V'lmOs absorver todos os aspectos Iparece l'egim.. nt<3.1me. ntc. certo, enten- 1964'0 C!,o Projeto d~ ~ecre. to L~~;~:,;~ 1-: "a"'. s1,.."'Pracitada; 
da. proposição e dar parecer sâbl'e dia aue confl'it<l"va nã::> tinha que cpn_ \,. n tl, de 1964, ongmárlo da 
todos êle.s. E quem examinar.os.1=!.are~ cuir pela rejJçá-o: tinha que concluir, dOl Deput~~o5 (nO 59-O, de C) nomear os Asses.~ôre.s Leg-Isla-
ceres d3. Comlsi'âo de ConstltUlçao e pel:J menos ~gicamente e dentro de Casa_ de .ollgem) .. que a~~lroya tiVDS Paulo Gomes Braga ~ José Plll-
J. usti-ça. verificará que se atêm ~'ig,?- Reg.,imento, ela volta do projeto. à vençao sobre A~~lO ~crr) '. ofla1; ro Carneiro Lacerda para, sob a pre. 
tcsamente no campo de sua atrlbm- Comissão de const:tuiçã e Justiça I do na X C~nfelenCl3. . sidência. de, sena'dor NOgueira· d~ 
ção. f:.~se é o aspecto principal na p(Jl'que s6 el~ pode real~ente mani-' que se l'cun!u em ~aracLs, ent.re l° Gama constituírem a banca exa.m1 ... 
apreciação àl?sse parecer fes!ar.se _ e aqui está o próprio Re_ 28 de março de 19~1. na<iora do (:oncurso.Q. que se rnfera 

O nosso. trabalhO, que é conslante, glmento dizel do. Não há palavra que presentetl'e.501Ução; 
!ngente, deve ser, considel'ado. pelo diga que. em mntél'ia de despesa pú- 2 d) fixar o prazo de três (3) dias, 
:rnmos nesse respeito, formal. embora b:ica pl'evistei no Ato rnstitucional, para o preparo dos programas e ins ... 
~ ser destruido através de argl1- seja COinpeM[Ci.fl. da Comi.~são de Fi- DisC'uss·áo, em truções pela Comissão OrgamzaC[om. 
mentes ou, mesmo sem a.rgumento.s,!nancas. dar o pa,l'ecrr definitive Quer daç.ão final. oferecida. Os. quais deverão ser submE'tide,s à 
1>ela. votação do Plenário. . dizer;- o próp lo. ~egim:nto esclar.:c; de Redação, em aprove.ção da. COmissão I?iretol'R; 

Mas quero ainda apreciar os do:.; que. _havendo duv!da .so~re ~ eXl~L 1964, do Projeto e) 6utorizar o Diretor - Ge.l'o.í. da 
.e.spt!ctos ~ob cs quais repousa o pa ... ~tt naO despe.a ?~O~len~e da propo- Vo nO 29, de 1964. Secretaria d,o Senado F-ederal a. pu-
Tecer àll Comi:=:sáol de Cüustituição e siturG~ .. é a . nl.J..Ssaa..,.-de G:istltulçãO ra dos Deputados 115 bEcar. logo após a homologação pre .. 
,Justiça . e .• hl..'>"H;a que~eve ser consunada pre_ C~~a de origem) que mauté~~ o vista na letra. anterior edltal no 

D,,-pois de fa-rer um histó'l'ico do pro_ vlamente. . Tnbu,nal de G?ntas da "UmaQ, . Diário Oficial e aviso em jornais 
Jet.o de sua f~l1alid.ade,· diz o parecer: No ~ãSO. -h via a elrcunst5.nc1.a, a ~a~Io t d°tor~lS~~O dflO têrmo d diários, com p!'azo de trinta (:~O) 

• o t t.· d me'l ver gra, ", de que êste órgão já o on ra e .e .m~~.ço e dias, para ã inscrição dos intere;ôsa ... 
N.a~a ob .... ~n e, con url~n e o se hav:a ptonullc:ado, apreciando c~lebra.do {ln~re o MI'l11stéuo. da 'dos, observando-o. no prcce3sam=nto 

pg,rec~I :xa~ado pelo noble. 5e- front.almente í~ Art. 59. Admit<> que ca~ão e. Cultura e_ Evandl.o ,Lauro, \ e execução ·do concurso públicO, as 
nadoI. E ... ze1f~ Nete qu~ o~mo.u a ComlSBão .1'.e. Pinall"of'tS pl'1os seus P~Ia. e:teIcer a íunç~ df. TEcn .. co ~ml normas l'€gu!,amentares ... 
tambem favorave.lmente a tIaml- ,'f ,.. . ;"" • '1' d . t·,." mlCrofllm~gem, na BIblioteca NaclO-
ta~á~ normal do projeto, esta Co- ~;.~:~~~. g~u ~~;~1e~~iadl~~e~~ n~ ~x~ô- nal. assinado em 7 de dezembro de senado Federal, em 6 de agósto 
mL.',.sao entendeu que o mesmo a ; ne i~' 'podt ,.; ~er o ('.em· 1954. ,de 19"64. - Senador Moura Anàraas. 
conflit,a com o refer:do Ato Insti. m.s n~l a. ~~f ::)R i:"i d;- ili- . i Senndoi" Ncyueira da Gama. Se .. 

_ ~.: tuci<m.al. por incorrer na,. pl'oibi- teud~ ?8 paI ~~r da (.1 m._ . .<10 e 1 - 3 I nador Ad.albe>·to sena, _ Senador I 
ção comtante do seu Al't. 59". /nan:'(l,'j, ,~" . Cattcte Pinha/1'O. - Sen'.1dor .Toa ... 

I:ste o primeiro al''Zlili1ento. O e- l!.:ste, )'ealm de, () n.<;p{'c:'~ que eu i _DlS~U:...!..S.O, em ~l}rno umco, ~a _reda- qui1l1 .. parente. - Senador lierfb'l.ldO 
· ~ S df~~ja .... a .salie tar, f:a:~r.d;) meS.!l1t) e!ll I~ao. Íll!al (ofereclaa pelo. COl1llssa.o de! Vieira:. . 

tundo. det'e"a das p. ~l"i·oga.:\·a5 da Comi.,~~w Reüaçao em seu Parecer nO 628, de . ___ .... 
"e qUe 1mp-:n·t", ~m medida dê I de Constitull~, o e Jnstiç'3, pCli'que. Till :'~64.) do Pr.cjeto de I?e.cre~ Legisl!l" . ' 

exceção, não merecendo, pc~'b;1to, v~~ade, se a 'Ti;X~ VL"'1gélf, v~mo.s pcr. tIvo nO 31, \!.J 1964, orlglllãl'lo da Ca- Atos do. DIr~t.ºr~Jie(al 
ser ap::ovado." ", I der até o eIlhf!osmo, o ean pa:,a l'e~l_ ,j iara do: Deputados (nO lO6-A/63 na .;-:--... -:=--""'- . "'1'- '" 

u'·~ os TI . C rci""ão ele Co.,...·,tituirão CaSa de origem) que mantém <.:ecisão O D.letor··Geral concedeu f-rla..a 
. Sã·o d~is~os fund~ment{).s do pa;ec~!' l-el~ü~tiça.,~que '~e;l d€S'::n€l'e;~~r o Úa.-Ideneg~tória. do Tribunal d,~ Contas da relat.lvas a.o ~elclCl.~ de l!f6j_ fl..õ3>e ... 
da COltllSSao de, Fn~~n.9a.s. O lr.meI-\bn1hO d.e. C1.\i.; .• Que.,: u~nn. d~L<: d~mo;s, uniáe.. a regist~o. d . ..e. ~ont!'ato ~le~bra- .,Bum(e.s .Íunclonano!> . 
. ro é de .~u~ a p~opo_l~ao fOnf.lt.a com é das .. m::us OJ.!erosas ae::t<l \.I ...... 3..::a. ,de entre. o. MI11IS~el'lO ,da V. laÇa.0 e Jc1re Dia.,;, Guardà d.e s.egura .. nça.. 
o art. b· ((O At? rn:t~t,~c.ona1. O se- .. ,.' .,., .... ,. . ". lo .. ~ 'Obras Publtcas e a Rádl~) Gu;.naba~a PL-9. a }:a.rtir de 3 de agôsto de 1964 
gU~ldo, de que c !l1.:--tê1.a de e~~eçáo, '" O :P.óP.d~ :' .o •. ClrIc.ar,;1ln.o .. do nob.e IS. A. pnra estabeler umt, estação ra- (DP 868-64'1' 
ou seja. ~e previleg.ie c, conscque:nte- t.::.etl.udor .ECln:! mdo L(WI, ne.'õ"e plell~,:, cjo-difuson.. A '. d' B" ... Rê:rQ D' eto o. 
mente nao de'.·e ser o.provado. r\:.1, re ..... OC{!'.l q :\~ 'O as!v~dv da p1'olll1- UIea ~ .. ,~ltO_ ::o '. ir 1'-. 

• . _ . "ilo do Ato I ~::tlt'.lCiO:lf\l é (1'1e leVOU 4. PL-l, a. paI tu: ué 3_ de agÔ.5to de ,1964 
O Sr. AlOySIO de ~a, valhr: ~ Am- a cO!'I.1i.ss:lo c!' F:llançn s ao seu p..are- (DP. 875-64). , . 

b.o,;> Os ar~UmE-IJtos ~uo de dlre:to po- cer. Porque fie não re (let~m s'!~uer Discussão, em turno. lÍ.nlco, da. re- . AbOU?u! de -l'lcordo com. Os. ate:~t,u.... 
lItlco.· .• I.no argum.ento fiDanc€,!r.o. de que a.. dação fInal {oferecida pI'la OOmiss.:l.o do,s med~cos, as fal~as lelat-lV~S ao 

SR \V .... LSON úD:i'"' ~LVES ct€S"P"'~'<\ s"'r'a ",~'Cl·P.1." s .... ;2. il~('onve I me;; de Juur.o üe 1904: 605 seg~intea. 
Q. ". .i "',' .• \"'_. ' - I ;,;:.... v. _ :. .~, V" .. ,~ • de RCduçúo em seu Parecer nO 63?, :funcionários: 

~af~mel1.te:, O prm1C!l'O é ae Grdem n·$,.~e, J:t..l\S a z. . de 1964) do projeto de Resolução Dl:," La.urita F8.naia. Au;dliar Leg1s1llti .. 
Jun~lc~ e .la. tEm .psyt;.cer long·o. da I ... , . rcF .: mero 33, de 1964, que suspende a exe- 1 va PL-l"O, no da 26; . 
OOm!Ssao o.e Const.tlUlçuo ~ .!mtJça.! ~ .. , P? q.~e CGnfh~.a. o. ~~.:,ç •. dO I cução do art. 57 e seu § 2° e do art. I i.ranoel Izid.Ol:O Pereira, Auxiliar Ce 
AdmIto, ate n es s a. 31Fecl,!çao. ,que A .. u. ~~.Stllll;bJn.2.1, po_ ,!nco.L.r na \ 58 e respectivo "parágrafo da. Consti- Portaria, PL~.&, no dia 23; 
,0 parecer ~h '.Com'ss~D nuo eheja pr.Q1bl~ão o:l5tanL... tu!ção do Estado de Alegoas, julga- !'vIar:a IgnE'Z Browe O.ficiala LerriS. 
certo, mas .e.le .. so p~den~ s~r. exam"i·1 .... _ . . • I dos inconstihtcionais p;lo Supremo laÜva. PL'6, no dia 3'0; .. 
nado e conn.aI.-!'ld~ em p.enano.e TI.,O ~ p.olblÇ8.l' - ql.ier~ n~a~ ~mla ":~Z I Tribunal Federal. Pfiu10 Costa de Olivelra Filho Au. 
(:lll outra Com::ssao que exarnll1us.se €Sc .. -3.:,ccer - ... matél'.a JU1'ldlCO-pOll_i li' 'r "e I' .p" ....... PL-IJ no dI·" ·26-

... . ~l"a n- n' t'I·I·" fl''"1'''~cc:'f'' X la U .Jlnl .,0<,........ • a ma~ena. ",,- ,e ao ,~ ....... ~, ...... '. 5 Paulo Weghelin nelpech C0I13er ... 
__ <:_- Em segundo lug.ar, comO bêDl diz o Cmu êstcs 'iclJrec:mentos. Senhor' I v.ador de Documentos, PL-6, nos '1iM 

nDbre Senad-br A1oys:o ele Carvalho, Presidente, q (:1'0 deixar bem c'aro Discussão, em tu.mo ú.:lico, da re-125 e 2e~' < 

compete à Com!ssão àe Finanç.as ve-' aos meus par oS que u. m~nha lnten .. dação final (o[erecida pela Comissão .: .' 
l'ificar se o diEpc.'Jltivo cria ou náo ção, ~e vir à d1;J.u1;1a tl"az:l' ê':tE~ des·1 de. Redação em seu Par~ct:l' nO 629, t;ogér:CI COGta~ RO~llgUes. Pesqu.tsa ... 
ct~a o pl':'vilégio, cria ou' nãu cria. er.- c-o:<mdos com r..tano5, (Neto upmado!) d' 1984) do projeto de Decrete Legis- <i01,. PL 06, m.1 d.'l 2~.. , 
(:eções de favores. A'nda é matéria ob~et!1,'a apen re.sguardar.o prestígio lativo nO 35,' de 1964, orIginário da VIctor L~bo, Auxllwr de portllrl3, 
ttur[dica, não é matéria financeira e a autol'!dad., da Comissão de Cons- Câmara dos I"x~putados (nO 109.A/63 PL-9, no dIa 26. 

Os doi~ nlJtivo5 em que se ap6:a tituI,ão e Jt1 tiça. que vem p!"cstan- nr. Casa de o.rigem) qUE' mantém a Abonou aüida, de i!côl'do com 0., 
It Comissã::> de Flnau-ç!ts .são motivos do, sem nenhl m favor. relewlnte,; S€T_ decisão dene<>'utól'ia do Tribunal de at.est.ados médicOS, as f,).1tas reln.t:va." 
jurídicos. l'igç1:{!E~mBnte. . '.':cos no;;:: tra .:11ho.~ n:}""m?}s do Se· Contas da Ul1~ão a registro de con- ao mês de jlllho de HH34" do~ seguin .. 

Ma..';. Sr. P!"es.idente, o pal·ecer. ~~_I!1.adO r'2deral. .(IIf~Hto bem!) .tl'a.to (.'CIebl:ado ~ntl'e o Tzrrltório F.e:", tes funcionários.: 
InO que adn'lihEse, como advertenc:a ~. dela! do RlO .E'lanco e D'1rval ~aga-I AI d D' P r "' ()'!_ 
~ :. . I"";) SR. PR1~ ;>IDENTE: lhã"'~ para desempe11ho da fuprao ti" exan re .una.s a :a",l.açu, .-
Q Mesa e, cnnsequentemente, à 00- -- --_.. _.--- - . -~" . < ~~ VI ciai Legislativo. PL-6 no dIa 19 ; 
Imissão de c::mstituição e Ju.stiça, não. (Nogueira C Gamal - Passo.~p,e à l Agronomo. Arv 'Leo.nardo Via;l:l, Red·ator da 
Chegou a. Unta. conc:usa. -o .. a meu ,,'el', Ivotaçã:o do r quel'imento do n ~ b r e I AnaiS t Dc(mmentos' Fnrlamento.res. 
ttata venta l:? meu respeIto e acata· Senadcr Adal tl'to Sena. de ~·ctJl·ada Está. encenada 1;\ .se:::são. F'L-3, no dia"7;' .. 
mento ao nOúl'e rehtor Senador Ed-, da matéria. . a Ordem do D:a pa!'"a I I. . 
mundo Levi, que 1\"1e pareça 'regimol_ ree;...-ame pelÇl CJ<mifsão de Finun1{.3s. (Levn.nta-::e a Se6S2 . .J à6 li) ho~ Ir Beatnz COJ'rêa de Melo: TaqwgrQ-
tahnent-e c~rta. Se a Comi.ssão de Fi- Os Srs. Se .a-doreii q'l\! ap1'Qvam 0\ ras e 4.0 minutos). ia. de DebatN), PL-3, no dla. 3; 
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I, Cléa Maria Cunha de Menezes, Ta-I infiltração comunista. no DOT. de Declarei entã-o que só voltaria apo- nei.rQ na administração; que, prects..' 
Q.Uígrafa de Debates, PL-3. no die.:i; modo a ..comprometer a. própria ad- sent.ad.:>. o Que não era pel'mitido. pois tu~J dw'ante a. perma,nênc1a. do de-
D~va Falconi, Auxiliar LegiSlativa,\ m1nisttação. ~ fazia-se necessário um despacho do poente nesta Capital, ê que se verifi._ 

PL-l~. DO _ dia a 2; .. . 1. O senhor foi indíca"'- pe',o Dobre Primeiro MInistroi já que naquele iaram os movimento~ de ol.gitaçüo dos 
Huuo C..:fV lho Vleua Amul ar de ......., tempo o re:6ime era parLalnelltar, Co- decetista.s em Br~md. t'lumi.'"lanclo 

P ~ <o. PL-lO di ' 10- Senador Jefferson de Aguier, como mo o COronel Da.oberto Rodri .... ues não com O referido acarrpa:nento dos fun. or~arla. ,no a. ' testemunha, e nessas condiçõ~s está ~ t::> 
lracem~ . de Cos~a e. SIlva de Ca8~ I comparecendo, neste instante, à Co~ havia regularizado a situação, exigiu cionã.rios na via })úl,.tlien., tendo o Cel.· 

tro, Auxlhar .LegISlat:va, PL-10, nos I, missãQ. Como tal, lhe cabe o dever que eu regres.sas.se a Brasília e eu o Dag-oberto Rodrigues ..... lajado a. Bra" 
dats ;-8, 9 e .10. " . . de informar todos os fato:. que &abe fiz. Lá chegando c·cnsegui reg'Jlari_ Sdioslia.jpaatorsa,,,tomar conhe..:imento direto 

,J.?~~ BatIsta C~t~, a:l\.UXlllar de a respeito da administração do CO- zar a situação e disso resultou a dis~ 
POl .... ,;,!1, PL~B, no dIa: 1·, l' _ rOnel Dagoherto; Na ve::a3de. com tribuiçé.o de nove apartamentos. Os O SR. JOSlt l\.iAGALHAES DA 

Jc ... ,,! MartlllS MoraI~, Auxl.la" de a colaboração dêsses d:p)imentos líde~'es do mo:vimento apossaram_se CUNHA _ Ai êle me ch.amou e lá che .... 
L.mp~za, P'L-ll,. nCls dIas J e 8; que devem ex:pressar a verdade, J dês.ses apartamentos, com l) que não gando conseguiu, então, n'..1.tr.a re.11" 

.l\!)lrta, D Apalec1da. Jordao, ~aql1!~ que ao COmissão poo'",á, afinal. fazer ccnco:'deí, gerando daí o atrito. Tive níão, fazer com que 0$ servido:e.t 
gr3.fa. de L?eoates: PL~3, no dta 1.;' juizo quanto à procedéncla ou im- ampla co'Jertura por parte do Gabi- v9:ltassem aos locais onde estavam h:.t_ 

.Mana. ~ll~a, ~ogueIra Loddo" Ot~ .. procedência das acusações h·eantadas. nete do Ministro d.2 Vjação, cJlCfiado bztando, porque não havia residênCia,. 
cLlJ.1. B,b.lO~eCa!la, PI:~5, no dIa. I; O depoente serã, Q.zcra., q'Ja1ifi~ então pelo Sr, Expedlto Quintas, ::f:s- a. fim de aguardarem as prsvidên .. 

~ se impasse perduro.l vários dias, até 
Mana, Ignez Brown, OfiCial Legis- cado. qu.:' a 3 de maio e 1 recebi a co:nunj~ elas, 

lativEl, PL~6, nos dias 13, 14 e 15; (P qualif:ca.do o Sr, J03é ~lia[1alhães cação de que o própl·.o Coron~l nago_1 O SR. WILSON GO~ÇALVES _ 
Marià J0"3é Miranda de SIqueira da Cunha) b2!'tO havJa determlladD a a,e:Oa'\ão (Dltando) - "que, n.ão tenh" o Celo 

L:ma, Of'ciaIa Legislativa, PL'6, DOS Perguntaria no .<;enhor I) que sabe, do.:; apart?mentos em f,ôI~a 1e pag:t- conseguido u~~" solução ~a~l~~utó:-l~ 
dias 1, 2 e 3; . dentro dê.sse campo, a :"e.5pelto da men o daqueles ftmc.,opar.o<; l)dpl~es. do I cha~~ll de .e~orno 6 d~~~al""nte .n. 

Myrthes Nogueira,' Taquigl'a:a de d i 'straç~ d coronel Dagob<>l"to Imov mento, em preJulzo, p:trtaulo. de Bra .. ll1a, onde, nUma rcumao a ~ 
Debates, PL-4, no dia 8; aq m np~r:sa ::~tel~SS"" • Com:s~ão.~ ., I todos OS servldore::; maIS antigos ol~e compareceram dOiS interesS;1dos, ..:he. 

Qdélio Alves. Auxiliar de Limpeza, ue "" I (l~ a lá se ellcontmvam 1t5se fOI o motl_ gou-se a cbter uma soluça0 p:l:tl O-
PL·11, no d18. 9; I O SR JOS~ M<\GAl.HAES DA vo por que lmediatamcnt2 já. Que es- ambiente de agltacão dominante, 

Rogeno COSt.l. Rodrigues Pe.."'quisa .. CUNHA '_ Quando 'se in dou a o.d-lta\a. ap-Dsentaéo, pasSrl o ~xe,·cH'.o da fconc{}rdandO ,os funciOnários, em VGI .. 
dor, PL-6, no dIa 15; Imtnistracão do Coronel Dabop.;er·to, DC'le~ac;a riO mel..! '::ll.)S~ItlltO {' Il a·ei. tal' fi, lestdlr nos locais que alHeuor~ 

S~T1Vla l\:I1nazi Mantovan1, Auxlliar já me encontrava com pro;::e"'so de (nrSS:1 dat:l em ti :l1Jte não ma:s tive mente vinham ocupando e a~ll,u:dat 
LegIslatIva, PL-10, no dia 8; l.)po~entaàoria, 1qt'·'-!Ol.l?::· conta~o c::n o Cor{m~l Da_ as provldôncias pl1'a uma ju.<;ta. e equi .. 

VJ.rgllio LeIte pô~·to, AuxIl'mr de I '. d; zo' ::::'to, n~m <:eQuer y:::-~tei fi. ~'ep'arti- tatrva d!stnbu.cão de apa:-tamePto.",: 
Purta/IR, F'L-lQ, nos d.as 9 e 10; I ~le ass,.om;u, pa.:e:::e-m2 .. em .~.s I cá,:, que, em conseqtiênCl3. dos entendi_ 

VltRI Manins FerreIra, Redato,: de I de novembro de .1961 e ~~ tlVe a J1)1~ • • mentes, foram pos~o" a disp-oslt;ii.o <lo 
.Anais e Documentos F1lrlam.ent!lres, I nha aposentadona pub.lcada e:<.a.t,,=,~ O SR. WIT,30),"I" COXÇALVES - DCT em B:asíliR nQve an,arLllmcn:o". 
l'L-3, no dja la; i m~nte (l. ~2_1-62; mas, logo no .!n:clO (Ditando Uo ~~cre~ál'io) - "que, u r~sidenc!ai..S, que fO;'am e ;t.~e!me3 ao,~ 

Manoel Isidoro Pereira, Auxiliar de dn a~nl1111stração, ncs 1 meus l1",elfos C<?ro.1~1 .D,~g;o:)2rto Rodrigues, as.m~ hderes da cl·a.'~!'2 Pelo GTB ..... 
l'úr-a:::a, PL-9, no d.ia 15. I c~nta .. os com êle .. aue.ou .para_ ql t : tnlU a. D:1'[ .C:'llI Gf>:·.a~ do. DCT: em ll.)- ~ eSSa distrib'.üção, q\!em a r~Z? O. 

, I nao obstante a ID,uha sl~uaçao d~ vernblo ~9 :mo ~e 19,)1,. ·luanao. o de- P!'OIfl';O Diretor? 
Autor!zou cOmtar uos a.s:;entamen~: pré_apo.:;entado colabc!'a.':se com a poente, .l?v h W:2. sol:~~tado a sua 

tü,s .. dos funcionários Edit.ll BUlaSSllli'j actn.lb.istração, aceita:ldo a DeJe~ilc~a aposentadcr:;:1. c"~.:O s.c-rv~dor do mes~ I O SR. JOSÉ MAGALRAES DA 
D.retQ~·t1, PL~l, Jo~e Soares de OU- de Brasília, que vivia' momentos de mo depart~m 'nto, d:1:'Jnt~ 48 5111CB de CUNHA -. J!0i relta d!,etamente pelo, 
l'eml Filho, O:f1cizl LegislatWJ, PL~4 verdadeiro tumulto. na. realidade. serviGo; que. nf:o ob ~an·e e.,>~4 o ~le_ GTB. Pedma, SI', Presidente, uma 
e J02é N~y Pass0,s Dantas, Auxíl1ar A~sumi fi. I) de dezembro a. De~egac;a poente em Vil:'; tl ~ s:, a:::l..star do ser· J:r1odificacão - não etam lideres da 
Leg'islatlvo, PL-9, o elogio e OS ag!:'a ... !de Bca,:::i1ia e dE'ntre os vários prc- V:ÇD ativo daqu"l., dF·)3f·:l.:uen~.J. fv~ I' Cla.<:se. mas líderps do movimento, 
declmeni-os do Vice-Presidente da co-j blema,,,,, qu~ encontrei. dest.9cav(l~se o chamado p'31o C 'I. D1?oberto qu~ . l!;~es já estão t20 mu.<;S:1crados, que eu 
mIssão. ML'ita do Congre~so NaCional da hab!taçu.o para Os ~E'n'idor~3. As lhe fizera Um af.;~!c !'O s2L1::do. d~ que i h,:o t~n_ho in~ei't;.c:<:! r.m aument~1r.llIes 
para. estudos do Projeto da Lei :lÚ .. acusações eram tremendas, 1M]' pal'te c91aiJor8.~.sc {'::m a ,>:'1 :!:lm,n:'ih'fI_! a ufb:;ao, E:;")Ul 0<; nH"m10s que re
mero 1-64, no exercido da. .. Pl.eSidên"l dos p~'ejudic~d<>:-<;. Que ap.o:l.tllvaUl inú- çao e a~e.itasse: a .D~1C::3Cifl. d,? DeT .IPr:-3€"n:uvum lá o UBSPT. 
(::3, De:,.]. ,colabo:'ação eficlente, de" mc~.as fun<:lQn~~'las ~ue. che".e.r;do em ~ras111a. ~:.lla sltu':l.C'['n f'a C~ \'2r~ j O SH. '?Il'~O'1 G ;';CL\LVES _ 
d!cada e zelosa e pelo alto senso de mUlto depo~s, Ja ha'if lEl!l1 consegwdo dad~lr? ttml'J.to: ql1~, o (l"'~c~nt.f'. u"-, tDit d') _"~ "d'" O. "J'd'" 
re.s.pDn.sabiUda,de funclonM qlle de- aparlamentos. em preJl:'; daqueles sumlU a De!€~acla de- E:.~::ílla no _}n"O, d "·t .~o, ao..<; 1 b-r~ no-

.. .~. - qu ha 'em fe1t part do,.<; O"rup-o-s dia 6 de de ~ b de 19"1 "-:):l'~~n' mOVlll1,.n c e :"1,2, .1('. O st'm o eaccer 
mons~raram ao cumpt';mento t.e tao· veed_deVlam 'e· o ·0 '/.0' '0'0 do lá n<l'eZ"lU tr'~ P' ~:l·ee " . .'. ",'m'" I a.') (,l'i:ér:o (c p:·i(.r~;:lJ(le d~ ch':'g:::(Jl't 
comp'lf>XO.:; quanto ti abalb...osas at~·i .. ' .\ "', .Ir. elh p. n"ll " com sa ,e. l ?Uc v<:' .::O'J ml- l:l'" C'on"t • d .,",ri, • . , __ ,:,' d .,r... 
buÜ'.ôes lhes for.am confe"jcl3s .1a c1ar:SIflcado.s. 1l:~se pro'olf'ma. de h~- verdadpIra Cl'l."e no que ... B re!::c':,! n I d - ant,·e n '1. ',;.0 «:~ 'fl~.za o p:o:€.a 

." ." bIt' B 'I·' m a q b'"nç' d'" ".'" e'·o r <.,,~ epocn e e Que ac.ma la ez me;lCi:10: DretOl';'l do Pea"al t'm 6 de ,,~Ô- a('"d) em raS,Ht e COIU'} ua~ 'J h nO ... ap"",,,m ,L S pP. a CS.~.- ." J'd d . . t' d 
to d'" 1964, R;l~~n~ p.nto DU~Ij.t~~ "e tÔ?~.,; as rep.artic~ps, nãn sei <;e \id,ores da DC~. 11:3 1.1O"a Cólp'~al do q~Pi e~['s ~ ere., o <l m·:V!~h'n.o .. ;e 

• .. ' (amb?m há é.f',<:e'5 at,'rtos reSti1ta~tcs PaIS; que, a dLSbbll:(1D de l'lO'lrtfl-! a.! a-r;:lo. eIam px.aLm,nte 0.<;. dll .... 
D.re .0.. do protecionismo.' mentos resider'lciais provc::ou Uffi3. p:'~' ze:-::te.> dR. unS~T em B~·:l.s!jjR' q:l~. 

, r', '.. ..., , ",' funda e permanente ins:.!t:,~c":::o por .r) (ep?f'.~~!'. cO'~erte c:nn a sn'a at:~ 
('1"'1"; .... o ,[ t' d I _ Con.o p.l,ueLâ m,d,dJ., d.eterm.l1,:! oarte dcs mpnc:o:1adcs h::r:·::'l:h:t.~s.1 tu.dE' .Im",::!l, . nD,o (,:;~l(O:(~Oll ç.uJll o 
~~0-..1A.1 am.en ru .' e L1 I () levantamento de mn . qUa.dl'~, P,-;t' pois. alóm de S::r d'fieil. '":-n;2~uir ente.']/) de d:stnb"...l ':,'0 de,te3 nn\'ús 

q!.J~rlto para apurar lrre~u~ du:a. de ChC.l?-8., ~f' <>t~C.03 c:.s sel'Vl_ apar.ta. mento em num.f';'o SUfic:ente.1 ~pRI:bm.~11.tD<;. ~endn. ,O} menc,nnad .. O;; 
' .... rldades (traves e corrupeã'J do.~~ e,. at~a'les rLs .. ';.v~~"ament?, amda pstavam ,51' verific=tndü ini"st.L l.deH's v.'aJad<;> Imed_3.,~.l11enb aQ Ri(\, 
~"" ", u ...... _ ... ~, -.. +Vf'rJ~];~lleJ, lealm.~nt.e 1~_u"'tIç,a~ vel- Ç3S na SU.'l distribuirão. 1:111a vez q~le on~e c01.se.gmram. Que. o Cel. D.a;o~ 
LO D r; I........ I dad.,.a.mente CtlmlllCS~s .. Des~e le_ func:oná"ios l'ecentem~n+ Ch<>""ld beIto R?dl'1J·ue..:; autarl;;a.,-..,e fo.:;se feio 

vantamento de' conheCimento ao ' ~.€, "o>' os ta a e b - f·t d· 
4JiEXQ ~ ATA .. D.i 2'P REUN1ÃO . h .', 1 '.' . . ali já possubm apartamentos, en- I av r açao, para e elo,'! paga-

.JlE llTZ4DX Nó-blA·W-....:rr4--g PU' ~. ef~ d~ ~ab.nete ,do SflllJ.Stro da quanto que outro.':; con..::;!der-ad{]s p;ô I mento,<;: de aluguéis, nas folh8,<:: de 
BLICADA "!Vô -O-C--;'T:-acxo !li t mG:::'°i en ~d e~ vlSta que os apa r

- neiros ainda não tinham sido cl)nt~~: pag.r.ment'l) dos resp~ctiv05 r.cupantc~ 
LD~OLtD~T~A'c..2~·t~·.~··""-·if! -.....,._, ' fame

:'! ~/edAloo ap ~es~? .. ~J do D~T pIados: que. log.J apó-<> a'iSw:llir li De,) d.e aparta~~nto, o.que em últ!nu .:m1\.. 
~ ... ,1- _ oran:. o..~ __ e es dl.<;tnQUldos . por m· legacia de Brasilia, o de oentf' ::-cco- hse conSIStia numa fl."[)l'Ova,,;DQ pIe_ 

I'TF.UC~Ç~O DE\'IDA:\IE~Tf: AU- I te:n;ed,Io de=e mesn;o, Ç3abmet~ do nhecendo a grav{eiade dêfte pro'Jl~m2 na e cabal! P?"r~parte elo D:i'etOl" Ge
TORIZl"DA PEf .. Q SENHOR PItE- Mll\stlO~. Por un.>:: de.!InUnados dias, levantou um quadl'o do<; referidos fun.' l"~1 à dlstrlbulçao ilTe~ular ,los mén .. 
SIDENT~ .DA, C03IlSSi'I.Q ! ~qUIf? p~evâ~ecell, c!1ta~: Nes-:a alt,u~ cionário<; pelas datas de '5uas Che~:'lÓ""\ cl.cnados apartametltos· ql1,;~. em hce 

. I·
a ... a em i~ de pnei.O. fOlam 1e- à Brasília constatando a~si'11 (ue eral' dIsto, o dep.Dente· paswu lflwcliúta .. 

DEPOIM_E~TO DO SR. JOSf: .}vlA~ m~v:dos daqUI pal~a Br~silia, vários urocedelltes as qU~ixas -co~tr~ o cl'i~ mente o ~argO do Delegado do DC't 
GALHA.F-.:. DA CU:'IHA, I:"e!t.:ldcres e que, tao JogO chegar~m, tério de distribuiçã de,fl a.1k... t em Br.asfha ao seu slIbíit i tll',..,. " 0..011 .. 

InICIaram um movimento que se tor . o P I ··i:'Htlen o~; citou dem' s- t·· . ", ' -
Em 2D> de ma:o de 196-1, ~ às :!.O,30 nau pÚblico em Brasíli~ quando ~ Qct

ue, o depo~nt~, apresel1WI,\ êste q.ua_/ veis' que l~ ~l/~n ~;~~:Ol<:;. ,Hi'f,:'lOgá- . 
ho' a~ tftul d te t • " ro à apreclaC30 do Chefe do '1lbi .' , e 01' ... I d '. ,t p, .ntt~ . ~. , ? e pro s o; acamt.:a.ram na ~~i3 ne~e do Ministro da Viaç~o em Bra: Pl~ não atendeu à solh:H~cií() do de .. 

O SR. WILSO~ GOXÇALVES - pubbLca. Antes dess.e mOvImento, e~es sBm.. Dr. Expedito Quintas' que nes po ... n.te fazendO_lhe um ap2lo p,ll'a, <rue 
E,stá berta. a reunião da Co:n:ssão es oç:,aram. um movImento de greve, () sa época foram tra.n f "à c;: '1 1 : contmuasse no cargO' Q'I~, ') dep.oen .. 
P.arlament~r de Inqll~r~to., que lmp~dl que se ~oncreti~as')e, '!'i- funcionál:ios do DCT

S ~~ ~io a [~~~.." te, não a~~?d~u a p,'-:- aD·;'!-J. tendo 
.peço ~o Sr, S'2c~'eta:lo proceda_ :i vemos dUM de mUlt~ ~e1!sao, porem Brasilia, e lá che and cO!l.Se,,"ui~a~ em co::?sequencla. o D'~'''''or-aeral pro .. 

1P,tu~" d'/~ Atas das ultimas seSsoes jCOrSegU1 !llant~r a dlSClplm:i. Deter ... digo. e lá che,,"andogdese~ca-dearàm um vId~ncIado a sua fli2n:,.n-·.a pela Por .. ' 
d~. Co;ní::são. m nado dla. fUi chamado ao ruo pell"' mDYimeDto n"'o sentido de for trma n.9 1.474, de 2 de maio de 19ô2 

São ~idas pe!o S.'cre!.ário da Co- Coronel Dagoberto. Essas chama.das autoridades a lhes concede 'l.ç~~,t as onde o Oel. Dag'oberto ressalta <Js 
mi· sãQ, e, .~em :re.strições, aprovadas I er'dm fre~uentes de f~rm.a que não mentos residendais, para o r q~~' ~h~: bons serviço<; do~ d('u'l"nte e da ql1al 
as a~3<; das 24.90 e 23,~ Reuniões, IPUt e eã n_m pOSSo atnbm"f qualquer "'aram a p"omOvel' um acampa.mento apresenta. uma. cnp:a p;j:'a 'el' junta 

::n ('nç o no caso ~ . .' • a êsse processo" ~. 
O SR. PRESIDE~TE _ Sr. JO$é I .. ' ~a.. Vla PUblj~, dilndo J:r1a.:·gem. a Ja.r~ . 

MJ""lhãrs- da Cnnha esta Comi~são Mas, o certo e que eJes, uma vez gos COmf'l1rn1'lOS pOr parte da Ill1pren_ O SR, JOSI't M4.GA.LHAES DA 
P~r:?mentar de Inqu'érHo foi CO;)S~ I via;.jando el! para. o Rio, dois dias de- sa., e do ~âdio; que, em certa fase CUNT;tA _ Em Br8~illR, ainda há 01t~ 
tltuída, por deliberação do plenário p~:)JS de mmha chegada ao Rio, jni~ deste mO~lJnento de agitação, os nws~ tro caso Que me par;ce conven!f'nte 
(lO S~llado Federal, para. apurar de- c:m'am o ta~ moyin;.ento de aca~l1pa-, mos. ~.;rvIdOI·f'S, ~eaçarall1 de 11' a esclarecer. porque, se a Comissão ti
nú'1~:p.s fpiLa.s pelo nobre Senador m~nto na: VJa publwa. 1.<;$0 f Dl pu- gte\e. ver que pl'o..:.s.eguir nas apurações. o 
Jf'fferscn de Aguiar contra. 9. .admi. bllcado: hOuve muita mov~mentação O SR, JOSf: MACTALHAES DA fato será. jn~('resr,ante 
n:.:-t':lf'ão do Coronel Dagoberto.Ro- por,parte ~~ Im'pre~15a: mUlta dema, CU~H:'\ -:- )l~s d:1l3 em que aqui ryer_ De iniCio, me refe~i ao<; viÍrlo,s prQ-
d~: •. ,"-: ? f;en~e da Diretoria Geral r,ogla e, en ao, o proP.1'10 Coronel Da- manecI, f.L.erJal ê.sse movlmen~o. b!fmJ.~ - eittti o dA. habitaç'c10 M(o~ 
do DeT. Es",lJj acusações versava.m gobert?, dU:ll:n~e. os dLaS E'm q,u.e per~ 1'a, qUe;o aludir à ta1tJ ab"iolu:a de 
fa'c.o; (me .<;oe distribuem em três G.!'_ ma11eCl aqUl. VIaJOU pare. B:a'5íüa com O SR. WIT..-SO::xr GONÇ~o\.I.VES - eontn)le no movjrnO!}~O fto:1ô'm:c,l d~ 
J;pc·o.<" '.n-o <:,/) od'!ntó a irregu'aridta.- O,.J>rop6sito~ d~ ap.a.<;i!~;;lar,~ .SituaCt:.o, (Dita;lllo) "que, ne.~ta altma. é 10r1e~ as r"'~ncir.<:: ,,, n":J.:Í]õa E':<'~ 
(lf''' .,o:'m'l1i.c;~ratlve.s, quant.{) à cor· ~e~s<>. r-~r~umdgde, ,ia eS~:H.amos nos rhül.arln ~ ~ Rio p~:f) COl'Or.~l D1;:'.G- f.~lt9 rrqll-~vn ri.'>. ! ~".:{ ·':hsia dJ. 'Di ... 
J'I"C~-.n. O') m"lvpr~'lr;jo dos dmht'i- uH:m(!<:; d':t.: ile j.anel1'o I' >'alya O De H l::e~~() R~-1 .. , :1[>"'.. fml1··'.·~l e,'i;.J.; t'k'1·)J!.l. ! -<>''1-':,\ 'Rf",IC"'l-:.1 ,1" B.·.~<.·;l~a. rle fOrlr::t 
ros da :ê}:.a:-t:ção como, também, pela c:eb de m~nha aposent~doTla., a 22 c'.~!' .2!'.r •. crIl .s:.llp.e ;.;:n C3.~Le~· ~.'O,!-, c:e o mo·,:rr.f;)·O ~':vjl~rJ.lico-finance1-
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tnmento. Esta fQ; sem»r. a p:aNe 0\ O 83. JOSÉ MAGALHAES DA f O SR. JOM MAGALHAES DA I. O S~. WILSON GONÇALVES 
não fere o código de Teleccmunlca- CUNHA - F·ato que pode ser ollset"\'.l_ . CUNHA - Quanto to c-~.sa5 n'rJ:Js. o, (dtGn1 J 

ções' que, .no seu al'~. ;~2, pa.rece-~c do num" s·m~le.s viaJem de õnJ:HlS, ~ue me chr.mou a at.e.I1-:-.ô.c 1",,;; o c..:,:.Ic I ,. ~, . 
c.ria, admIte a c:inta-v.ncula:!a. HOje c: 'f c: ~~... ja. citeI, cOm relaç':o à C~"l.';;~-ruç"io da . que, o mato, na~ t!:'fi p!C,u. 
já I'.Áo ha.verá êi'~s p:v~lcma. Qli.al.. a? ~a .. :VTL .... .[)~ QON~-l"AL':.::s - iinhJ. "('urrier": e quo? n,,~s "ltj!!1OS d~cado C':ta. PQsteaçuo, uma Y23 
quer admi~stra.ção, que ql:e:',a, .real"'-I ( ::::l'1CJ) .:. fat~~ qu~,-,. po,",~ ~~1 çb-! ~{,i$ allCS _ lf;S2 e :r,ê~{ _ €x:sj.n qu~ e,ta e f!ucada à margem da. 
mente realizar, tt'rá && fc.cl:lCladC'. ~el,~~d~. n:.tma ,-- .. n~p .. _s vH1Qenl de ;'.llUa vE':'ba de 162 mi hÔ:<3. e~:::l1J,in1... rc:àova qu~ P: c0!l-serva;t.a r.~10 or .. 
As verbas não scr.5.o rtcv:h~das. nãO· OnlOtlS . (mcn~(' p::l.J:a. ê....se trecho São P,"m~o _ gao l'C'dOVU1'''l~ comped,'n~~: Q~e. 
fie perderão, p:Jrque, no fim:.i do ano, O SR. JEF:.<ERSON DE AGUL~R !8u:it:ba, num total de 314 milhõCi5. () DCT •. pOSSUI no Brasil mt"lro 
serão distribuidas ou p.:n m~i':: do 1_ O d~pJ'cr.te t-em C'Onh€dm~nto de I ~ "<;:l '" guail"da.-flOS e Impetores dO' linhas 
adianta.mento ou ty'Cl' cO:leor:'ênc:a que uma CJmh:sã:r COm!J:0.3t3 de íun. O .:-,R JEl·FE1! .... -ON Dó., AGUIAR pua cmdarem da manutetH;ã,o de 
pública. No C,:-.50 dJ. c-o:lcorr:ncia., S;! \cio..'1áriO<;, entre os quaiS o sr .. Walte.r \- E..."Sa ,·~rbJ. Dl:\O fo. apu~1.da? .sm.,s r-ôdrs kle;?:ráf!c~!:O. ~~nr.:o oue, 
terá aberta. a C=:-I!~R~ vin-ctt:rda cem a Amen:'o:a, fê? rel~üório CUcul1stancia. O S~. JOSÉ hlAGAlJ.Ií\ES DA r':l~t'?s no trecho ]t:o_Er.o ~al~'(). 
Admintstração e a firma Y2-nced.-:rr.; \ :',0 ~êb:-e irregu'aridades QCJ:-rldas 11'1.' CUXHA _ Pelo men:}s u c::,:ctn.:cão é-' ~~ ~rvic'lc,res S3:) Or<la,m:r~---,-r;'" 
110 caso do adi~ntR~ne:-üo. G:l me:il1:m Dh'e~oria- dos c.orreios e T.olS1;l·!lIC'S? ~nr,o foi fe-i~a. Corno foi 3 nu:.úna ell1 fO!'m.a de tUl'ma m()~orU':aa:"!;' 
t.ar~a -:- ton~u-vin('uls~~ entre ~ o I S:l.be, a!ndJ., se· êsse ,l"e'atól'io foi t11 ... tf.r:..!c.J.do. não posso 5ab2:', I O SR JEFFERSON DE AOUIAR 
~ervldor, .ql!e, l'esebe .~" p.d:r~:~menLo, m~:"'i!rafad;) e amplamente dis~ti~~1idf.' II O SR VlILSQN COYr:\L \ .• ;c.... 1- O' CIJI'ou:-1 B:?'Udeira Mello d·s"f'. à. 
e .. 8. Adm:m1strs't;&Q, .rt.::: 1m ~~.á a1Jro~ In,) Dep.art.amentQ? r';"ando' ~'y. -:-=> - \ COmlSff.O, qu<> YA'"ios pcsle,~ na linl1a. 
v-eltaàJo todo o te-mpo d,,1 1.~1.a. I O e:?:. JO-SÊ MAGl-1LHA..E:S .0:\ ,I· ... ·• J IRio-Sã,o 1?au10 têm sido d"rrub",(""~c;: 

O SR. NE!"SQ;.J: G:J:{ÇALVES - CUNHt\ _ Tenho conhec~ment{). 'I "q;.re, d.as~:nhec.) sõ! t"'.sl::'.~ v.;r-I'"",or_r:Cl~2'h .. es.rOdOYiãriC~. DeH-!'''' Il. 
Kd:.tandoJ. I b-~s .oram apllcad:::.~, $.',b.ndo po- llmal), l1nelusl't"e, te uue 0<;: V'''~ "~. 

O SR. WILSON GONÇALVES _I rem, que a construção a <:lle e1a nel'S'l e5t!"'!:'1n, edro 'IJ:'rlI1':l''''''~'' 1:1. 
"que, c:1nfo1'me censta d;s nt?- (é!l'ando) "qU€, o depoente, tem C!i~ :::e refere fl-Eo f 01 l'f;":1:!ZJ.C;;" \'e~tindo sõbre cs POste<; do DCT 

tas taqUlg~.-::.~.-;.s. ~ d;)p:.:mn .. :, f;:z 1 nh;c:m2n~o ela eSlStêncln da CllnIl",.! ! Tem eonhec1mento do nt'<::tlllt!1 ()3 
uzna ex.poslp"o. sobre a slÍuaça~ rSZ:3 de InQut.'l'ÚO, digo. da eXlSml!..ta I O SR. JEFFERSON DE AGUI.~R aCldentf's r."')'~l1!l!s ou cca~l"'lnQ.. 
atual da n.uchd parrler, et:tr" , Cl CO:.1US'i:lO c::mstitukla elo Senho:::: ---=", V, S. ll1formou que o DCT ~,s_ ,.... .. 
S:~o pau~o - Cur,tf;;lo e port.:r Walter Ame.ndo~a e- ou+....os COlE Íl- !po~ d.e pesscal habilltado e técnLos O SR, ,Tu-:l1: 1L\O.",UJÃ"Eq , ... \. 
A!~re, entendeu.:},'), Ql1e- a mesma r!&llàa..J" de exa''llmar ; ';tn~r:ilOa '1 ~ .l.D:ó"~H:"l~do~. :r'Oder a \~nformar o CUl"l'"'HA ~ Fo:o:!J. é particur~"id'"'de ('"l'" 
a:nda não foi, c'Jnl:ln~.ia ne.:;~e trc- ccmp3.~h:as conccss.-oná,n;s Pi!·a. C~l~ I ncme ~e pelQ H!-f"LnO'<: <'''1i!j te.:::nic-os somente B<: ;;l':;"r""- f'~Of'ch!\zn"''l~ t~"'1. 
cho por vãl.as T'!ZMS ende as (' o .... CT " c:,ue, m~lS c:lpac.tados, <J.'lent:lm o ccnh.~c!ment0, QU'lr..do 11'" ,." ct~nt ..... 
qt!ais destaca a fll,Ul de- ajll"'tc .l..; , re!viç'o de telecomun!cações do DCT? é ê1", lIDf'1:atnmenfo. CC'''''''11t:1''''P''., ,'\ 
11:::' formo. da. r(>sprc::'va con",tru- O SR. JEF'F'J<JHSON DE: AGUl}H" I O SR JOSf: MAG!:LH ES DA 4a I::T P'Jme ro, é comu,,:"pd0 '\ 
cão isto é .. e d~.,..-, ser fe.ta pJr - Apresf:ntou o Relatótl') llleg:llarl- UN' . ~ fi ':r Chefia d'" L'nh9"5 e- Ins-talf1rô"~ .... T") 

~;1";1'ê.s2:.s 'pa.! ~ CU:.)!'t'S Qu pel~s drde;:; e qU'J.l a wJulão ad:>tad.l? I~a;a~~~ té ~n&e-~~eU"o-, !C-S~ r;;el' ~n trf'-Cho- São Paulo, é c0mp"':crdf" 1'<; 
pr6"prlo.s elemento" d:l DeT, as I -~'"' .. cn.co lanClS~o u.nm." c'dade"i l'n:fe p::;t50 J~~1l7'>~~O::: 8" t .. -· 
c:f!culdades oÜllnd~s da ap"lc:- .. C.pTN~~· _J~t~Vé~~~:~fIA:~lal~~~ ~ O SR. WIL20N aOXçALVES _ l""~", eom 00::: ,,"'·cuJos. f' el~~ Dn'" ~'," 
ç~o Qi:S verb"s -o!"l'3:n:~nt.'I.~· ::'. (lf',~ que füi lea. L ~~ '" • I (dItall::o) • vez, s" o des9 Q t"e ('~trt"rt'11 dF'r.tro (") 
tinad9.S a ês:Sê S2W.Ç;{)- e '(::0:" f.G1 d ,.' . men(.e mlm~ogr/:haao ? j.< .' .., território de- SI\I) P)'l'llo fa'Tf'm a ('~-
o- clima. di'), l'e'$iitd cuja eftllÇão I "Js~.lbUfco - eu n1.esnlU- PO~:to ~~n j ~~H\ entre os V2.UOS tecn CO;; munir,~cão à Chef~a ele L1nh"'~ r~ 
'n" 1~ 'mu'to Ln.,-a"" I ~xe.~pl~r - a.pontaHI.m-se v-a.Ws 1_· ab~,llZados. que. o DCT pos.mI. São Pronto: se Ororreu denLr, do t~·~ 
l ,en ,3, e,· ~ , I ~e'lu.1andadt'-s, I capazes de Dn'enta-r e que tem ' . • "("I .• • • '" . ... .. ,_ ritoI'o (I(l Ro de Jp.ne'J""> !! CDm')1""r~-_ . ..0 J alt. JOS:e M,~G:ALHA~ ~~ O SR. WILSON OOl\ÇALVES _I onentado, a p,'op ~ f€p~~'bcao, ção é paTa a lYlPsma Chpfi9:, em J~'-

O:rnHA - Agora, por cy::mp.? ~.'\ IDas relações dos conc-es.:ionárias tom pode me-nClOna-r o ?I.,!. Jc~6 N~l .. te-r6i; e, se d2ntro d!) terl'itór',) t4'\ 
ter que sUbStitU~l' tll~O, ? que fOI ,:-:-:to lo DeT?' sem Pap~eu .. e o tf'CU:CO Fl'<mC1S~ Gtum~b-ara, narn: a nlosm'l. Chef"a. (1~ 
!l!}S5e. trecho Suo. p"ulu - C'un"J()~, ~ '_" ('o Kulnmg; Linhas, na GUf-!h~har.a A<::.~im. nu""'~ 
lUlclusn'e postes:. . C O .... R. J():=,~ MAGALHAES DA O SR. JEFFERSON DE AGUIAR do o fato c"l1'i'n-~ fiO cuI"!'heclm!'nff'1 r'1. 

O SR. WILSON GONÇALVES :""1 U}\;-nA - ~a O.' __ A prot.eção do trecho São Paulo DT. já é atnln~s de :rf'~tWo de I,udo 
(ditc.4'l-do) "que, é prec'co haver: ~:.\ I O SR. WILSON GONÇAL~ -' - CuriLiba" segund-o informações do isso, 

perfeita orgallizaçã.'J p.lfa harmOlllzar (ditmuto) "que~ o depoente, tomou I Coronel 13a.ndeira de Mello, está. pre~ Nunca. s!""\-:! lla DT: llü!·'sso. n~(I 
ao utilização legal dos recursos. com cD!lbecimenta do Relatório dessa Co· jud oClld'" pelo decUl't\) de tempo e tenho ('onhe-ci.mf'T!t" do :nmnto a (',,') 
a &poca em qae os t:-aba1hos 0.11 pos .. , m!.ssão, o qual, foi mimc-ografado e.lmesmo pt)1'que, não houve nenhum aludiu o nobre SenadOl' Jeffe-!".'30'1 r, 
sam ser executados; qut', a seu l'cr, 1 JaT8ame.nte distl"iOuido, e nêle sáo .::crviço de manutenção. Disse êle que AgUÜ1" 
Com ao promulgação do código dI} Te-! apontadas inegular:dades nas rela .. não dispunha de pe.s~oal nem de re- O SR, .n::,r.PRRSON DE AGUI,Á"?, 

'lecomunlcações, em cuj) art. 122 se I ç5es ·contábei.'3 entre 3.$ mencionadas jcursos, Pode informar o depo~llte .aL - O Coronel Gust.avo Bonrt>S, no ,l"! 
instituiu a c.qnta vincu!ada, ta:'n~-sel C?IDpan}Ú:ls . coneessiQnà:'Ü15 e olSiutna coisa a respeit.o? PQim~n~o Que nTe-stou p~r8nte f'~t:l 
mais fâcil a. e:::!cu;;ão <los .se!"V19::s I Dcr:" . ! O SR Canussao.. Inf~!'ma-u cu'" OCOl-'"e~P'"'1 
l"K1.quele citado tre<.::ho: qu~, ao ex~euçã() I ,. " . T T ,JOS:i!: MAGALHAES D~ irregUlal'idnd"Q n~ adm1rJstrnç§-o re 

. dêss.e,:; ~erviços. deve ser eJltl'egue-, O SR. Jl<.."'FF.ER:S0N ADE, AGU.tARI·C.U~HA, -. ReaJ!ll~nte. é ve:cdade. d'nheirc-,~ lJúbUcc:s, quando d,. g. ?:;;:ti5.o 
1I'"e'~lmente 3.0- . ('lementos do prôpl'io l

- A ttswmunha ja depos sobre? Ptu.lana.o~e 'de OlllOUS pode-se QP_ do depo:;.'nh~. 
00r, pÕl'qU~,:> em casos a.nte~iores'l t ~ s~. '. wt1.EON .G9~ÇA,LVES. -. ~e~'\'ar que tcdos os po~tes e~·tão ar. ~ Que e:xnli-:,:,,~ão pode dar f: romt~~ 
quandO se ent,l'eg.), a tarefa ft fIrmas Fa,.ou ,--ôb!e a C()Ul~!:S':"Q Cle Am-:m· ;'- .10'5, . sao p<rrla...'U°11t~1" d(' Inauérito? 
pal'ticulare.:>. est8$ subempreit-!un os. dQ:l.... ! ? SR, \VILSON GONÇALVES _ O SR. JO~-c' MAG<\.t-H~~F'~ "00\. 
serviços rsepecttvos com . Clement.os

l 
O SR. JO~ MAGALHÃES DA' Hi~tanf!D) CUNHA - Sf.'n!~pr Sen~dor J<>fIe~' ""} 

pertencentes aOS quadros do OCT, o CUNHA'- M:moogr.a·fada e djstribui~ I "que, a. linl:a. d'go, n pestea- de. Atrular, ~"t" e o momento aue h_ 
q'.Ie ev!dentem~">lüe, resulta em prt'juÍw da. Quanto a resultados, ignoro qual~ ção flnC3da no trocho São Pa.u- r-el de ag-radece!', realmen1i?, ao Co_ 
zo ~ra. 'a repartiç:::o. decorrente c!o 'C}ll.'r providência. ! 1.LCUrltiba; está atualInent", pela l'on<>l GU.<·~"\'f\ 'B':)'!"''''e-r.. 
t'ncu'fccimento do custo da obra", 1 O C:R WlLSON ONQAL i ~rã.o do te-rnpl? muito danif8.cada, yenhr) l"llr::'lttando. em silêncio. ,",'I. 

"" _ _ : , .... "'. 1 G - VE.S -', pois }11"';;,:nl) pa"s<1ndo dE:: yi O" 111 mais de dOiS ano::;, Urrta Cam"'fln{lcl\. 
O SR. JEl"f!'FER.SO~ D~ AuU!.,,"~~: (tillaJ.Lci-O) . "Que, o declal'ante ignora' de ônibus obsel' 'ao: 1 .a,~e sistemática. de- !1CU.s2'~Õ"',<; tltr>l\'é", c~e 

- O DCT d!~punh9.- ar postes fl co. - t se fOl adotada qualquer pr-o ..... idénc:a I' da~.S-('.s. pO-st já v . iA ql e ,jlUltos 'Ouh11C3.GÕf's n~ TmurE'n< 3 O fi'f"1 .'" 
doa1ha de a umínb, e em que quan- \ em face das c:mcltU,;ões do menciona.. . SÕJ'o", f!s es o cale .os ao lêncio era, exatarnent'; com o" r"~Q_ 
tid::,-doe? _. i do relatório;. qu€', sabe o depoente, \ . , pós'to .c'le ~t~avêo::: de~,,:n.<t p\lblicar;:",,'f 

O SR. JOSÉ lvlAGALHilr~ DT-\ I nos exel"cíci<Js finmceiros: de 196'1 e O SR. JEFFERSO~ .... DE AGUIAR poder ldenhfrcar ~ f-ente: e ~f, o- (" ...... 
OUNH..'\. _ Quanto à cordo.ulha, do:) de 1963. foram c<Jnsigna.das no or~a .. !:- ~ o ~lato, ,neSSA l"eg:ao tomou c;)u- rone.! a,u~t:vo B<)r't'r~ me fOm<>?~H 
meu conhecilne,nto i! apt'nas isso - a(mentn \'e,rb{\~ no valor de 160 milhões I~a.o °s~echa", ~ essq ind!C'1ç(H~ (:U~;D(;.n, ao d"n'y" t'l"
já. estend1<ia ~e _ Curítlba ~ SJ.o Pau- i em, cada eX.:"Tcício, para o pr.Qsseg'li~ .• _ JOSÉ: MAGA~,HAES ~A ~anle li r.f1.m't'''~~O, f"':~, ~pf'f'r~~i""; ~') 
lo, nt1ma .extensao aprox:madamente ment.) da construção da linha carriar.IC~A Não: poro.ue a. poste-açao- :lto de o:-'f> hn .... :il rI' ,~ld!) d~n. lfT1n "1. 

de lI.iQ quilômetros; quanto fi, postes entre São Paulo e Curitiba;" f, ~nc~da à rr:a1,ltem da es~:a~a, el{a~ ne~e s~ntrdo. fr:b por l~m n2"1-:1!-~!:) 
Des.<;.e mesmo trech'), existem em qnan~ _., ~ .. ;, .• e.n.·e no 11filte da mehaocm de_ cea~~fe. 
tidade muito SUp&:-io:, à necess:ldade O St.J:t, JEFF~N DE AGUJ .. -\R.! ,,,.mmnda. pel.o DNE, numa ár~;=t.1 m- S:n;o-~" c,;;,nt"',-.nq-íd,." lXI'" .,r." ,..~_ 
do serviço {trecho Sã3 pau!o-Curiti- -:,- QU_alleo ao tt;<IlI~pamen~o ISB e a !pa pelo Departamento Rodlvmno. vel' ê (' C-".a~l" o 11'")!~'V' ç~",~~ n?nl't ....... ,"'; 
ba) porquanto além de todos já fln· .:>ltuaçao do Te.egrafo na Bab"la, Ma .. / O SR JEFPER>:::ON DE AOUI ~R e-, tr3h"nC'(,~sD d'" \l"'1 n ..... 1;>O"'rl"..,','1" 
ead~s Yer1flc~-se a. existênc:u de- ral1há-o e outras regiõfs do pais, tem! _ O "-DCT dispõe de ~turma de r~"- f~Wh.(""1 tl'lP f'n"rlnfr:) 1"1"11 dff;r1.1r"'-"''';!' 
grande número dêsses mesmos pO!lteSj algum conhecImentQ? . Inuten-ção, de gtl,-:'"das: de FryS e O'l':'Y, ',c~nt21c'" e:'~ou.di"-u('~""" f1. na~<:~,.).. ~., .. 
novos, abandonados à mJ.rgi:'m da e,s-. O SR. JOSÉ M.\GALHAES D,Arrunc!onây!oo eSPeciaUZRdfrs P';'f .a1·'U·~:;:~: ";)('1,l7.:,"nto, :;~: ~ pl";'~ih;,;~:~.:" 
trada.. ICUl\'"HA _ Quanto a ~a parte.nãolt?l?'itruçao.e manutenÇ'ão das Iin~ael:"'se"D-~":'(}I.od"":U~f'~'~ CI' .• I. ,",':" _:-

t'>r-<:t ~'t .. t; f2.S1cas'l <"-. '" ". q...,., .... O) ?')'l ...... ~., 
O SR.. \VILSQN GONÇ,4.LVES _J.t-"SO n1.\lan ar qUr;uG.:u er eo.sa, p=e:rque . . 'Ide SêlJ r-(' ..... '" ::! ...... ,.0'')- (1"1. ,...~-..",,~~ ... 

(ditando ao Secretário· dt., Co.missáo) I~ ~mll: p!l.rte esPecl<.\lr.:ada da ~a,dlOte-1 O SR. JOSl'!l: MACALHAE-5 DAI O ad:<lr-f"met:L
") fo 11" l""'frl"-:--~ ~ ti"", 

-que, o. DC'r, possui nO tn"C-ho &10 .e;",ratla ~e e.u. com Q3 .r:r:e;:s 45 a.n0s, ,CUNHA _ O DCT possui os: se-rvidf). 'trLil C"'ll'><>-','(1o::: tr'~ -f~f ,.('111"~""'"' .... '" 
Paulo-GUlitiba, .post::,S em número IlJ.O ~~on.,.egtll _,ser l::-tl~"Q-...eleJ:af:st.n·I::e~, porém nâo- há Ct5sa. .obRr/Z:l:ãol di"" .. ., """ rl"7':lY''h~ ... ' r~"t~ r-'" .• , 
mais do qne suilcl.ente para a oons_1Pui :Almen:e t~~egrD.flSta e l'Odatlsta. j ::-:l1 turmas. nQ .. ' "'-1, C""" e· "'\ r· ", .;. (" 1. 
txuçã-o da linha entre estas duas ca- A, ~h~ e:::p"eCIEl:~ad.e ,e:a- essa - co.-.. O ' ~ 1:<";'''. .., 

... plts,"s. vís.t" COlnO, além dos postes já n.UUlc~çao.p'J"r-lullla.flSlc:a, De formal ~~R'",J~SON CE A~~U~AR, íl'''''1>- rS~tll1to p·t"'v'" r'"l~ r"..:I·~~,~ .. 
f:!lcado.s em roda extensão) dêste t:e- 9ue nao tl'"~ oPQ!"t-U?1dade de traba. .. 1- ~a(} ~<::. de~am a ê~sc t!"!tJa1.:1o? It.o (lur~nte o. a~m'fníd~.-, ... ~,.,· rf ... ,...., 
<:110, hâ.. boa quantidade dêles novos, lhar comp esse .eqUlpalllen.l.n. c, por- ,Esta.o aí ... fados. . I\"on~l Bc·oz"!'; e ct~ Co::: ü" _~~ n..,~ 
1:.00nd-oha.do.s à. margem da res.p:ettlva! tanto, ignoro- a lstuação. I. O SR, JOS't MAGl.l.}} .. ,:"E5 DA./dl ."t!o'"l ",A '-:nf~b"""'-n ,..,.- ... " ~. -"l 

Unha, qu.e q\<..anto a cordoul'La. o de_ 1 O SR. JEFFERSON DE AGUiIAR CUNH.,\ - Existem turmas f",ç-eCi11i_.b<'1, .... ·f.'"l p.., .. t::t.rig r-o",,4,.,.,·, " '-
poente. tem c:mhec':1,ento apenas- dal- Conhece alguma. coisa a respeito tzact.as somente entre Rio e Sào PllJ!O. 1 r>1"'" 'o f.;~"." !r A

";;'; '1 f·" • 1\ 
que se encontra. e5t r."nd::ta Ilr:U:!:!;)-lda.s 'ver~ do- Plano NacioüaI Te'e- O SR F" -""'<!:ular - fi ""I ("' .. h"vot..., '-'''' ('~" ... 
d-e Ct:.ritiba em d:reç;'o 1;1, ~a ... · pa..ul:vgráfieo _ se- forEltn recebi<la.<;, d~S- _ .... T • ~~.F~ERSON, .. D: AGUIAr: '1"'~,!- c(r t .." dI) r __ ,HA~, ,:r.~", I~. 
numa. exte~ãO. ap:-oxltnadA de l()Ojl \-i.s.da...<; ou se OC01'rE.'ram lrrei"wru--.ca p d~. ~t~ Bpr;..zI mtetr~ e .l~t.., m ,5ua;~"1s ,Ül1er,to 1-

T ""C"0 ... ~ .. <' .~ ... .-. r< _ •• _ .... .., 

qUilômetros; '... ties na S\la a-pl!ca.çáO? Ic- d'as Un~ ~ 1:;r'[ c;o ~ n_ .• ulh .. n- !<1111' t.n~, .... f>···-"~lll, u, ro s'?u r~{'ln r.. 
, a as u .. 'CU, f;7a,rec'J.!1lIece: 
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"que o Sr. José Magalhães ·d~a~'~'p~er~jO~d~O"";d:;,:j.~~,~ d.e- j:meiro de 1961 n-I~oram essas as conru:'::ênc:.a.s que me gional, que .:~- l'-e.sp~ndeu co~: o ~:. 
·Cunha realmente contratou -com (I a "de maid de 1961 de confor,yJdaae levaram ao aceita.r Ê7UI.l adiantamento. gulnt.e telegrc.m.a: 

,a, lt~'ma Construtora. Normando com o ite-* 49 dO artigo 63 no m2S- E foi a. declaração do Coroncl Bol"ges "RE>spOndendo seu tel 
Ttcla .• estabeIecida à rua Barão Imo Ato n~'!l' a juízo, porém, do Egre-l que me trouxe a co-::'lVicção de que sóbre dados agências CUj(~gl'~~ 
do Rio Brando nl! 1.401, em For~ gio Tribun. 1 dE' Contas, a quem· cam- ê~e mesmo Deputadc era o caUSa~ dias i~tão pendentes bipt;, Nova. 
t,aleza~ce, .o fornecimento de ma_ pete a, apI"caçã·o clcss·a punibilidade. dor de tôdas as diLculdade.<; e na Olind:l.:2 funcioná;rios malas l'e .. 
te~iais tendo entregue à mesma Conclusá:J. Não ter. do sido comprova_ l1eaU'::lade, do· preJuir,to ioi. ridlt> l'el0 cebld,1,S e exped..'.das 218- renda. 
a quantia de Cr$ 1.000.000,00 (um da açãQ do csa do Jlldicfad-o ma~ ape- Ceará. Quando recEbi o adi:tntameIL postal ~'.6(}7.70 renda telc!grã.fica 
mllhão de crUZleir03), conforme ...... s emiSSã, no desempenho do muito to, tomei, sem ~td::~ (.e Wl'tl?O, tôdas 6.2<39,!}0 Nova. RUssas malas re .. 
se verif ca. das fo,tocóplas de fls. qUe lhe te :onfel"do pela Adminis- as providênc'as que Sê fazIam nece~- ctbld<:;s expedidas 1.296 renda. 
127 a, 132"; . tração, CClf,ClUímos qG'e infringiu o sárias para que as (::.'IDstruções fôs· pootal 9'1.339,20 .renda te:;egriü .. 

.." , . . . ~ .. mesmo o d sposto no item Vl do ar. sem inicIadas dentro 111) menor prazo ('" ·178 10 2 f" ... · árí 

.é.stã, aq,!l, CopIa 9-e certIdac oÍlcIal, tgO 194, d Lei 1.711, de 28.10.o:L possível, n, flim de qun pudestem ser ~~nta\~a' Cariri "2 f;~~~~~ári~ 
que p3SSl? ,a CO~i~sao nest,e momento, certos de 1,1 rm03 envidado tOdos Os eg· conclnfdas, no máximo, até 30 de jtL malas receb:d.1S, expedidns 544 
'para faphtar tlleI e.da COP1>l.. ferços para bem cumprir I) mandai::;') nho, poiS que eu tin:!ta. a certeza, pelO renda, p:Jstal h'.807,70 'renda te .. 

O SR. WILSON GONÇALVES - :tt~e V. Ei~ nos ~onferiu. re~tera. conhecimento de q,ue ôi.spunha sôbre legtájica 24.189,90 rpuelrJk,; seis 
Sei"~a m:li:ol' ficar. eom o orig nal e mo~ os pro es~os dt~. elevad", considé. a adnl l nistração,· que ~ ~Od?g êS,szs pro- fundQnaric.3 malas recebidas ex .. 
<lar a COPIa autentlca,da, raçao a l'e.oelto. ElO de Janei"'o, ~m cessos de comprovacao, dp.lJO.iS de 31 ped!dz.s !H6 renda pOstal ....•• _ 

da. JAneiro (~ 1962, - Arlindo d~~ A'~_ d::- dezembto, quase j:empl'e baixam 121 '2 'O '.a, t 1 g áf' 
O SR. JC?S~ .. 1~AGALHAES DA mB:da. Pre. idente _ waUer D'On. em d ligênciia no. segllndo semest.re, 19õ}J5,9Q ~;~f() sineto

r 41C.~unci;: 
CUNHA - ~lca.e.l lffiimsame1'l:te. gra- veira ltIaee! o _ Vo'?,al _ (Feguem_~;e Assim, quando baixas..,! m, eu já esta,~ narios malas recebidas expedidas 
to pOrque nao. se_1 s~ consegUIreI o~_, outr:;O,g as.si! aturas) " ria com as construçõps concluídas. 667 l'E~d3. postal 33,849,00 renda. 
t.ra. Se ~ ,c0nllssao Ju]g~r!. Po.sso de~-I AQU' est.?' a ce:L:Hi,o e a cón!a do -NeE-s.as condições. fir. sentir ao sr. telegrá.f;ca. lGO.4.27,eG Inde;len<iên ... 
Xr.r a. :::OP1~ c~m a. " ce:-üdao para s_- jur~am!'nto: . " Direto!"_Geral que só poderia aceitar cia. 4_ funcic.náriC's renda post.tJ. 
Te:n conJer~àa,~. D ... po!s, entao, peço . o adiantamento se me fó."·r.e!r. conCe~ 24.344,(}() renda telegráfica .....• 
qu me restItu.aru. _ CO Depoe te pa!lS(l ~ ('onussãa o didas facilidades pa.:a conclusão dat '17.176.30 paracurü mulas recebi .. 

O SR, JEFFERSO:'l" DE AGUIAR I ocumento [ldo) obrps. fa:)i1idades por nfm f :Jld!cadas. das e,;:Pêdidas 181, :1 ftuw!Gnãrios 
_ Para conferi: a'Q2!l'1.~ H?. um di tJJh~. Sr. Presidente, qUe conforme const.a do i~em 1, Isto~, renda post.:l1 8.901,00 rend:L tele ... 

c: ~'. 11 ~ .... • ; desejo s.r-~3. ::o-beadD. F, q'Je a \!erba aue fÔ3~em postas à minha di!5pos;- gráficd, 13.426,70 1 funcionário 
O" ~ .... R._ J(~:~ft. ;-1..V~ L~A~':> {Dl~ Que ~<;~, ,f'nC'o ·thlV.s. e:11 meu. poder fo' Ç,~(} viaturas que perl1'1iti~e;n .o m. malas' rece,bidas exped:das 385, 

CU3_IA N.o1,yu.n ..... n ... cap:t~e" rl'co:hJL}~. : o,' rr,':::'.l'):, lúi:::'.!l,tba, no t'.\dO transporte do..", n'nt~n2.,S, _i11C1U- renda postal 7,043,eO remia te .. 
éfl. R·~::p0nsab,L).ad~, rllZ o l,egu.n . i '1'1t1nFnto er. que Vf!'it:quei qu.e iriam /,,:ve dos ma:er·ais .de fs,hncr,.ca? dos legTáfica 16.769,10 pt Condução 

"Ci) qG:! o indic:ad.J J03é ~1J.galhã{''' /'.comf tuir n;:,t1;:l irregularidade as E'3.tado,,, do Sul, pOW. ngqi.lel~ enOCfl., malas paracuru caminhão demais 
'da C~I:lh::t- ap~'esentuu 'em data d::! ::cnst:·llcÕes a rr:2tl c?l'go., . como em tôôda$ aS éT??C~.s. Q-C[uel;'s ma- agencia~: vi:.\. ferroVlária?t Di ... 
SI. 1:!.19G'J comp:o\~\.'~&o de aPLar;.101 q., 17 ..., . tel'iai<:: são extraorOln:'LTlarncnce ~ en mensôr.s ter:'enos bipts Novn Rus .. 
d ' "anl mon'o ,,~ C","> ., O '_R., J <FERüO~ DE AGUIAH, Ga"ecidos em qualc;.uer praça do Nor~ """ 2:::x'3::; .c.:a.nlan~ Carir,· 20x25 v am a ", l ~~ ~ .;:. •••••• ': _ FOr (me ll'l"e'-"'"ub~'Idade? "L. "':'" _ ... _ .... 

. ti .G{lO .COO ()Q (o'to mUhoes e OlLoí! .. ~:hm!. • '" de.~ce. . Brejo Sa:lto 2Gx25 Para~!;~ru 30 
11u1 cruzeil'o~), CO:11 do::!umelltos ~n-i O SU. O,::;lt M .... ,Gl:tLHÂ~~ DA SE''ZundD cDleta Que ~i?, na oCflsião por 40 pt Solicitadas doações se .. 
iej:t~adc.3-, Visto naO lhe ser r,JS.i:lve11 CU~lIA porq,ue a Exposlçao de adquir!a~"'e em São Faulo, um me. guinte!. bipts Novo. Olinda IPuei .. 
flpc'esentá-lcs no mesmo dia em que l ),-totivos nO W5, do Sr. Ministro da tI'O de a;uleio 'Por quatrocentos cru l'as T.ndep03ndênc:a um·H1 pt com 
recebeu o· ci.tado ad.~antamento e por I V:a.cEo. da!. d!'l'. d~ 24-12. em que foi zeiro..<:;. quando êsse m:!,smo !1let:'o de sua. chegada presta.:ei informa .. 
n~ te' em SIdo Lealtzadas ,"lli transa- \ per;fda. ~u~t rt7.R..cau .-p.ya,. c~mstruç.ãol azulejo custava, em Furtaleza, nove~ ções outras que se relaclOnera 

b to· 1 "'eu podeM i" d~sra:'!11o p' sldf.ncJal. :e.s'3.~ procefSo o aZUlejo tertamos a ce-ârnH::a. os glande .mpol tancla para oa.. Dl" 
Ç02,s em 31.12,1960; I '!Jor :HJmmls, r~r.a1 dIreta, !la." logrou centos e cinaüenta cnu:e ros E. eon10 cem a s.ua ml~são vg que eh de 

r '1 q~~e~m:nat\ea('~at'" d 71.1Si <:,) mt" ve·o;os mão:; Em fins de abriL materIais 'elétricos. os materi~i5 h1-
1 

retGt'c:l. Reglo:J.:l.l do Ceara \)t 
r~gu [\·Olt:i.t~la ge C's 0.. 8 SOO ·00000 Aqlll está u a cÓlJla da Exposiç~o dI' dl'áulicoS e muitos 0\1t.:05, _.o\bracos afetuoscs - Luiz Bra .. 
:l lmp an I ., Motivo<: em (me fOi pedidtl a awu" I (! ('O" 
(OLto mIlhões e oltocentcs mil CIU- . fi" 'e Ide 'ai (Pa~a. à Co. O Sr. Di'·etor~Gerat. reCOnheCf!ndCI -'. 
ú ros); ~~~~;§~ ~el do ~~ ~~;nhocimento ães .. a razão das minhas ponderações. ::.rne· Ftt"so às mãos de V. Ex:l êss.d eL: .. 

C) que o illdlc~ado le3pcnde pela. ~a "situ;c- ~ é o detalhe ue eco diatamente. me atendeu, pondo a lm- ;nenl.os palO de<uons~r,!r que nao 
jrle"ula.ldade dê ha,e1' em seu poder, • i . ~o cf 9 ~ 61 P de' nha. d spGSlção confarn e o seu Bo~ / nouvc () que f"e [em {U~o, que tenha. 
:lnde"'vld:1mente, até 8.561, l=I impor-l",e~'1 rp!T,;~" .. atO _- no la~ ,1 TetIm n Q 6 que aqui Ntll. pm OT":r.R.l, eu Iecf:bldo o adlanu..mrnto E' nãQ 
tãncla de cr$ 8.800.(J(){LO-'l (oito r:;í- "n,ra~,I: \P"~~ ~O~l)q~,;o sed~rDl~~ior~~r~' datado d~ 7 d3 janpi~n da 1961, na. I coq;:tado til- exec\\çao do 1>erV3.ç0. 
lhões e Oltccentos rol! c \lzell'Os.) ~ U

t 
o ;o .... cio-~ Q < n ~. ~'t d . 131 quinta parte: lt~se telegraw3 e translllltIdr. p~lG 
alhO, lJ. ln me~es 8n.(>5 f> ... rr • Dlretor P"'1í'--'lL' 1 LUIZ BrjITl{O tie 

Eis o finto que.:: tel há. po':co: quelx~:-i(l_ a Porl ria. ~onslitt1in,lo a CCJ . "Viatmas - A ~super,J:~eI'I~f!~·. Melo seI "~:a~ ~p.o,s o recebirrento. 
era. norma. como ctmtmua sendo, se nu S80 de I.que"lto. C1.'l de Transportes e _.o\u~ .... :-nOi1l'·() Aqu,' a -?"'''':''';') ~011C ""(ia e fo"neci .. 

C . -- aprofundar .... ue neste A lO'lhetJ. H"J.l'a' IN llys I l_.~.... - <\ .... 
ti.. OmlSSRQ se , -., O C:R P F.'SIDE"XTE _ A êsse - cam. ~. 'la. p"'lo D.'·p~o.· ~::'''"!on.al onde <:011 .. ') .. 
últImo dezembro, até Se conc:edent.!fl ' w·' ~ 99-381, atua!mente lI~t. n..!:J à t '- .' _. l~ "'. .' . , -
!!lest mesma COllC!1Ção, a f!ll). de nao tpmoo quem 6p.·a dueto. do DCT? superintendência do Truff~o TI> ,~llU tocto~,> .G, pr~~l? __ , CO~".,I~d .. c.)çal'o 

a ..' to I ......." . . . '.,;' d l·'::'S c.d:lde.:. q:.!e J<1 tem t .... ~e .. ') SO~-:;e p€ldere,':n as velbal>. }\gora Ja O SR. J'::E MAC.hLHÃ.ES Dn leO"rMlco, pMsr.ra r.. S<ç.l.o \~; .,d,) de'à"." (,111 te-'·n:nos ja pro-
mau forma. legal _ atrRves do C~dlgJ CU!\TH '" ~ra o Coronel Gustavo Compres da ·D!rt ~C',:i3. c.:3 M~~e~ 1'-: ::~, 1 :-':' " ~;~dat;de,> ' 'com ' te::,renos 
de Telecommucaçoes que :nstltulU a BC~!2'e~ e r!-'S ueticão mer~cf'U o s-e.u rial, tão logo Sl7J8.:n c?nL~la~s :.U:_I·e~:/?u':n.; etc. 
·'Conta.·Vmculadtl.". de~pnI1(). A f<?spe1to da mesma.·dlz os r~pa.ro.5- no cr..::-o c-:} S,~., yom .h, , ~ 

Le do') 1" rela:ól'i.o d Comis~áo, no 'Sf'U Item Outrossim, po~h[1.- r; à dl,:PL..Sj~:"'Ü I D:P')!.s cc h.?,n:r SC.ld.'lt.aà.o lôd.as. 
n ' 51;1. do telerrrafi3Ül JC:,8 ~\!a.~11hae!'l r·.s.'"Ü"i m"d.(!a:~ tio f.!', DJl'etol' R.eglO .. 

. "d) que 0 senhor D.:-'1' .. ele então . 4 "úTIE' e data de 9-5 o ind·ciado da Cunha, na Dfi do O~ari, o: na!, ~ v.-:J.jel para }~DI·tateza e lá l'ece .. 
reioponde pelo não lecolhl.mento ~a recwe1'211 à fI.uto-ridade comp2ten_ camJnháo n9 !;ili.9';'·1. Ci:.iê para t iJ~ .., tê!.~g_ama cuja. cóD:a vou 11:.iss3.r 
tmpQrtância. Cr$ 8"800.000,% ~o to ml· te a ext.. ação da guia". ali deverá. seg;li .. r CGnç;'.:zü~ctQ ,11.0.- I â. cmlll~.!ão. . 
lhões e oitocentos rnil cruzell~os) aOS· terlais e permauece.:'d .nê a (:.~.l-: "" '. b ,,'1' : é '"', '1 te. 
Cofres da União, deixando-a amda em Se a, Comi ~ão quiser maiores de· c!usão dos trabalhJ~ ae CJ'J3t(·,· O Lxto do ta o~.amn o Se~u. n " 
poder do indiciado, no periodo de talhes estou ronto a dar e goshria ção tie que trata a ?o:tariü r.ú-' "Antes jYJít;o) Obr8.,::; l>eço tomQl' 
9.5.1961 a 7.11.1961;" , imenso de, rimeiro. esclarecer que ,mero 3.853, de 30_ (~ê! d2Z2mOl.'l:. ..('onh~(,I])1'~n:o rn:;-.:nllCiro O,:.wal~ 

Já -reduziu aqui o penodo de reS_ não pl'ocurei êsse adIantamento. Eu últinlo." d:) !"O:-lt.e':\," 
,ponsabilidade ao mim atribuída. " a.:!.eltei at ldendo n. f\,pêlo exata-

d mente do De utad() c:earen.'i.e a quem 
(Len o:} encontrei, ael entalmE'nte, no gab!nete 

"e) que, em 8.5.61 requereu à au- do Diretor c:·al. A autoridade se 
1,midade . competente a extração da cropunha a ] berar essa verba. tendo 
suia para. recolhimento d", impol'tâ,u<- em vista, ao c' ie'Üidade do tflmpo. Eu 
(lia referente ao citado adiantamento nã,o via. ês~e Deputado há. aproxima_ 
606 cofres da Repartição, não rendo 1<i.mente 24 ,no.,s, Conheci-o Quando 
f>ido êst.e realizado Dor in~úl'ia da D. êle era ain(la simples comerciante na 
M· '. cida,de do Cr to, onde eU exercia as .:.:: 'por inctúria da D. :M., expre~no funcões de C efe dos Corre:os e Te
fXistente no Relatório da Comissao, légra.fos em 1 36 e. sõmente em 1960. 

!) que é nul~ a comprovação da nes..<W. ocasiiiD., 00 encontrei.. acidentaL. 
f,l.plicação do adiantament:o ~e ....•• ·mente no gy,inete do Sr Diretor,:, 
Cr$ 8.800.000,00 (oito milhoes. e 01. Q-~ral. Comp recendo para. cte:;.pachar 
tocentos mil cruzeiros) encamInhada com o mesm Diretor recol1heeeu~me '-o Tribunal de contas em. .d~ta 16 e nedhLme ql e o aiudass'e, a fim de 
~.2.&1. acompanhada do OfICIO n ... - que o Estado o cea.rá não fôsse pre· 
meto 1.461; iudícado com o não aoroveitamerJ..o 

g) que tendo sido i~regular a.. com- deE\Sa verba, ao que. 'rMpO.ndi (lue, 
!:provação na aplicaçao do a.oo-a.nta... até aQuêle ~) omento, com os m€-us 
Imento em aprêço,. o que se. ~cha. n~.a. o,uax-e-nta e s s al1O~ de rervicQ, não 
Im f,acel do recolhlll1ento da Import. n- ilavia receb',d nenhum adia.nt.?.mep
ela respectiva pelo doc\lffi.enoo de fls. to, 'MM, vDlt. ndo He a. inSjSUT, p01" 
3.47, d~ 31córdo com o artigo 62 it,em haver o Di'l"e or ~Geral· dedarrado que 
1'9. do Ato nQ. 1, de '1 de outubr.o de ~õm:ent€ necm le caso, be eU .acei~se 
0938. do Tribunal de CQutns •. é o ln- o adianta,lnfn' . oor te trat'9.r de ~~ 
i:liciado José M9.gMhães. -d{\ Cunha ~Ol\ de <:Uo:t.' onfiancn., lHe Ubf>ra"l~ 

j:esp-onsável pelos )UrOO d-e mora no fuL nrUicam nt-e, 10l'ç3.d.Q a 8(leHaI 

Foi tlO~ mim tam;;ém so::~;· 3d0,: f>,~i" En';i):1hell'o ao n,8 Ser np~e· 
engE:n11ci~'o pata r~,:-:pLl,,~je!' ;.~C 1. :y>. cc:r,a:J.o p~]o próprio· Uiretor RegD
mente t~legl'afista, ~e d.es!gl1:l~':P un,) I W:t:', In .s~u gab.nete.," pe<l'u-me para 
engenehíl'o 'pari!. respOl,1der_ pe:J. pa>: q U: 1i:...Es.::õe colet3 .de pt'fÇ'O., para. as 
te técnica das construçoc.:.o, o- que, con.struçóes, por ser t!!e dono dn a1 ... 
igualmente fui atendião pe;,'t pürtJ.- :;1.nIHiS firmas e que -;;8.nh>9.ria COl'n 
ria n? 215, do ;;eguinte teor: I uma de;,.::a,'; flrmas, ao qUe nJe l·e .. 

"Resolve <ie~:i.gna.r o -cr.;e::'he i - cusel. aJdi~ll~l-ndo-lhe ,que. a cnlet:f. 
t 1 18 Jacob \'!andel lo~J.~ para aqu1.sn~ao de materlaIS, e~cclu .. 

ro n ve, - . - . .' h i 1d f ,'t que --0.0 na Diretoria, do M:lterial, i ~1\'al.l1en~e.)a av.a ,s. o ~I a e 
ara fise,)lizaI" a.s obras de cons- ao co.nstl'~ça(), de :lcor:i0 ,com. e d~ .. f ~ d prédios próp.rIos de:s· t..l;rmü1a~ao d.a Dhl'tona-,:-,"eral,~ tl-evc .. 
tf:d~ ~ Agencias postais~tele~ ria. ser feIta. por ~?m1l1l~trat,:~o. dI. 
grá.ficàs de Sant.s.na do Cariri, re~a e, ,p~ra. Y::')OI J_3. haVl~ posLo ti. 
N Olinda Brejo dos Santcs.' mmha dlspos,~ao (1::; vint.m3s. e .de .. 
I 

uva:, '''1' R1$:a.s paracuru 1 signado o engenheiro para fls-ca,tlzar 
puenas~ J. DVa , 'eará as obras. E:>sa a razão por c;.ue não 

e Bebenbe, no Estado do C 'pod.eria atendl"r ao pedido qUe me 
devendo apresentar, men..sr lmen- fam Dia' d~'Pois vio.joi par'3. o in
te, relatório d1'ctm.:-\;an~;au{) do tlerio~, visitandO 'tôdas" as cida,des, 
e.ndamento dos servlçOS. com exceção, de Brejo santo C Be. 

Nos primeiro,'5 ãias de. ~l1nelro. con... beribe, em conseqüência dos grandes 
fOrme declarei de in~cio, tomei ~..ôd~$ agnaceiroo que caiam no Estado. Em 
as providência.,>, jnclusive junto à 01- Brejoo Santo, sobretudo. porqt..e das 
retor1a Regional do EStado, para que seis cioo..des esco1hidas. eftl das dua.s 
rêlSs. em elabc"'a.doo. os prQ,leto~ d.a~ lúniCflS que :VlWsuíam o, seu processo 
.construções, que não f.'~WI.!U. até de eS{:ritura de doação regu.larn:,.en ... 
então, eT pedi. dados 0-0 DIreto: Re~ te conc]uid'Ü. For êsse motivo Jul ... 



auei dispensável a minha ida a Bl'$ .. autoridade competente IlO oa.~o Sil'ia1~.a. que, como cearenSJ!. aceltaase 01 tido pOsta à. d.i.sp~ção do depoentl 
jb santo, regressando M) R~o. o 'l'ribuMl d-e Contas e o nrocesso adi.R.Iltamento á'tíma nferido fi. fim de duae viaturas e de .. lgna.dc J>fI 'a. f:'<:2'.'1.

. ltste era O ronnuU~rlo que condll21 foi encaminhado no TribulnaJ. de <evitar que o Estado do Cea-rá sofrsse HZQ; e obra. .., engenhf"!'Q Jato l\l ;.:1 .. 
para. facilitar às prefeitUl'Gs e às Câ .. Conta;s- com esso. .flno.Udadc. 'ta.m.anho prejUÍzo com a não apUcaç§o deI que, pre.sente na. ooa~lã{) :01 
gt&r.a.s ae vereadores. Aqui está a 'daquela referida verba; que, o Dire. apresentado ao engtmneuQ recom"n~ 
!-onna. do d-CCl'eto, da lei. Até ~to ('u J?epo1s de o pl'oce~so chegar aOltar-Geral, então, aceitando as ponde- ,dado pe'o referido Dcputa.do Fe:.e ~~:; 
tomei o cuidado de levar comigo. ?-'l'l!>una! de Conta's r~cebi dO mC".:.:I11o Tações do aluditio Deputado concordou, que o depoente, em ~eg1.l.ida, pe!'cor~eu 
~a. fornecer àquelas munlcip.alida~ mtlm.aç'ao, datada; de 10 de ag,osto em Jazer o citado adiantamento, mas 1 o interior do Estad'J ps'ra vi.!:ltur R!:J 
das onde existi.s.sem dificuldades, que de 1962, nO sentido de ~ recolher os -com a condiçüo de que o mesmo edi~ cidades onde ta cons.';.~'uh os refencJ:'i 
,mm talvez muita:;. delas. Era uma. juros ~ ou !l:presenta~ tazo<:!s,. Pa.s~o antamento fôs.::e fcit.o em nome do cte~ drédios, leValldQ cC':l",igo, ::1 'ém {''.: r ,'~ 
col.sa que se realizaria pela pnmeIra à's- l!laos ae V. Ex, a refenda 1ntl- iJ)oent.e; que, abrindo uma exceçãO em tros elementos ner,.~~,<:ários, urna m!. 
vez _ uma. escritura eLe doação para roaçao, tôda sua. d:vda funcio.nal .não de:>e- nuta. de lei 8 sf'l votnda. pejas CámfUa." 
t\ final1dacie. Quando aqui regresseI, Em resposta. a. êsse ofkio do Tri- jancto que se lhe imputasse wn des- MurJcfpa!s intereEB'\!!!s 1.0 sentido tle 
fUi smpreendld:o por uma publica .. bunal de Cont..a.s, assinado por Hélio .serv,iço a sua terra natal o depoente doa!" feição juríà!c-a às doo-Çóes c.os 
çã.o icita no "Diário d~ Noticias". de da Silva, Diretor .substitui'to, l'edigl ayUleceu em receb~r o, menclpna.do terrenos .r~p~cd)'o">," 
126 de fevereiro de 1961, em que se pet,ição, da. qual tamWm entrego Có- adiünta':llento que fOI feito-- pela Po~- . SON GONCALVE<-: 
fazia r-eferênda., a.pontan<i:o como pia à. ComiEsão, tru'la numêro 3.853, de 30,6.60. cUJa O SR. WIL ~ .i 't '-:-

* ... cópia fornece à (.."Orr.Jssão, pa.ra.fel (ditando. "que o depoen ~ pe3e. a 
irregular.idade o fato da c,,:m'Cessão O SR. JE'FFER.SO~ DE A;CTUL\R junta. ao processo' que tendo em VI... juntada de um exemplar nllmeOll.a-
d.êGse adJantamento a um SÓ fW1Cio~ :- Os juros band,nos oobnarn. 1')$ ta a exigüidade d~ tenÍ,p.o que lhe 21'oóL I fado cesta minuta," . 
llá-rio, Imediatamente. compareci ao d mo A? tmedl I 
Gabinete do Senhor Direo:r-Geral e Juros- e~ r concedido, ,0._ depoent,e adotou , ~ 0, senhor disse que dois munic:p:os 
eli fui atendido pelo seu Chefe ,de O SR, JOSE' MAGALH.A.ES DA tamente vauas pl'O\.déncla.s . .nau '~o ,não chegou €\ vLsHar, um p:xque ~"La
Gabinete do S~nhor Direror-Geral e LUNIIA - Não pode-riam cobrIr j)or- solicitando dados informatryo:s SÕblC I 1;0.. chovendo muito ••• 
qUem dei tooa", as explicações, in- que OS' juroo-de~mora exigem 1/2 % o movimentAQ pOstai telegraflco das I • A'LHAES D' 

.. ao ano referidas ageh(!JU" Uo Ceara, bem co- O SR, JO;::;!t MAG ' .'lo 
clusive exibinco a docu.'Uentação ' mo das condlcões eln que se encon-I c.-VNHA _ Devido. nu "Jf,:l"RCenO que 
ban<:á1'ia, at·re,\'és de qual êle vcli- O E,R. JEF'F'ERSON DE AGUIAR tra,ya, a docuU\fmtaçtio relativ.a à doa- caia. _ Brejo dos Santo'> e Be~erlJJ2, 
ficou não Ler havid() aplic.acá() para --:-' Sim, 67'ó ao a,no SãO. 03 juros lç~ I çãv dos respectlvos terrenOS". In<:l.S, , Brejo ,dos ~antos ,~Ol:qUe, Ulel~l" ..... ;() 
outro fim de wn centavo. A conta. gtus, aindEl, ooli~;tando do D;re,:o:'-u"<1', aguaceIro, nao me lU"óe~aVa .v.~H""r 
estava' intnctu, pois eU, além de .aprc~ O SR JooE' '''GA''''''S DA CDmo COJldiç~ lndispen<;ável para po~ ser uma das :i'las cLd.ldes q~e eS o 

senter a carteira do depósito, apre~ ,.;> n .... 'l. ~~ ."lo Ih fô on c' d dWCRO J e 
sentei .. lhe tnmbe.ln o talão de che- CUNRA _ ltsses: fo.ram os ~nnos I ~~eltação do en~argo q~e. e ,.ra ~ _ - tr.va com o se~, ~:·.o,c '.~,) e .. - -
ques. para mostl'ar ao Senho: Pre- das informações prestadas a.o 'I'ri- 1moo que lhe fosse posta à. dLSpoSlçao gul~ rmente ac"lJ.LQu. 
fiidente que é a expi:<f:SSão da verdade bunal de Conta.<:, em 20 de setemb::-o uma vl~,tura tIRO Rural W1II~s ~ ~~ O SR. WILSON GO?'l'ÇALVES -:
qU6J1do aünnei. (},'le êsse adlallL1\.~ de 1962, lndieando a minha "esldênw camll1hao e Cie~.gnadO ,;:m el?-;e~ne da (ditando) "que, o depoente, fÓ de~
menro que me foi c<)llocedido era !lor- cia: até hoje não recebi !l'.1a1qller, para e.~coDlpanhar ~ pa .. te tecnlca : xou: âe visit.ar, as cid.ades de BrejO 
ma., em praxe de muitos anos e es- resposta, !.exe~cuçao dos serVlço.:>; que o caml- santo e Beber,be, a pr:me:u p;:Hque 
tou certo continua sendo, junto uma l 'T ,,... t nhao se destnav.a, de }U0do" cspccal, ~ já. tÍlú1a. em absoluta ordem C'S 
CópIa de um relatório de uma Co- O ~R, ,",-~ ... { GONÇAL~~.- tran.SIJortar p~ra aquele EEta5'1o nor d'.ocumemo5 relat:vos a legalização da. 

• ,~ • O TrIbunal nao deu qua.!q:ue.. p.Q- destIno, materJ21 de construçao a, ser d • :lo .se"und!l dadc o rio'or do 
mlsao de ::;mdlcanc.a. ~,que l>~m~ nunc.amento? adqUIrido nu sul do palS, por preços -,oaçao e, "'.', ;~ b ,_ bem tIve que prestar lrJD~maçot's. ., b xú" ao que os vlO'orante... illverno nuqu€la cpoca, que, nao c . 
:ftss_e relatório ct8-tado de f3 ae JU- O Sr _ JOsé jI,IGgalJiães da Cunha - mUl.O ~~:s rb~a" d territó~jo cea- tante, a exlguidade do tempo que, por 
nho também' posterior à data da. Não fui cientjfic&'tÍo d,e Qualquer d.e- nas d.l'iCl.:;as l Dr::torO Geral aten<le"J lei teria. o depc-ente pa.ra prestar c:m- , 
minha. netição - porque foi tão-s6.. 11!Jeração. do Tribunal. Por inf~rn:a- r~-:~~m~~te.a solic;t-ação do decla~ tas dn s:u adianl,~~en~, U!ll~ v~z 
mente cOm a minha petição que se I çoes. par L1cular,e.5, entl'etanto, seI q~e I Pante pondo à sua. d:,spo.3ição as duas que o !Ue.:;n1o lh~ f DIa (e,to t a ~oJ~ •• ~'~ 
Ve veriflc:J.f-em e diante da minha o lm;cesso foi .JUl.g~do e que a d€-9l.illO i VIaturaS e designando o engenheiro dezembro de 1.960 e a ,Çlre: a~a;J ~: 
dispoSlção que se CC~Ftou do inqué- j me, e extraOl"a.inar!a;~ente .eloglo.:'.ll.,! Jac: Mar.del' que de igual modo. o contas. re.sp€~tiva. deveI la .. :'t1 -<IPI, ~ 
rito f Alias, tenha o proposlto de 11' aBra- 'v °t l R- tonal do Ceará Luiz Bri- sen.tad~ no dm segumte, aC~1 ou o c ..... 

• 'síliJ. com o objet.ivo de a'purar o ás_ ~ l;e ar eg . p 'd 1 '>. poente- êsse enc.argo, porque, de .cal. 
~e rel.:::tt.ô .. _o é .âs:in.~ci.o p~lo che- I sunto que me tem ferido profunda- . g <.io. -atenaeu, tam') 'n.!'. f,lO_ . ec ar",,~: fé sabi>a haver uma . .praxe" v~gcr. n e. 

fe <ia COmlSSao de SmdlCâncitl. ueJ.!g-j mente j tI:!, dandO-lhe p!?r tele-",lU n~ (,l mov nas diver.:as repnrtiçoes publlCl.l5 ad-
nada para exammar ao situação <1e '. , ! r.lent.o das referIdas a~ên(,!_H;' e. !or~e I mitlndo adiantsmento ne~tas c;)n1:~ 
todos O~ adi~ntamel1t03 concedidos O ~R. WILSON GO:.rÇALVES (di· i cenao uma relaçt\L, sobn: u, s!tuR,eao, ções, para €vit.:lr a perda tot:!.l d:l. 
pela. administração llntel'i0l', Diz ê-lt', tando) , .. m que se e~cor.l!av.am ,~s r.oaçõe'\ I verba. orçamentária: que, fi p~'ova 
até ao pa,ágr3fo srgundo: : "quI' SC"lU1dQ c-n.sta do aparhado 6.:: terreno;s c.ocllme!1.o..,;, e~ctes q ~". ~. mrt1$ e'uqto,:" 'r:; ~ Gnc.,;: nac',· ~,:.1 

-', ,'" v _~ , • d(poente fornece r.gOla a U:li •• ~., , desta. praxe é feita p"lo cHcio n9 7 
"Ofíc:o nY 7 - 13 Junho de I ta4utgr.afl~co, o depoent:e._ tez ,perante que Lca junto também 8.:) p~·,:::CB.'_-:\ o ' h de 1961 em aue ~ 

1961 do PreSIdente da Com:ssao 'I tt COJ:nl!'".d .. O uma exp(.t..':.lçao mrnuc;osa I "Boletim nQ p de 7 de JaneIro -de 19'61, ~~ ~~e~~e J~~l ~om''''são de sind:cân
~e Sjnd:cân:ia (Port., 477 de 11 e. ~~~men1.ad.a ~O.'l. f Mo", que se ve- l en, CUJa 5~ prA'te cons'.:a a pro\'~dÉ:nc:a ci:~riad6 pela porta;'iu n'1 447 de 11 
(iC abril de 1961), I' rlf,c.\~am ~el11 tÓln" do aajanjt.amcnto: de Diretor Geral sDbre a.,s. Vlatur(l<; de 'abril de !S6l f"z referi'n. eia' {;(l se 

que lhe fora cvncedidQ no va Or ae 8 . po"tas - d'sposlçào do dE'poente' que '" .' <-'- t I 
Ao Sr. Dlrctor do Matf'l'l-Jl; milhoe'i e 80Q mil cruze1ros, pQra . - taata. 1bt-m ~(., p"'oce~5o ccpla da d:n'lR;lr.,ao DIretor do Ma er a, n ll'?t~ 

, ,', , ,. ,. _ ",~ '~"C' ,y' e Jun n, - '. 11sta oe 45 proce~s')s contendo e-~ a 
A,smnto: Enc.am:nha H'~~es.so C~n..~l:.U7.--") ce ,1:',;.:0_(;;:. u. ,~6"'d d.'''~ u· '" 'IJ~Ú'J.r.a d€iolgna?do .o enf·'ennew.l Ja~v me.5ma peculiaridade, inclmive o prc

'j5~561-CO, relatí\'o ao aeÍlant'l-' Corr.elC~ e T~,e~~.afOS. naJ;-, ~l da e'B",Q: I :\1:andel, pare. ftscallz:u as obras d,l" ce.sElo relative (to depoente, confol''11e 
mento concedid.o em 196~ ao te- ~ ~an.;an<> do CaI~~I, Nova. ,o~m;; ~e t ciladas construções, Portarl~ esta que se vê dJ, có .~, 0:':1. ellt1'egue à Ca-
1egraf..sta nível "16" JO"e Ma.íia- JO .... an.to, Bcoeul.Je, NOV.?'{U~:as e J t."mou o nO 215. de li3 de reverel1~o ~dE: mi~&ão; que,P CluD.ndO o depoente re-
lPães da Cunh.a. : FoJ,raCUl U, no Est!~dO t<io .. eaJa"D~~e 11961; que. aClotaàas e~,$:t~ provlden- gressol1 de Fortnlez,g ao Rio. foi $Ul'-

• , _", ... -" ) o depoen,t~, como I.-illc onarlO ,o , J cia::< o depo~nLe, Do propó<;!to de de- reendido com uma publicação feita 
Sr. Dl.. etor do _Mah; . ..a.. \ >õempre .. 1~1 contráno & 6ceHm ad.a~_ ,slnc':l-1l1b1r-se CÍ1l nu;:.s:ío que lhe fô:'s ~o Diário de Nctícias de3'ta C3pjUl]~ 
Para q::e se:'a. dev~ciamen~e j .'_,w: men .o,: crr~ seu nome ~ a p;.~~a: c9nflada V,1I1JO,! 1)3.r" .r:<or~~lIeZ;1 _e no de 26 de feven'ro de 1961, na Dual. 

recncamlllhado ·ao Gabmete _co l .... l:>LO, e q,.e te~n~~.permaneC}do<>.91.l - d:a .serrlUn~eJ VlS.I!OV (, ~lletv' ~f~~10_ era consid'el'arl'l jn'e~tJlarjdade admi
Senhor Dlre'Lct'-Geral, a. pêUJfto I te 4ti anc~ a ,",~.\lç do Dcr, ... Qmente ,náI do Ceal(L, onQ~ rf{'l-,n2fa das maos lüstrativa a c~rcun'iânc'a de ad'r~ltrt
do mesmo, passo às vos::;as máOS,)n;Cebeu l1:n Qa.<m~.amfnw 9ue i! {'~~w Ico próprio Diretor o CJbo~raln8- nú- mento no valor de R mHhõ~s f' 8-~O 
em apem,o, o processo 75~561~60. tam~nte {) a q'le;:.e re,fere esse dep~!:, l:ln(l 5.276 datado dt! 1~ de t vereiro mll cruzeiros ter sido feito a um ún! .. 
relatIvo ao adiantamento de afro men.,D;, qU,e, n~ qu~hdade d~ Chc,. 1 d~ 1961, th) Qm~,! o reffndo Deputa.do co funcionário para aplicar n:l con~ .. 
milhões e o:.locentos mil cruzei_Ide S:c<--.:J o,a,o. ';:Et-O!',:a de ~"LE'n_ ': I E"do diz 1 ~:'~,;:l,t(': "Jo:::é '.1I~ga.h~es ttução de prédio.'> pm seí.s !ocnLdc,de'): 
ro.s \Cr$ 8,SO-o,OOO,{lO) concedi.io d,epo~nte cun.p3. eceu c~rta -.,ez ao C~1. _ DC'!' - I LA - Anl,p" in ,~IJ oblas do E.$t9do do CroJ."'i; Que, ap2.fUt' de 
po!' Portaria nl? 1.892, de 30 dê blnepte do Dl.eOOr .Gelal par,a de,~~J._ 'yrr' tom<JT ronhec~:r f'lJb ~o"(::,enta- ne~ta publicação n":"o ser citado c no
dezembro de 19S0' do então Dl~ J cho ,.do seu expedlente .e, que nc~tJ, çf:,u engenheiro Oswaldo pont~s Abra_ me do d'epoente. ~ste comparecf'u no 
reto~Ge1'al ao telegrafista níve11-oca.sW? er:'COlllrLU no g~b:nete 00 ntt'_~ ,ços Híldo;'~ que é Junb a cópIa lo.tcs_ dia seguinte a" Oab'nete do DÜTta:r 
16 José M~(J'alhães' da Cunha I me D~ret·or o Deputadc Federal. p,el) 1 ta:,ica. do referido cab~rg'!'nma. apre·1 Geral para ÕJH tôdas e.~ inform~('õel 

.:> 'Estado do Ceará, Jorge F~rtado LeIte, 1 sentada. nest-od oportur.1dade pelo de- a respeite da.~ Dcorrênc~a<:: 2.cim!l nn-
2. O processo em questão HlZ também çonhecido pol' Hlldo, o,qual, r-oP1Ü,' O~f' imed.'..at(1ll1f'nt~ à r _ radas; que, o de]J~enle, foi então re-

parte da lísta de 45 outros pro- procurava obter do mesmo Duetor {'I2.::-te CS.bog;·::\ma o D;reto1' He?,"oT 'H cebido nelo Chefe do Gabinete de: Di
cessos entregues a esta GomLSsão Oer·aI a~. p;:ovi-dêneias nece,<;s9:fl~S ::>pre~entou ao (tepoente .o tr...enciona- reto.r Geral, Major Prado, e. Quem fez; 
de Sindicâncla, designada por pa.ra- a utlllzaçao da verbf!.. o.rqflmenta ... do en~enhe:To O..'5waldo Pontes; que. um relBto c'r{,lll1<;tanciadú dn fa.to; 
V SI;< pela Ponaria 477, de 11 de ria destina,\a, à construçao (.os P::é- 1.0 me<;ma. oC".1s:ão, e já depois que o que, a arr~üíção 0'''' í1Te~ularld?de lXl 
abri! último, Inca. exam,inar a dlos das AgenC!9,') acIma e!}u.n1~·r':"d~s: ID"e o,··Oel'a' se afastou do Iccal para conceção do menc'rmadr 8_dlantnmrn_ 
fl,pllcação dos ft-uiantamentos con- que, o Diretor do DCT, a .f!.:;.e tem?o, : f'l1t"et:" convp!'ta .... fln c~m o ~!' Cln_ to, retardou outras provid~ncja.'l que 
ce6jdo~ pela D~retork do Mate- erc o Sr, Augusto FrankIIl1 do,:, San- J <:;lratc Ful"h,c .... L\':'t. irm"lc. (u. !,jtado o depoente df'veria tomar para ao 
rial a func:onários do Dcparta- tos Hamoo que, no IT,OmenfO . .se ne_ r,p'"1'ltado F('(ca.J o en~(-21he'l'c Os- f'xecucãc das obro.s. pois, como anticz() 
roento, no exercício de 1960." gava à llbe;'ação da meI'c·o.n!~d.l verbl ,\'.' . .lrlo pentes CI.I f J~,'a '1, c.epoente serv:d-cr que e-a, entendeu de mais 

. _ alegando a premencia de rempo pan! q,'r possuia: ürgan17ndaj tr~_<: fi:ma~ e acêrto apuror pm primeiro lmtar {:p o 
certamc!lte s6 sobre este, exer-ceu e. tcspect1va. prestação d~ conL.l. um:J oue desej8\"'. qEê c de,u"7'!:'e f,ze',se adiBn~o3.lnento .lh;> t'nha ,-ido dado 'e'll 

essa pr~ssao porque, Com tô~a a cer- vez que esta converSA se venfH'9.rtl uma coieta de preço p::;,que com tõ- condições normai~: que na<; pesqui~a.3 
teza, sC! êste ,teve. necessui.ade de nos últimos dias de ,)ezeTLro de 1S::0; (b, :::ertE:za uma de;,.~('," fi:mas sairia feitas pelo depoente a êste reSpe!to, 
contrarmr C5 l.nteress'es. d~ me:?md que, dada a jnsl.st';:~i.cj' do 1'(~ferld.o, vit::>rlo<a pt:lra Si exccu('j;) 1?.:: obras: Vf"O ~ con>:+<;>t,.,. ('" .... fi f!xno.s'f''i~ ile. 
Deputr..1o que fez a denuncla ao Co~ Deputado Federal: digo, do refer:do Cl1'e o depoente lhe 1'C",<"l1:rrl~ra nf1-o ~el' Motivos nl! 13!1a5~GM, de 12 de de
ToneI Borges, e que deve ser êss.e Deputado Federal. o DiretOr Ge!'s.l i:">o PC05sivel v::-.tC' como'lá ,hll"Via fet- zembr:c- -de 19'iO. em que o .Min'stra 
mesmo Deputo,do que venha' fo"('ç~m- chamou nominalmente o depoente e, to colei,:>, paro (t flquj"icão "lXChlS'vn- de. Viação ~f"icitav.q aprovação do 
d? essa camp3nhu, CQnf'Orm~ está ao .c;er pronunclado o nome 00 dê- mel!te do~ m-atf'rai~ c t:nhf\ R detl". Pr~ldentl' (~.... R?uúblicn, 'P:1ra ã': 
Ç-lto no relatório da, Comi!)São, ao me 'poente, o menc'oliado Deputr:do o rC' rnlnaçà(J do Diret,)" Geral 0f excc'" ~': nccucão ã'~s f'"''''neionad'l<:: obra". in"'J 
atribuir re.<:.poru:abili<i1lde pelos ju1'os~ conheceu, aproximandc.se d§!e cie nw- ~ obl"l pOr admin', 'r.2<;!ão 0:ret,:~ J>, ;'U dependentem~n+" dp concorrên~'a~ 
de-mora, êle l'essalvou, porém. Que.a ne~ra cordial e Ihe f.'\zcnclo '0 ap-::o, (} Que, como acima ficou dito, jã hlWIa. 1 nfi..O lOgrare. .aprovaç~o uresidenciaH-k 
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COMISSõES,_ PERMANENTES 
MESA 

.l"reslQente - Moura Andrada (mD) 
Vlce-Presiáelltp - Nogueira dfi. Gama CPTBl 

1.°· Secretário - Plnarte .Ma11s ('ODN) 
2., Secretario - OH,berto Ma.rinbo IPSD) 

3.° Secretário - Adalberto Sena IPTB' 
!l:P Secretário- _ Cattete Plnhe.1ro IPTNl. 
1.0 Suplente - Joaquim Parente (UDN) 

2. SUplente _ 0'/' Monditl tPSD) 
3.0 Suplente - Vasconcellos TOrres (PTB) 
i.o Suplente - Reribaldo VIeira. (sem legentla. - BPD 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

PARTIDO SOCIA!- DElIlOCRáTICO lPSDl - 22 re~resentante. 
1. José Guiomard - Acre 
2. Lobão da Silveira. - Pará 
3. Eugênio Barros - Maranhão 
4. Sebastião Archer - Maranhão 
5. Victorlno Freire _ Maranhão 
6. Sigefredo Pacheco - Piam 
? Menez~s Pimentel - Ceará 
8. Wilson Gonçalve$ - cfeará 

9. Wa1freQf' Gurgel - R. G. Norte 
la. Ruy Carneiro _ Parafba 
11. Leite Neto ~. Sergipe 

\

12. Antônio BalbillQ - Bahia 
13. Jefferson de Aguiar - E. Sant.o 
14. Gilberto Marinho - Guanabara 

/
15. Moura Andrade - São Paulo 
16. Atilio Fontana _ Santa Catarina 
17. GU!cto Mondin _ R. G. SUl 
18. Benedito Valladares - M. Gerais 
19. Filinto Müller - Mato Grosso 
20. José FeUciano _ Goiás 
21, Juscelino Kubitschek - Goiás 
22. Pedro Ludovico - GoiáS 

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO <PTBl - 17 representantes 
1. Adalberto Sena - Acre 10. Pessoa de Queiroz _ Pernambuco 
2. Oscar Passos - Acre . 11. José Ermlrio - pernambuco' 
3. Vivaldo Lima - ·Amazonas 12. Silvestre Péricles - Alagoa.s 
4. Edmundo Levf - Amazonas 13: Vasconcelos Tôrres - Rio de Ja-
5. Arthur Virgílio - Amazonas neiro 
5. Antônio Jucá - Ceará 14. Nelson MaCula0 - Paraná 
7. DiX" lillit Rosado - R,G. Norte 15. Meno Braga _ paraná 
8. Argemlro de Figueiredo - paraiba 16. Nogueira da Gania - M Gerats 

9, :Barros Carvalho - Pernambuco .17. Bezell'a Neto - Mato Grosso 

UNlAO DEMOCRATICA NACIONAL (UI:!f'l" I - 15 representantes 
1. Zacharias de Assurupção _ Pará 
2. Joaquim Parente _ Piau1 
3. José Cândido - l?iaut 
4. Dinarte Mariz - R,G. do Norte 
5, Joã.o Agripino _ paraíba 
6. Rui Palmeira - Alagoas 
7. Eurico Rezende -' E. Santo 
8. Afonso Arinos - Gua.nabara 

9. Padre Calazans - São Paulo 
10. Adolpho Franco _ Paraná 
11. Irineu i:)rnhauseI" $, Catarina 
12. Antônio Carlos _ S. Catarina 
13. Daniel Krieger _ ltio Grande do 

Sul 
14. Milton Campos - Minas Gerais 
l5. Lopes da Costa - Mato Grosso 

PAR nDO LIBERTADOR (PL> - 2 representantes 
1, Alo~'sio de Carvalho - Bahia 2. Mem de Sá - R. G. do Sul 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL IPTNJ - 2 representantes 

1. Cattete Pinheiro - Pará I 2. Lino de Matos - 5. Paulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA IPSPI :- 2 representantce. 
1. RaUl Giuberti - E. Santo \ 2. M:iguel Couto - R, de Janeiro 

PARTIDO SOClALISTA BRASILEIRO (PSB) - 1 renresentante 

1. P. urélio Viana - Guanabara 

UOVIM"CN'IO TRABALHISTA RENOVADOR (MTlo -.L representante 

1. Aarão Steinbruch - Rio de Janeiro 

PARTIDO REPUBLICANO IPRI 

1. Julio Leite - Sergipe 
1 rep~esentantf: 

PA.i.l.TIDO DEMOCRATA CRlSTAQ I!?DC) - 1 representante 

1. Arnon de MelQ - Alagoas 

SEM LEGENUA 
1. Josap!1J.t Mar:nho _ Bahia ! 2, Herjbaldo Vieira - Sergipe 

RESUMO 

Partido Social Democrático I PSD'................... 22 
.t'<:t. Li' I rrhbalh18ta BraSl1elro ,PTI3) ••••••••••••••• 11 
U" .. !!) uemocrática Nacional tUDN),................ 15 
P~H t [Ih) Libertador (PL) .. ,...... ........••••••••...• 2 
Par!Ícw I'raV2Jun>ta Nacional !PTN1, ..•••••.•.••••• 0 2 
Part:cto Social Progressista 'PSP, .............. .... 2 
Pal"tldO Socialista Brasileiro IPSBI ....... ~.... ...... 1 
Partldo Republicano lPR) .. ".,......... .•• .......... 1 
Partido Democrata Cristão IPDCI ....... H.... 1 
Mov n:ento Trabalhista Renovador I MTRl , . . . . •• •..• 1 

Sem legenda ...•...•..•....••.•..............•...•.• ~ 

66 

BLOIfOS PARTIDARIOS 

Bloco Parlamentar Independente 

reir " .................. '.4'" ............. . 2 Senadores 
2 Senadorea 
1 Senador 

PTN •••••••••••••••••••••••••••. 1' •••••••• 

PSB .......... ~ ............................... . 
Pa, ••••••••••.••••••• 4 •••.•••••••••••••••••• 1 Senador 
MTR ......................... "' •••••••• : •••••• 1 Senador 
PDC •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sem legenda •.•••.•.•...•.....• • ... 

1 Senador 
2 Senadores 

LIder do Governtr 
Daniel KrJeger lUDN) 

la SenadOl€$ 

I 
Vlce~LWor . 

Mel:D de Sá 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTe 

Lider: Lino de Metos lPTN) 

Vice-Lideres 

Aurélio Via.nna (PS:B) 

Júlio Leite - (PR 
Josaphat M1.rinho 15et legenda) 
Aarao Steinbruch tMTR) 
Miguel Couto /PSP) 
Arnon de Mello íPDOJ 

11 - PARTIDOS 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRáTICO 

'PSD> 

LideI': Filinto MUl1el 

Vice-L1deres: 

WUbon Gouçalve .. 
Sigefredo Pacheco 
Walfredo Gurgel 

PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO <PTB) 

Lider: Arthur Virgílio 

Vice-Udtres 
Bezerra Neto 
Oscar Passos 
Antônio Jucá 

U:r-HAO DEIV10Chl\.T1UA Nal.::10NAL 
IUDN) .j 

Líder: Daniel Kriegel 
Vic8--Llderes: 

Eurico Rezendh 
Adclpho Fl'a nco 

Padre Calaun:.s 
Lopes da Costa 

·PAH'fIDO LIBERTADOR <PLl 

LideI: Mem de Sá. 
Vice-Líder: Aloysio de Carvalho 

PARTIUO SOCIAL PROGRESSISTA 

L1der: Miguel Conto 
Vice-Líder: Raur Giubertl 

PARTIDO tRABALHISTA 
Nt)CIONAL (PTNJ 

Líder; Uno de Matos 
V:ce· Líder: Cattete Pinheiro 

UI - PAR'nUOS DE UM SÕ 
!!K\'[~ ... ;,,~ ~'fE 

.MOVll\1t. .. ~ .) í rU.BALRlS'IA 
RE~;u;",.I.().t lMTRI 

Representante: Aarão Steinbruct 

PARTIDO DE~10CRATA CRlSTAO 
ePom 

Repres:entnnfe: Arnon de Meno 

PARrIIJO REPUBLICANO ,PRl 
Representante: Júlio Leite 

PARnuo SoCIALISTA 
BRASILEIRO (PSB, 

I Rf'!.re$entnnt.e: Aurélio Vianna 

AORICUL TURA 

.preSIdente - Senndor José El1"Jrl0 lPTB) 
Vice-Presidente - Senador Eugênia Barros {PSD) 

l'ltulare-~ 

EugênIo Barroa 
JoSé Feliclano 

Tltulart3 

José Entlírfo 
D1x~Huit Rosado 

Titulares 
LO!Jcs da Costa 
AntOnio Carlos 

.Júlio Leite 

ÇUMPOSIÇAO 

PSu 

Suplentes 
1. "'Attilio Fontana 
2. Benedito Valladares 

PTB 

UDN 

Suplente. 
1, Melo Braga 
2. Argcmiru de Figue~redo 

Sun'cntCIII 
1. D.;.!,!el Kr.r"eJ' 
2. Joj,o Agnptno 

B.P.I. 

Sll')leUte! 

RcuJ GjUb~l·ti IPSP) 

S':';le~.Mia - Jose Ney DantaS. 
Reuniões: - quintas-feiras, àS 10 horal 
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CONSTITUiÇÃO E JUS~IÇ" 
Prc~id('n!e Afonso Arin<.,s IUDNI I 
V;!.'~-Pre"ià('jlte - \VU'SO!l Gon,;alvcs (?SL) 

Titularp'g 
.~;_!tL·r!'O:1n de figll\b.r 
Al~ t;lli'J ünlbll10 
V~i:l~0r' UOnç8.1VeS 
~\ Cu rneir~' 

Ti[111UJ'('" 
rl)jll~lJldo 1,eVJ 
h:~7d'l:t Neto 
J~l·l"~ar V-trg-il.o 

Titulares. 

Suplentes 
1. f~rgem rI': de Fl1l'ueirw 

:3. O ... 'car aSsas. 
:lo )\1('10 raga 

UDN 
Suplent9 

Ji~O'l,..,jl) de C<ll'Val1lO IPL) 1. Daniel Krie.JJ;l!r 
j:.!..-n;,í) Anoot. 2 .!olio AífiPino 
14.::uo campos ,.) 3. E:ur:(c Re'lieude 

B P.L 
Titulares Suplenl;q 

";, ... a;J}1:1 Mannlla (~€;n !{'.genda I Aarfl,o t~l elnlJl'uch (H'nl) 
Sel'l';;>!ál'la . Maria He!('lia Bueno Br ndão. 
Helltliê ...... t - quarta::;~feirns, à~ 16 hora, 

DISTRITO FEDERAL 
Pre-:',i,~C:-l:e - AureUo Via.nna IP~fp· 
~~ce Presidente - Peàro Ludo\'ico tPS 

Títu;ares 
Pt Jro Ludovicu 
l'!l:ntú ,\~tuler 

fitu!arcs 
(Y"a r P:'.$$IlS 
!Ddmunjo Lc;'i 

. COMPiJSrçAO 

PSLl 
Suplentes 

1 . .!o.')ê Pe ciano 
:! Walfred Gurgel 

FTB 

F,r 

Suplentes 
1. !l.lelo B ga 
') Antônio Jurá. 

Suplentes 

Uno de 11atM ,PTN) 

H2cretiJ.rla - Julieta Ribe:ro d:'f" Santo 
R'~u{lli)és - guintas~feirns> â<· 16 horas 

ECONOMIA 
PresldeUi e _ Lelt.e Neto I PSU, 
Vicc·Presidente - JO;5;.e El"lnito tPT ) 

'f1tulares 

Leite Ndo 
AUU:o ~~onlana 

Jose ef!liciano 

Tituhres 

Jo!"~ F..:;:Ollrio 
Melo. Brasa. 

Suplen~es 

Adolpho Franco 
Lopes da CosUl 
Irineu tJornhausen 

. Mi:weJ 

• Titulares 

Couto IPSP) 

COM.POSIÇAO 

PSLl 

duplentes 

.' Jefferson de Aguiar 
2. SigerredO\ Pacheco 
3 St~~,~tiãc Archer _ 

PT13 
Suplente. 

1. Bezerra ~eto 
iri. O~~ar po.:1soaa 

UDN 

filúlar .. 
1. Jc,,>(,' Càn ido 
2, Z~charHu de Assumpcio 
"J, M'~Il1: de ã. tPL) 

tI,P.I. 
'uplentes 

AureJj(l V anna (PSB) 
Secretária - ·Aracy O'Itemy 
l?euni6es - qnintas·feíras, às 15:30. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
Presidente _ Menezes "pimentel ,P8D} 
Vice-Pr.esidente - ~adre Calazans ePTB 

Titulares 

Menezes Pimentel 
Walfredo Gm-gel 

COMFllsrç ~O 

PS)) 
~ ·llllIente! 

], Benedito alladarv,8 
2, Si;l;efl'edo acheco 

te) LICenciado. Substituidc pelo Sr. Eurico Re nde. 

\' "' \ ,\ . 

• 

/ 

Titula_ 
Pessoa de QU&Ú"oz 
AntõpjQ Jucá 

Tit1.l1:lr~3 

Padre Calazans 
Mem de Sã (PL) 

Suplent ... 
L Edmundo Le.1 
2. Vivaldo LIma 

t1DN 
Supientee 

1, Afonsn Arinos 
2. Milton Campo.s 

B,P.I. 
Titulares Suplentes 

Josaphat Marinho <Sem 16genda) Lino üe Matt.os (P1'N> 
SecretárIa _ Vera Alvarenga Ma!ra. 
Re~!ões -- q,us.rta-!e1ras, às 16 horas, 

FINANÇAS 
Prel?idente - Argemiro do Figuelredç <PTB) 
Vlce':Presidento - DanIel Kr1eger fODN) 

TI"ulares 
Vic.torjno Freire 
LolJ~i.a... da Silveira 
S:geÚedo PachecO' 
Wilson Gonçalves 
L-eH:'e Neto 

Titulares 
Argemiro de Figueiredo 
Bezerl'ft . Neto 
Pe8Ma de Queiroz 
Antónjo Jucá 

Titulareli 
Danlel Kl'íeger 
lrineu Bornhausep 
EUf:CO Re7.ende 

COMPOSrçAO 

PSD 
~Uplelltel 

1. Att1l1o Fontana 
2. Jose Guióm..'\rd 
3. Eugênio de Barros 
4. Menezes Pimentel 
5. Pedra l[",udovico 

PTB 
Suplentes. 

.6.. José E1mil'io 
2. Eri.mundo Levt 
3. Melo Braga 
4. Oscar PasSQS 

UDN 
Suplente! 

1. Milton ilJampos. 
2. João ~..trripino 
3. Adolpho 1-"'ranco 

PL 
'l'itular 

MellJ G(> Sã 
Suplcl1te 

Aloysio de Carvalhó 
B,F,I. 

l. JUlio t.dt.e (PRI 
Suplentes 

Titulares 
Lino de Matos IPTN) 
Aurélio V!anna 'PSB~. 2. Josaphaf. Marinho (Sem !egend.~ 

Seeretárlo - Cid Brllgger 
ti,cunióes - quarta a, feiras, 

INDCSTRIA E COMERCIO 
p .. esldellte - Senador José F"f:Hciano \ PSD) 

Vic~l?resideIJte - Sen.ldor Nelson Maculan IPTBl 

COMPosrçAO 

FSD 
Titu1ar,Cs 

José Fc!lCi:lllo 
AtíIb PO!1t.an~ 

Suplente! I 

Lobão de. Silvetra. 
Seb!l.stHl(1 Archer 

Nelson Mat.!ulen 
13arros de Carvalho 

Ati.olpho f"ranco 
!rJ)CU Bornhau~eIl 

FTB 

UDN 

B.P,!. 

Vuraldo Lima. 
Oscar Passos 

L·opes da Costa 
Eurico Rez.et'de 

Ac.râo Steínbruch Raul Oiuberlí 
Secretária - Maria Helena Buenj) Brahdão. 
R~união - QUintas·feiras, às 16,30 horaS. 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 
Presidente - Vivaldo LIma IPTBI 
Vice.Presidf.nte _ WaJtredo Gurgel tPaD> 

'ri~ulai'es 

Ruy Ca.tueiro 
walfrcdo Gmgel 
Attilio Fontana 
Eugênio de Barros 

Vi",,'a1tK' L!ma 
. Antônio Judi 

CllMPOSIÇAO 

P8D 
Suplentes 

1. Lelte Neto 
2. JOse Guiomal'd 
3, S:getredo Pacheco 
4, Lobão da Silveira. 

F'l'B 
L 
2 . 

, ' 

Edmundo Levi 
Pessoa de Queiroz 

Eurko Hr>"<"nd'e 
An1óllin Carlos 

UDN 
1. 
2, 

I~o peS da Costa 
Zachar\o.s de Assnmpç!\.o 

B.I"> 1. 

V'mms ePS13l - Anrão stc~nbruch t~,ITR) 

St'crctári3. - \'erll Ah'ar'en?:3 Mafr3 . 
n,('uniões _ têrças-feiraf" iis I.} horao • 

• 
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'l:'l tu larf'D 
Benedicto 't'alladarts 
Jefferson de Agu:ar 

José Ern..1rio 
Argemiro de Fl~ue!..re-)o 

Ja.1.0 AgTiplno 
Antônio carlos 

Jo.:aphat Mal'lnho 

= 
b4.JNA..S li; ENERGlA 

COMPUSIÇAO 

bUpl€DteS 
P2dro LUcroV1CQ 

_1 Fllmt-o MüllEr 

BPl 

!~elHn Macu~an 
Antônio Juca. 

Jv:.;é CândIdo 
A!onsc Arinos 

Jqf;o ulte 

POLICONO DAS SÊCA,S 
PT€;'I",t:nle - t-{ül l'i1.I~nelrU IPSD) 

'Vice~preStdr"'e - .p.'lri":lQ Vianna d~SB) 

Titulares 
Ru,r Carneuc 
sebastiãO Al'cher 

DlX~Huit ROSado 
Arge-m1l'o de .Flguelred:o 

JoãO A~T:plno 
Jose cn.ndido 

CU~'l.POSIVAO 
PS0 

Suplentes 
Slgetredo PactlfC'O 

o':! Lelte l"€to 

PTB 
Antônio J UCl. 

'l Jose· Ermlfl(J 

l]D}: 
LOpe:: da Coota 

1. ADton1(J Cal lo.::. 

B P 1 
Auré":o VIanna Jtl.llC Lelte ,PRI 

Secre árIa _ A~'a{'y O'Rel1;y 
tieumMs _ Q!.l.rtJ't,a- le'lrQ.,) as 16 horas 

PROJi',;'.1 U::; C{J EXECUTI 

COMISSAC llE PROJETOS DO EXECUTIVO 

Presidente _ Senar1o! JoàO AgTlp~nO ttJDN) 
ViceaPre.siaente _ WiLson GonczlVe-.s IPSDI 

Titu1are~ 
Leite Neto 
José Guiomal'!l 

Barros Ca.rvalho 
Be.zerra Neto 

Daniel Krjeger 

Lino de Matws • 

Ç{)Ml-'~ JSIÇAO 
PSD 

, Suplentes 
W:,utr(!d<> «mgei 
Jose Fel1ciano 
Ruv Carneiro 

PL 
.'\WyS10 de Carvalho 

PT" 
Sàm un<lO Levy 
,yteJo Braga 

DDN 
An~on1-o Ca.r1os 
Auolpho FrancO 

BP1 
:'\t.:réll0 Vlanna 

REDAÇAO 

preside11te _ D1X~H.ult ROsado tPTBt 
V!ce .. preMe1ltt: - Antonio Cal'los ~UDN) 

Tlrul ...... 
Walfredo Gurgel 
Seb ... tlão Al'cher 

D1X-IDl1t Rosado 

.COMPOS1\!AO 
PSD 

SUl>lentea 
1. LObliO la Stiveu-. 
2 JOSé Felicl8.Jl() 

PTB 
Edmundo Levl 

ODN . 
a:ur1oc Etezendt 

" "" 

Antllnlo Carloo 

J'6llo LOlto (pRr 
B p.l. . 

Jooaptat Me.rUlllo iStm ~) 
Sécre~ârta - Sar8-il AbrahAo 

RELAÇõES EXTERIORES 
1Tt&1dente _ Btnedito Valla!1ales (PSO) 
l'!cO-Presldente - p...,,,,, de Queiroz ,PTBI 

BenediCto V'llladare.s 
Fill1ltc Mun.r 
Menezea Pi:-nente1 
JOO6 GUIomard 

p...". de Qu.lroz 
VI'o.tdO LIma 
Oscaz .Pa.5SO$ 

Antótl10 Carl03' 
J 00S& Cândido 
RUI po.1meira 

Suplctu 
.pso-

P'l'll 

l1D1'< 

L RIll' co.metro 
2 Lel.te Neto 
3. \rtctorlno ""-.IN 
4 W~SOD Gon~". 

l AntoClO Juet. • 
• Argenuro de FI&u~'. 
.a MelO Braga 

1 Padre CalJ1Zanl 
3 Joáo Açlp/Do 
3_' Mem de Sê. (PU' 

........ B P 1. 
Aarão Ste1.nbrDeb IMT!U Lino de M,att.QI \p1"!O'1 

Socrttt4rto _ .JoIc Ha.r..:sfa CatwJon BrancO. 
Jteutdoe,t ... qumtes lt:l.!'h.&" fooS lU t}oru. 

= 
SAúOE 

Presidente _ Stgetredc paCheco 
Vl.Ce--Presidente - Jose CU.r.dld.O 

Ç(.J.M?OSlCAO 

Ttttua:es 11lplentes 

I 
ll1a1 ::)na 

j'cV 
Sigerred-o Pachect) 1 Vrlfr€'. Gurge1 

\ 

Peara LudoVHU'" ~ Eugcn10 BarrOto 

pn~ 

\ 
Dl~~rlu:i~ Rosad.o Antônlc J~e!t 

I 1lJ.;!'i 
J~é cã,tldld.o Lopes da c.:oota , 

! Bl- .. 

Raul GlubertJ (PSP) ~L:.fUel Coutc I.PSP) 
SeC1ctano 1<.;OlllHdo Rui Ba"oosa, 
iteumoes _ qUIDtil~ tetI··.t~. a..:! Jb noras. 

SEGURANÇA. NACIONAL 

l
'pc{'$loente - ZaChar\3.l' 
V'lce~ PreSlaente - Jo,~e 

f TittlJ6J'~ 

\lê A~'Hll;.'çao 1 UL..,;,NJ 
lj,núm"ro Pt5UI 

S',:p!entcs 

(
' JOSé GUíomard 

VIC(.(IllDQ l'TelJ'e 
I 

1 Huy Cu/ildro 
:l t,.r.u,!o t",-,nt~na 

j Sllvest.re pérlcles 

1
I
1 

0'''''' Passo. 
1 JvM" El'mlnO 
l. l.Ji x . ti uH t{u.<',fj do 

I 
\ 

umeu Bornhamen 
Zacha~a.s ae MsUí[.OÇS-C' 

1 AdOlpnc '<'rance 
;4 Euneo d.;-zenCe 

B f 1, 

RauJ Gtuberti _ t PSPl A!Uéllc \!lannl\ 
SecrettJ.No AJeundrt" Ptaence-
iteun.tóe.s - QUlDta6 I\"lras, ~ 17 tlo:as, 

SERViÇO PllBllCO CIVIL 
~ !Sident-e Aioys10 de t: a: v :_~Q\ \'p!~j 

!V1::e-Presiaente - LeIte NeLo tP6l~) 

I r:. tu.!!ir e.J 6'lp:el1tea 

1 D 
1 Leite Nete 

li, :~~:tU~tl:.dO 
1 Vt~.OIino f.l're1re 

St.lve.strG perlOJea 

Padn Ca.laoo.DJ 

Aarão SteJnbruch CMTRl 

tTDN 

Pl. 

2 Slget re<1o t"acheee 

1-
2 

Melo Braga 
Ant6mo J ucé. 

AntôI11c Carloe 

Mem ele Sá' 

B P.1. 

1

I Aloysio de carvalho 

Secrltarto - .JOS! Ney -Dantas 
Reun{~$ - terça,s..fe-iru-, .u l~ hOTa!!. 

.TrtANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS "OBLICAS 

• Tltula.r .. 

Eugé.po fi ...... 

WU>oD Gonçalv" 

Bezerra Neto 

Lopeo Costa 

Mlruel Cou!<> Il'SPl 

COl11'OSlÇAQ 

E'SD 

PTB 

SupleDtea 

1. JMferwa <lo AiUlar 
2 JOSé GUlomard 

Ir1neu BornhtttlSen 

fi P.l. 

Secretário _ Alexandre ?fatnder 

l\eUnIOe. _ qllA11U-fell"EiB, .. l.6 11"""'. 
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M Para Revisão do Projeto que I 
deflne e regula 8 PROTE~ 
ÇAO AO DIREITO DO AU- D) 

rOR 'I 

COMISSõES ESPECIAIS ----=--.... ~"""''''''."..... . ." ........". .... \ - até 1:5 de dezemoro de 1968 peJo 
ReqUerunt~Dto '77~H)~ .1Ipl". em 12 do 

I zembro dl~ 1962. 
Para e~;tudo das causas quelG) Para o estudo da sHuaçao - até itá (te aeUlHtlfC de 19M pelo 
di!lcu tam 8 PRODUÇÃO do CENTRO rÉCN1CO DE Requerunento 1 "H'o, "pr, eDI 16.10 

,. Criada em virtude do ReQ,uertmen,'" I 
Ê

<) 480-6:.1 do Sr. oenador M.Uton 
a.mpoo, aprovado ~m ::lO ae JanClJ'c 
e 1962, 
Deslgnada em 22 de DOvmbrc de 

1lJ62, 
prorrogada até 15 de dezembro de 

/963 em VU'tUOf do Hequenmen;..o nâ~ 
pera 793~62, apruvaLlo ~m 12 da ue
lembro de 1962 
CQmple~aa!i em o} de JaneU'o ele 

)D63. Com a aestgna;;ao aOs Set\.t\-Jres 
~na.dore.s Vasconcelus forres e 
tdmundo LeVI 

Prorrogo:ioa aCé 15 de dezembro de 
W64 em v~tuae dr,; rl.~ljIlefi,me.n::.o nó. 
Dera 1.19IHj;:S ao:::ir $enaao: Mf[l.e. 

le.s PunenteJ ap;'o\'aac em 15 le Co
embro Qe 1963. 

) Menl0ro~ "7} - Parudos 

Gilberto Mru'lllho - Pt:iU. 
MeIlez~ PlmeD'.el - PSD. 
Henbald" Vieirtf, - UUN. 
Milton 0amp.),;, - UD~ 
VasconceJo., }\,1lT,* _ P'113, 
.Edm und(J LeV1 _ ?TS 
Aloysltl de C~'\f"alho - PL. 

dezembro de 1963. 
AGR PECUARIA e sua" re I AERONÁUllCA E DA ESCO.. CompletM. em '" n, autuo"a d., 
perm. :óes ne2aUv3s na .0(- i LA LiE ENGENHARIA DE 1962, 15 de ma," de ,1163 e 23 d. Oblil 

~."'lt ao " )' AERONÁUTICA, DE 5 JO-' ne 1963, 
SÉ 005 CAMPOS Mernbr~8 1161 .;... Partid0;5 

Crlaàa eXl Ift:'"tude ao H.eQU.;lf:llW!J· , Jeftersoo Cle A~!.l!aJ - p.ou. 
ro o~ .){i9 'a de ~r. senBQm Ju;,f I Cr;aoa em. flrtude no ~eq'leI1meD~ Lobáo (Ia ::HJVelr& ':t::! de lil)rll cto 
t+xmll'lO ap 'lO'laGO DlI 5e;~,à,o m.' 1.() ~jt: I;(. O" itilHj~. do sr. 5ensCloJ r'adre 196:;1) _ eso. . 
<lglisU" de l t);~. . ,'J.t'àla-:16' apr<.waoo na sessão je 13 Ruv CafUell"O - PSU. 

.. ' :1I' n!)'l·'emúru de 1963! BeneálC!;o VI:111adnr~<" - PSJ), 
Desl~nam em 2:! ,je agOsto ae 19'1.:>. Oesig::'aaa em la de novembro de Wl1S0n UOuç8Jves ,:.l3 ae tI., • .:U 00 
pr4.1:-rugaa pOJ i a.no, em ~·ut.u'Jt al1i3 1963~ - PSD. 

do Requerl! ent<o n" 1 191·63 .10 ~ ?!'\)ITogada até 15 de dezemb.ro d.e uanlef K.neger - lH,Hil. 
ODor ~en OJ 511tetreao pa.f:heco 19ti4 em vll'tu1e do H.eq:.lerlmentD "a~ Lopes a.a Oi>stn t2!:1 ae Jutubro dtl 
aprovaoo e! lO) ue dezembro '!~ '!.lero 1 ,j.!)8 ti3 ao SI Senado} An·.o~ 1962. _ \JD~. 
~96:J. i nlO Juca aprOvadl. em 10 de jeze!ll'! Milton Campos IVICe-PresHle.ote) 

tlro de l!HS3 . ! l:lel'1b<l,.odo 11 leU a -, U UN . 
.'VIemo o.~ fi)) - partldvs J :':~emUl'05 15) _ PartIdos 'RUl PauneU's ..• UDi\! 

Jose reuc an~ _ PSD. I Jos~ r e.~t·:ano - P~D. ' SIlvestre ?êrtcles l:';~ Ge coMl de 
.::)..geIreQo J:"acheco ,V1cePr J _: Ruv Cal'lleuo - PSD 19631 

_JdJ.) \ Anil' ..on.)c Jucà - PTB. Bezerra ,Neto 12.'1 de J,oril de 191$3) 
JOSfl I!;rml 10 IPrt"~:"':i:H~te) _ tyl"B, paCre Calazans -- UDN, - .p'1B. 
LOpe.~ iltl l.)sta _ UU:.l. Aran.~) Cel$(l - P'l'B. 
Aurel1C. 1/1 nna ll-'teJaton _ PSu ' i . Nog.'..IeU-a Qa Gama - p'rs. 
.::)eo~eLaJ'lo· auXllmI Legi.Slat.Jv(.., I H) Para o estudo das Mensa- f 

I Barros Oa.I'valho - P'l'H. 
PL-l(l AIp.Kl ntlI"e Ma.rque.s de. albu·, \ gens do Poder Executivo re- ALoySiO de CafvflJhó \.ttres1.:1snte) 
querQUf Melo i R F ' PL 

l{euOlÔe!; ~.s e 4~s (erra,s ã.s H! ferentes à E ORMA AO-I - , 
hor.. I, MINlSTRATl\I A I Mem de Sã - f'L, Josapnat ·Marlllna - S legenda.. 

( '--) Cndaa pOI m~c!3.C.lV~ da c<ime..ral 
B) Para estudar a situação da E) Para e etuar o levantamen· 'do. Deputados .provada ',eie óenado i K) Projeto de Emenda à Cons

tituiç:io n9 7/61 '. CASA DA' MOEDA to da \ RODUÇÃO MINE:RAL em 1.12 1963 , ". MemorOS 11;;1} Partid06 
, DO PA S e estudar os meiOs Senaaur .. : 

Crlaaa em vlrtuae ao ftequerlmtn-to n~ j61~6a do Sr Sen"dor J,".r. capaze de possibilitar a W21.sUD Ú'Oncalves - J?SD. 

(QUE DISPOI< SOBRE AS MAT&
RIAS DA COMPETeNUIA PIl.JV A
TIVA DO SENADO; INULOI.NDO' 
AS DE PROPOR A EXONERAIÇAO, 
DOS CHEFES OI!; mSSAO DI
f'LOl\lATlf'A P~Ri\1ANENTl~ E 
APROVAR O ESTABELECIMEN
TO O ROlIPUIENTO E O I~EA. 
TAlIENTO - 0& RELAÇOES UI. 
PLO~lA'rICAS COM PAISES ES· 
TRANGEIROS) , 

CIo ~ ., 'I' ~ LeIte Neto' - PSD. 
son de Agwll./' apl'Ova,dQ em li- l.t sua me ustna Izaçao , SlgetredC.l Pacheco _ PSD. 
agOsto dt 1963 Uesrgnaaa em 2B Ilt . 1 Argemil'O de Figuelfedo _. E'T~ 
agàstc de 1963. Cr1acta em virtude do Req'uerlmen- ~ . EdmundO LaVl _ PTB 
, Prorrogaaa até 14 de ma.rço ele 196'l' 
:(90 d:8.S f em vtrtüde do f{equenmen
to numero' 1 i60·63. do Sr, senaaol 
;'eftCl'sún de A~mal aprovado em .. lO 
da dezcmbrc de 196;t, 

MembrOO f7'1 - Partidos 

Jetrerson ae Aguta.r tPres!de.1te 
1'SD, 

WilSOn G(mC,'alv~ - PSD. 

ArthuI VII'gUJo - P'l'B. 
EámunoCJ Le\'1 - PTB. 

Adolphe [I'ranco _ ODN. 

I' EurICo Hezende (Vtcepresldent.e~ 
lJDN, 

Jos,:;lhar Marinho - S/legenda. 

• SecretárlO: Orl(~iaJ Leg1S1atlvo 
1"L-6, J, B Cnstejon Bra,nco. ' 
~, 

.C) Para o estudo' dos efeitos 
da INFLAÇAO E DA POLlTl
CA fRIBUTARIA E CAI\'3IAL 
SôBRE AS EMPR~SAS P'RI
VADAS 

. Criada em virtude .10 Requérimen~ 
to n" 631-63, do Sr Senador Gouvoo 
Vlelra .aprova.d,) ti, ·~i!:ssã.o tia ~ dt. 
lIg/l.Sto de 1963, ' , 

'. Des;gnada em 8 de agOSto de 18E3. 

Pr~rrogada em virrude do ReqUer1-
Aenoo Q9 1.161 cie 1963 do Sennm 
Senador Attlllo Fontana, aprova..1o 
em 10 de dezeMbro cb 1963. 

Membros 15) - Partidos 

AttUto Fontana Preslden~ 
,t>SlJ. 

José 
1'81), 

.F'eliclaQo IVlcO-Pr ,J 

JoSé Erm1rto - Relator - P'I'B. 
~do;Pho F'l'e.nco - UDN 

Allréll0 vianna _ PSO. 

Secretarla: 011D1al LeglSlatJ'VID. 
: Fir3, Juliota lUbel>o <100 santo' 

to o~ 665-63. do Sr. Senador .'o.sé I Adolpbo Franco - UPN, 
ErmiflO, apr..: vado na sessão de Ui ele João AgriplllO _ UDN. 
setembro de 1963. Aurélio Vianna _ PSB. 

Deslgnflda em 19 de. setemoro C1e I Josaphat Marinho - Sem legenas.. 
1963 Deputadós; 

• . Oustavo üapanema O?resldente) -
pro:'l'ogada em vlrtude do :..~eque- I PSD . 

C'lIDent.o oy 1.169-63, do SI. SenJAor 1 AderbaJ Jurema - PSD. 
Milton Caro • aprovadD na sessào Laerte VIena - ODN ISubsti~ujdo 
de 10 de dez mbro de 1963. peló eputado Arnaldo Noguet:aJ. 

- partidos 

Jose l"ellCl' [lO ...;. PSD. 
AttU10 Fon na - 1:lS0 
. Eugenw 8' nOg - PSD. 

ae~toI Dia.!! - ODN. 
Doutel de Andrade - ?TE. 
Arnaldo Cerdell'a _ PSP. 
Juarez rávora _ PDC. 
Ewaldo Pio;o _ M',rn • 

Elelta em 4 de outubr ode .. 96.i. 
Prorrugada; 
- a.1ie !b de dezembro. de wa'2 ~~ 

Requerlment.o 3lT7·61 .• pr. em. :.( d.e 
dezembro de 1961: , 

- até 15. cte dezembrc de l&a~ ,eic 
Req 1.139~t33. a~. em LO <te de:~em~ 
bro de 1963. .-

Q<lmplel:.a.t'a. em 2Y Uc outu'oro d. 
1962 e 24 d. abril ao 1962, 

J ')Se ErmIT O tRelator) - ?TE. MembrOi (1(1) -. pa.rtiClOS 
Bezerra Ne - PTB. ~lenezes Pimentel _ PSD. 
Mel" Bmga - PTB I) Para, no prazo d·, três (3) wllion Gonçalves 123 de ""ri! ele 
Lopes <1a o.sta - UDN. meses, proceder ao estudo 1963) _ presidente..:.. PôD . 
MJJtun IP'e.5lden,te) das proposições que digam LObão da Silveira - '('SD, 

UuN respel'to a' pa'rt'lcl'paça-o dos Ruy Carneiro t23 de abrl.l de .l9G$) 
JUllO 'l,.elte IVICePr.) - PRo - P:::iD. 
::3ecreta.l'1o: I t\ltxwar LeglS&lt1vo trabalhadores no~ lucros Owao Mondll1 1.. de outubrcl ele 

?L-IO AjexaJ.~àre Marques de AlbU- das emprêsas. 10(4) - PS:'). 
Querque MellÓ, . eunco Rezende 1.23 de abri.] d.e 

tteWliões: 5

1
,,"$ _feirae as 18 nora.", MEMBROS 19(3) - UDN.-

Senadores: Daniel Kr:.eger - UD~, 
Bezerra. Neto _ presidente Milton Campos <Vice-Pre.sida:nj4) 

F) P d 't" dos Afonso Arinos - Vice·Presidente - UDN . 
ara es u ar a SI uaçao Jefferson de Aguiar _ Relato!'. He.tlb~do Vlelra _ UllN 

TRANS10RTES MARiTl. Leite Neto LOp" da Costa - UDN, 
MOS E FERROVIARIOS Nelson Macul.n SUvestro l?énCles ........ ) - 11"U' 

Eurico Rezenüe Vivaldo Lima - PTB. . 

CrIa"" em trtude do Requertm ..... - Aurélio Vianna. 'R J Amaury SUva (24 de abril de !I~). "-' ....... secretária: Aracy O el ly Oe 50u:t.a PTB 
to n\l '152~63, do Sr, senador Jt)Sé - . " 

d - d 10. Vaga do Senador Pinto Ferrolra 
Erm1rla. apl'O a o na se.ssao e ,) ",e (2:;1 de abril de 1963) _ Relatei' 
novembro do 1963,. C01\USSõES ESPECIAIS ~TB, -

Designada i3 de novem.bro ele PARA O ESTUDO DE Aloysio do CarV6lho - PL. 
,963, da tê 15 de dezembro ele PROJE'rOS DE EMEN- Lino de MatA>B - PTN, 

lsU"rr~:;: vir ude do Requortmont<> DAS A 'CONSTITUIÇÃO L) Projeto de Emenda à Cons-
n' 1 162-63, o Sr, Senador Jl1llo P' E d' C t't 'ã q 8/61 Leite, aprovem 10 ele dezembr<l J) rOlErtO de n,el1 a a 0115- ,I Ul9 O n 
de 1962, tituição n9 4/61 (SOBRE IlXONERAÇAO, POR PilO-

(QUI! DiS1'Oll SOBRE \1l;:NClMEN-
Attlllo l'Ont a - PSD, TOS DOS MAGISTlIADOS) I 

POSTA DO SENADO DE CWIFR 
DE IWSSllO DIPLOI'lATICA Di! 
CARATER PERMANE.'1TEI. 

.Slgetr~dO I? cneco - PSD. Elel~ em 'l'1 de Junho de 1961. JOBO Ermlrl _ PTIl. ~_ g ela Elelta em ~ ele outubro <10 1961. 
rrtneu Born ausen _ ODN, nvrtO a : Prorrogada:· 
JUlio I"elte' PR, - ate 15 ac dezembro de 1962 IX'IO - até 16 4e <lezembro de 1963. I" 
Secretàrto: Auxiliar I,owlala\lv<> RequerlmentA> 609·81 ap:, em 14 ele RequerlDlento 608-61, aprovado em 14 

!i'L-1O, Alo>< lIre M, ele 4, 10(0li0, <lezembro d4l W61. - <I. janeb'o do 1961; 
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- até 15 ele ).ne!rO de 1003. pelo 
ltequerímento 781·62, a.provado em 12 
de dezembro de 1962; 

Completada em 30 de março 
1962. 29 de outubro de 1962 • 3 
abrU de 1963. 

Cc I JOão AgrlpllJo 123 ae abrU de 
de - v~ce .. Presldente _ UDN. 

I!laSIS) Projeto de Emenda à Cons.1 

I tituição nY 5/62 .: 
. - até lb de oezembro óe 1964, !)elt) 
8equerimenUl L .140 ... 63 .aprovado em 
10 ae dezembro de 1003. 

Membros fl6) - PartidOS 

Danlel Kr1eger - UDN. 
SUve.!itre f'ericles 123 de abril 

1963. - PTB. 
t. !DISPO!!. SOBRE A ENTREGA AOI 

I MUNllJ1P10S Ol!: 30% OA AUItE~ 
CADAÇAO OOS ESTAlJOS QUAN" 

J L'O EXCEUER AS RENDAS MU. 
NQgue1ra da Gama _ PTB. 

Oompletada em 30 de marçO de 
1962. 29 de outubro de '1962, 23 de 
abril de 1963 

JefterwD ae AJUlaJ' _ PSD. 
Wdwn Gunça,ves 123 de abril {!( 

1963) - PSU. 
Huy l:arne:ro _ PSD. 
Lobão Oa ::;:lv€'tra - PSD. 

Barros Carvalho - P'TH. 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Aurélio Vianna '23 Qe abril d. [ NIC'PAlS.. ! 

Eleita em 13 de setembro de i.!H2. 
Membr~ 11tH _ Pllrtidos 

Meneze.: ~,n!t:l.teJ - PSD, 
RUJ' eSrnClIl,) ,:t~ de abril de 19t13) 

_ presIdente - PSlJ. 
Lobão da Stiveira - PSO, 
Jefferson de Aguiar (23 de 'lorU dE 

. 1983' - psu. ~ 
Guido Mundlo (29 de outub:o de 

1982) _ PSlJ. 
, Danle: Kr leger - UDN. 

Eur!"" Rezende <lI3 d. III>rIl ae 
1963' - UDN 

Mllton Ct<mpos - UDN. 
Bertbaldo Vieira ,Vlce·Presldente> 

-UDN. , 
Lopes cta Costa - UDN. 
Vaga do senador ,Pinto Fe:-rell'8 

<23 de abrIl de 1962 - RelatA)l' -

OUldu IVl.J:1àlU l29 de outubro de' 
196~) - PBU 

Mllt.oo c...:<J.tn pus - ODN. 
Her:oasG(. v lea:.a - UDN. 

1963J - aela~r - PSB. 

Q) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 2/62 

Lope". do Qt.»ta - UDN. 
João J\';!'lp,no 123 âe abrU de I !INS'l'I'l'l11 NOV& ol:scnunNAçAO 

1962) UI'.: RENDAS EM fi\\'OH. DOS 
- UU:> 

l!.UrlCI,J Rf.zenOe t23 tre abrU Ce 
19631 - UUN 

Silves.tn p('r:~!es 123 ele alJrU Ql 

19631 _ P ni 

MUNlctPIOSI. 

EleIta em 23 de m.alo de '962 
prorrogacâo: 

- ate 15 de dezembro Dl" 1963 Dele 
Requenmento '181.i·6~ tlpruv~du l'11l .l~ oNguel:'8 (1" Gama - P'l'S. 

Ba.rrtt:! (Ja.U3JO - PTa, 
Josavhat Marinho 123 de &?rU 

196:"1; _ ~ leg. I 
de dezembro ce 1962; 

C,t' _ ate 15 óe dezembro de t964 'V'I; 

A:nyslc de carvalho - PL. 
Lmo oe MatQa - P'l'N. 

I ReQuenmento l.14b·6:J ,-provac:o etr 
lO 1.(> dezembro de 1963 

COmpleeaoa em 23 d.e a.nrll á€ 
196a. 

PTB .• 
Bezerra 

- PTB; 
Neto 123 de abrll de 1963) O) Projeto ·de Emenda à cans-II Memb"", - PartlOos 

ProrrOgad,a: 
_ até 10 de aezcrubro de 19r3~ pelo 

Requel'lmencu n'" l 1:;7-u;-s dJ.}r .... \at..(J 
em 12 de áezembr() de 1962; II 

_ ate U ae Qezembr() de 190~ oeJo 
Requerlmentv .I. )·n·b 'japrOVb<l{' em 
... 0 cre o.ezert)brç dê 1963. , 

CtlOlplet.da em 23 de abril ce .i.9ti3'!; 
Memol ~ - t:'art .. a~ 

JeftersoD ae I\.g~.ual - Pol) 
l{t.;y ulirne!Ç - ~.sU 

LouÓ.\.<. da S,ver/:t - t"tilJ. 
Wl1SQn Ulmç~~.ve~ ,13 de ll11rll di 

1963J - Pti,l.. 

LEme Neto 23 4 631 _ PSlJ 
IVr.neze,:, Plmeneel - P!'t',."Jor'n:s. 
Ml.ton Campo,:. - UU:'II • ~ 
HBnbruou VHna - UUN 

Amaury SDva 123 deabrll de 1fHi'~) t '! .. ' q 11/61 Jefferson Cle AgUiar - /;'$D. 
J wçao n Wi!.son GonçaJves ~2S oe a.o;:"'11 à.l lliCf!-Preslàenf,f' - UDN I 

Josa,phal ,V1a.ra~n(J - ':lJ'I 631 

.. PTB. ICRIAÇAO 011 NOVOS 1963) - E'SD. • 
MUNICíPIOS) Ruy CarneU'O- E"SD 

Eleita em ,,28 de março ãe J961. Lobâo da Sllvetra - PSD. 

Vivaldo Lima. _ PTB. 
Aloysio de Ca.rvalho - PL. 
Llno de Ma '''' - Pl'N. 

Le1te Neto J2J de a.bnJ de 1953) Prorrogação: _ PSD, 

M P · E • C - a.te J5 de dezembro dê 1963 pele Milton Campos - UDN, 
) rOjeto de menda n Ons- Req 79.-ti~. aprovado em 12 ... <>11_ Herib.]do V!elf' Vlce-Pr.sldente 

tituição n 9 9/61 zemoro de 1962. UDN 
'CQUE l\100IFICA O REGIME DE - até 15 ae dezembro ele 1964; pelO Meneze15 Pimentel _ PSD. 
DISCRIMINAÇAO DAS RENDASI Req. 1.143-63 .• provado em O de Eur.oo Rezende 123 de .brJ ld.-

dezembro de 1963. '1963) _ Relator _ OD:N 
Elelta em 20 ele novembrO 4t 1961. Completada em 29 de outubro Oe I Silvestre Pérlclea t23 de abru d.t. 
Prorrog~a: 1962 23 de abril de 1963 • 22 rle lU· UI63 , _ Presidente _ PTB. 
_ ate lli de dezembro de 19~ pel<l lho de 1963.' Nogueira ele Oama - PTII. 

Requerimento 605 .. 61 aprovado em H Membros - Partidos Barros Cana1ho - ?'rB 
de dezembro de 1961; Jefferson <1e a ....... '.. _ PSD. I Aloysio de carvalho - PL, 

.. - LJno de Matoa -, PTN 
- até 15 de d.ezembro de 1963. pelo Wilson GOoca.1ves (23 de "'llril de João Agripino (23 de abrU de 

Requel'lmeDtO 7B2-62 aprovado em 12 lS63J - PSD _ UON, 
de dezembro de 1962: Ruy Carneiro - PSD. Danlel Kr1eger __ UDN. 

1963. 

LoD!.o a. SHvelra - PSD. . 
- até 15 de dezembro de 1964. pele GUJdo Mondin (29 de lJutubro (Se I 

3o<luerunente 1.141-63 ,aprovado em 196~1 _ PSO 
lO de dezembro d. 1963. ·Mi1ten campa:! _ UDN. R) ProjE'to de Emel1da à COI1S-

Membro.s 116) - !'art!<Io.. aer!bQ.ldo Vieira - UDN. tituição n9 3/62 
I Lopes ela Cost. - UDN. 

JellersoD de AgUlar 123 de III>rD I' João AgrIpino 123 de III>rll de 1~3) 
at 19631 - PSD. _ UDN 

.M.eneZeI Pimentel ~ PSD. .f.'Urlco Rezende (23 cfQ ab:1l <k 
l'Ulllte MulJer - P80. 1963. - UDN. 
Guldo Mondln 129 d. outul>ro d. Silvestre Per]Cl." 123 de al>rll d. 

11162) - PSD. ·1963. - PTB. 
Ruy Carne;ro 123 de aI>rIl de 1963 Nogueira da Gama - PTB. 

- PeSD. Barros carvalho _ PTB. 
Danlel Kmger <Relator) _ 1lJ)N. Aloyólo de Carvalho - PL-

. d ~ 11" MIguel COute - PSP. EurICO Rezen e 123 ~. III>r ,~ Oattete Pinheiro 123 de abril de 

IAUTORIZA O l'RJBliN,U SUPl· 
RlOR ELEITORAL A FIXAR DA
TA PARA A REAl.IZACAO DO 
PLEBISCITO PREVISTO R\ 
EDENDA CONSTITUCIO:'<AL N° 
« - ATO ADlCIONALI. 

Eleita em 10 de Julho de 1962. 
prorogaçã.o: 

Danle Kr:egcl _ UUN 
Vaga ào Senhal PIO!..,. r'e.rrf'lrfl. 
gurlc(j Rezende /2:1 4 6:11 - LlU:--I .. 

126 4 63~ _ P'rB J 

NO~Uf'lJ'B da Gama - PTB 
Barros Cal'\'a.ho _ pTIj, 
Mem de Sa - PL 
Mlg'.leJ Couto .23 '1 631. 

,T) Projeto de Emenda 
tituição na 6 '62 

PSP. 

IAU;Ui<:N'JA t'AnA QLAfR'O o .\,1' .. 
MEno OI<.: HEPI!FS .... ~·1 A ,'01 [S 
DOS fo:STAIH,S l': no HlS''fBHO 
FU)~RAl 1'\0 Sl~i'i.\HO) 

Elel'a em J3 9 62 

Prorro~aaa ' i _ a=e 1 .. , 12 63 oelO HfQ'Jfr:mE'J:'() 'r 

I 190-62, a.p~ovaC1o em ,12 1, 6'2, 

- are 15 12 64 prlO R,t'q:"f'r:n (-n:.o 
1,148-63 aprovado em 16 t~ ó::>. j 

C<.1mpler..ada em 2;; 4 63 

MemlJro~ - Par'_~O:IS 

Jefferson de AgUla r - l-'SD 
Ruy Carneiro - p!:$D 
Lobâo da stveLra - Rf,a~V1 

PSll 

W'USOn 
PSD 

Menezes P:mt'nlel _ PSlJ 

M!lton Camp\Js -ULm 
~3) - UDN. 1963) _ PTN. / 

Milton campos - UDN. 

- até Ui de dezembro de 1963 pejo 
Requerimento 'l87~62 aprovado '"w ~ 
d.e. dezembro de 1962. . Herlbaldo Vlelre - U(J~ 

lIeribaJdo Vielra - UDN. " P) Projeto de Emenda à Cons-
RUI Pa.lIneira -UDN. q / 
Amaury SJlva - :Ia d. ..bril do tituição n 1 62 . 

~a)"':: P'C1ar'Bv'alho _ ~. (OBRIGA'fORIEDADE DE CONCUR-
.p ,,- ~.~ 80 PARA INVESTIDURA EM 
Argemlro de Figueiredo - PTB. CARGO INICIAL DE CARREIIIA 
Bezerra Nete '23 de abrU do 1963 11 PROWIÇAO 011 NOMEAÇOES 

~ pTB.' . INTERINAS) • 
AIO)'!l1o de Carva.Iho - PIo. 
Llllo d. Mate, - PN. Eleita em 10 d. mala lIe 1962. 

Prorrogada: 

N) Proj'eto de Emenda l Cone. - até lli de dezembro d. 1962. Pt~ 
Req.1BS-62 aprovada em 1:1 de ti.· 

tituição n9 10/61 •• mbro d. 1982. 
, . - até 15 de dezembro de 1963 pel<> 
. IAPLICAÇAO _DAS CO'fAS DB J;l\I- lleQ 1.144-63. aprovado em 10 de de

POSTOS. DESTINADAS AOS IIW- .embro de 1963. 
NICIPIOS). completada em 23 de ~11l tle 19A. 
Eleita em Z8 de deeelllbro de 1tGI. Membros - ParCJdos 

JeUerson de AguIar _ PSD. 
Wtloon GOnçalves t23 de _ ... -'J ae 

. - atA 15 de dezembro da 1968 pek> 
l19li. '183-68 aprovado em 1lI da de
IIil!bro da 1002. 

~: - até 1& de dezembro de lM4 ~ 
,JIiIIiI. 1.142-63 aprovado _ lA da "'. 
laIi!D da IIlGll 

Iml - PSD . 
RUI OarnelJ'o - PS. 
Menezes Pimentel - !'SD. 
MJltoD COJllpos - UDN. 
Heribaldo Vieira - UDN. 
B:Urlco Rezencl. C1 de abril 4e 
li2I - ~ 

- a.te 16 de dezembro de 1984 pc.;.~ JO$8.phat Mannho - t23 oi 63) 
Requerimento 1.146. aprovado em L(, UDN i 
de dezembro de 1963 f Daniei. K,rleger _ UDN . 

OOInpletada em 23 de aJ:r.U de I EurICO Rezeuc.e _ ,2;S ~ 53l - Vi. 
1963. ce ... presidente - VU~ 

Membros - Partioo. 
Jefterson de AgUiar - PS. 
Wilson Gonçalves -(23 de a..Jril 

1963) - E'SD. 

RUY carneIro - PSD. 

•.. Vaga do SenaQOI Plnte Ft': r~; Q, 

f23 4 63) - Presidente - P'lU 

I 
Noguerra dSl Gama - P'I'b 

d~ Barros CalOVRlhc ~ P'rH 
Mem de Sá - Pl 
JúlIo Lelt,e \23 4 ti::!' - pRo 

Lobão lia Snvelra - PSD 
Menezes l?lmentel _ E'SD lU) Projeto de Emenda à C.J~"-
Leite Neto '23 de a.brll de t9~} _. tituição nq 7/62 

P~mon CaIIllJos _ 'UDN, (1!l!:\'OliA 4 ";l\U.:\U,\ l'O'lS IITU .. 
Hertbalao Vlelra - UDS. r CIONAL N' '1 q~l<, lNStl'I'LIIJ (j 
João Agripino (23 Oe s.orll da 1963) SISTEMA Pt\HI.AMl!:N'1 AR pij 

_ UON. GOVeRNO E o I\R'I 61 0,\ tO'.";" 

EUrtC<J dezende l:J3 de ~ortl de T.I'CUIÇA'O «'ElJU?At. lJf!; l./l vil 
1963J _ ODN, ' SE'l'E1\-lBnO DE HH61 

Dame! Kneger U ON ' I Eleita em 6 12 62 
SUvestre perlcle.o; 126 de Iil.br'..J. ~ Prorrogada: 

1963) - I?TB - ate 15 12 63 pe.o Rl'q':erlment-O' 
Nogueu8 da Galna - PTB. 'l91-6:! aprovado em !!l 1:'« 6:t, I 

Barroa carv8Jho - PTEs. - B:e 1;; 12 64 oelO H.I'Q'lt'~"neotO 
Mem Qe Sê - t>L, 1 l-!9-6:; aprovao<1 t'ill 11} 1~ tia. I 

Aarão SteUl.brucb _ ,M'l'.I:1. Completada em l3 '1 113. . \ 

• 
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Membros - partiÔOS 

~
fferlon de AgU12,r - I?SD 

uy Carneiro - PSD 
edrc Ludovlco _ PSD 
lLson GonçaLves ~23 4 53l 

l'SD 
Benedito Valladare" - PSD 
Menezes PimenteJ _ P!:)l) 

;Milton Campos - OVN 
Berl!laldo Vleira - úl>N 
~rico Rezende t23 4 631 _. ODN 
2?~níel Krteger _ UnN 
"oão Agripino 23 4 63) .... UDN 
Amaury Silva 123 i 631, - P'.I'H 
NogueIra da Gama. PTB 
Barroo Cana lho - P1 H 
Mem de Sá - pt 
Raul Glubertl - PSP 

Y) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 1/63 

Leite NeU ~ P8.D 
A . .'naW'y ~ tif"11 - PTB 
Bezerrtl N to . _ PTB 

..• Vaga di senâdtJr Pinto Ferreira 
- P'fB 
." Vaga j Senador Eduardo Co· 
talão Vtce~,~pr~Sldente) - p'rs 
... Vaga d l:3enaá.or EduardO As· 
.5mar _ P' .. 

f!;lJ.fleo ih .. ende w_ p~(>. 1., :lote -
Mi!~.un Ca poo - ODN 
uame; Kr e;rer - UDN 
Alov"-:o de CRrval1.lo - PL 

I ./o.%ph?' la,rinha - Rela~T 
\ ":c:t. L."egen<1 

I 
Y) Proj0l 

tituiçã 
c:e Emenda à Cens .. 
,,0 4/63 

ICO:'>Jt:En. EUlINUJA.DES AOS 

:(TRA8ALUO oe l\'lULlit.:Kt:S J!.: 
.N()RI~S fi rUA6AUJU E~U 
D.VSl RIAS lNSAll1UmÚSJ. 

I 
\' ~RK'\(}UB.ES) 

DCSlznada em ao tI 63 

:1.0 em LO 1:! 6:-1 • 

\\\!<. I ?wrru;aOH"t a~e lb 12 64 DeJO R.e. 
L~ ~'.wrtm~t.U;: (I]rt,lero·./. 153·li3 ~prova.-

DeSlg11ada em 23 4 6:1 Mem' r{,~ - partidoS 
prorrogaaa ac.e lá 12 64 nelo R,e . Jeffersuo c:..,e Agulat - ~SD 

t 5 
r' K..I,V \JanH' 1'0 - P:3l) . 

. t,lUer.lmento 1 U-63 aprl.lvado em HJ Loorw da 'l,veIIJt _' PSD 
de dezembro de 1963 W' .&.10 GH! 'Ç~IVes ,_ PSD 

Memt)r!)S - partMo! Mf>nfz::'~ 1:' mente1 _ I?SD 
JefNr:)uo Oe Agt~.!ar - pSU J..{';t,~ Neto _ PSD 
Ruy Carneiro - P8U Aro,.:fl' ~! va: _ P'I'B 
Lobào da Silve1ra PSD I;h-'?erra Ne a _ PTB 
Wi;soo Gonçalves - ({e,a or - I PSD I •• v:)~}j dt; S~DllàOt Pinto FerreIra 
Menezes P:menle: _ PSD - t'l'll 
Lette Neto _ p::;O Si!VE'st:"p, F: -lcle3 ..:. PTB 

l,Jonso Arinos - ODN 
Jssaphat AW1.tlho _ ~em 
Raul GluOt:"rti - ~S.P 
JOSé lrelte - PR 

D;signada em 25.5.196; 
Jefft:!'sc-n de A$u.it;l.r: ePSD). 
Antônio BalbíDO (PSD). 
WilS:·ll GonçalVfS (PSDJ. 
Ru\' Carneiro rPSD). 

Z-2) Projeto de Emenda 
Constituição n~ 7;63 

I .à1ene·z~ Pimentel (PSD). 
à Edrnundo Levi ~PTl?I\. 

Bezerr{\ Neto tPTB1', 
Arthur Virgilio lPT!D • 
O",car P&3S0S tPTB)'. 

(TnA~'1:SF1~'1Cr;;Nt'lA PilHA li .RI<;. Afonso Arinos (UH!O. 
SEHVA OU "MIL1'jA;t UA tt.11\1\ Mil:on~Campos rUDNL 
QU!:. S!!; LA-SVID!H!i.R /), t:AIHjO Eur:eo Rezende ,UDN). 
I.!;LE7IVOI AlcYS20 de Ca.rvalho, (FL) 

. JC~::'!1.:'hat M~rinhD {BPl). 
De.54MOa e~ 3 10 63. l~uréEo Vinnna tBPIL 
PrOlr..,gaail fi ,a 15.~::i 64 DelO ae-I Aa.rão ste!nb:-ucb (BPU. 

~\1erunent.o numero 1 ltt"5·I3!i. apro.rq-, ____ _ 
:to em 10 1263 -----

Cü.lYijSS(iES . MeID'lras _ Pa.rtldos 
Jefferson Cle AgmaJ - ..... st: 
Ruy Carneiro - P.SO 
Wt1son üonç.a,lve!! _. pgI) 
Jose r'eUclltnc - flSlJ 
Wa!fre.doo Ougel -' pso 
Ar~emU'o oe Figue1. ... e!lu - PTB 
Be'l.errll Ne'() - PTB 
SIlvestre perlcles _ .. eTB 
Edmundc LeVi - P'J'u 
Eurico Re2'ende - OD~ 
Mi~ton ('Almp05 - ULlN . 
A"ovs:t de Carval,ho - P'L 
Afon.<:;o Ar:no,s - t-DN 
Josaphar Marinhq _ ~e:n Legenda 
Jú:l0 Le-lte - PR 

2-3) Projeto de Emenda 
ConstituiÇão n9 8;63 

à 

p AR~AMENk1R&S..JJE_. 
".'C "l"NQ'tlB TO. . 

_ "_,"';;:'~ )0':, 

CRlAOl\S DE A.COR.DO C01\-l 0-' 
AR'.' 53 DA CONSTITVIÇAIO E 
o ARf. 149",. ALtNEA A DO RE
GltoU!N1'O INTERNO. 

1 ~) Para apurar a aquisição. 
pelo Covêrno Federal. dos 
'acêr"QS de concession,árias 
de serviços públioos e a 
importação de chapa" de , .. 
aço para a Cia Side·rúr- .. 
gica Nacion'll. 

Amam" Suva _ PTB i".Cai'Jer!.o .. na - PTH 
B.'!zCrt

Q 
Neto _ Vice, Pres:deuloC' _ E'.lrlclj R.er. r.de <23 4 63) _ tr.)~ \A.U'IO~O~1i}\ oCS l\'l'UNlt;lPlOS) 

Criada pi!Jll ResOlUção númeri) 11. 
de 190::l a.sslnada pelo :SeD.bor ~e.lSOn 
Ylacu.!an e maIS 28 Senhores Sena
dores apre.<;ent..ada em '3D de ma:.{. de ' 
tg;;~, . 

PTB '1\.:1. '.,n C1 po~ - O'DN 
Vacr3 de SensdQI 1.'10'0 Fe:-reln Alcv-10 dI" "arvalho - f'L 

_ P"l"B - J')'<::P}rl<t1 '\11.":nho - ~em Legenda 

. R\lvestrE' Pérr{'les - PTU 
Argernir.o Qe lí'1g'-lem:oo - PTB 

Jmlc Agr.p c - UDN 

E'.zrlco· Rezende (23 4. 631 _ aON _ 
l>,lil!on oamp<>. s . _ UON I Z) P'~IS'~~ e Emenda à Cans--
D:wle: Krlf:'gel _ UVN -. . . ~ 

J~sfl,~~at Mannh~, ":"" Sem Legenda \ tr::wça.o 119 5/63 
A.o)::i.o de Carv::.,.ho - p~ IDI&PúI! SO lRE O UIPOS'fO DE 

VE;-<D<!.S li: COSSIGNAÇOES 

Dê.s~gnaCla m 31.5 a3 
t VII) Projato de Emenda à Cons-

tituiÇão n" 2·63 
Prurrugada "-te 15 U 64 pelO R.e

~'JerL.'1H:,nto n lIDero l.154~63. apl'O
vaào em 10 1 63 

\IHRI"TO DE I'ROl'lUEIHDEJ 

DeslgnadO.5 em 23 4. 63 
prorroga<la: 
- até lf) l~ 64 De!o Req:lerimenw 

1 151~f::i3 aprova.do em lQ 12 53. 
Me:n!Jros _ ~a.rtlOo,s 

Jeffersoo de AgtlUH - PSD 

Mem rQ,s _ Partidos 
Jefferson a~ Aguiar - PSD 
R.ly carne-.lo '-I PSU . 
Lobão da S'jve1I8 - PSD 
W!lson Gon I~es _ PSD 
Meneze..<:, PII ente} - PSD 
Leite Ne'o PSD 
Ama.ut'V Si) ~ - F'T.B 
Bezerra N"et _ P'l'B' 

Í'tIJY CarneIro - Presldeote - P~D 
Looao da SUve1ra - PSD I Vaga 
\Vi,son uóncaJves _ POl) .'ledêl - PT 

Senador 

Menez~ PImentel -- PSD " Argem1ro d < FlgUelfedo 
Benoa,cto VIeira - 'Vlce·PreS!Qt:o-

te _ PSD Eurlco Rezepde - UDN 
Amaury Silva - P1."'B Milton caro~os _ UDN 
Bezerra Net.o - PTtl 

••.. _ 'llbop 1c Sen'Cldor P'n'o Fel· Dan!el f.t}l~ ct _ t10N 
rei-ra _ P'l'Jj Aloys:o de arvAlho - PL 

Sl.\'eSLre perh:lea _ ?Ta Josaphat n.' 1nho - Se tnLeg:eu(18. 
A,tw l/ugHlO - P'l'N 
Eurl{~o Rezende '23 4. 63) - UDN 
Mi~wn Campos - Re,ator _ CUN 
Jono Agr1~!'1I0 - CDN 
Josaphat Ma.rlnho - Sem Legenaa 
A;ov:rio de Carva.lho - PL 

Z-1) Proje! de Emenda à 
tituiçã~ c? 6/63 

IINt:L GmILlDADEI 

Deslgnada e: a 10 63 
X) Projeto de Emenda à Cons- '.-'15 ·ln •• elo 

. . - o 3 63 Prorrog~ UI . ...... o &a~ 
tltUlçao n· I quer!lIlent() número 1.166-63, aprova:-

(rl!Sl-"{)f!, SOKRE A IlIUUSLS'rRA,"o1o em 10 12 OI 
(,'''0. UO OISHUTO FI!:Ut:HAL l!. 'M€\ll rOS - PartidOl 
1\1.'U'EN1A DA l'O;\lPl!TeNCtA '" 
PHIVc\TIVA 00 SE~'\UO. . Jeffer.son Qe agUiar - P~l) 

. • ~ Ruy carneIr - pSD 
LJeslgnaaa em ~ (; 6:1 WiLs:on Gon a..:ves _ PSD 

. I!rvl"rug,ada ate \~ 1:.\ M pelo a,e- j Jose Felic o - PSD 
ql..1enment( 1 J5;l.IQ:1 !l,pruvadu em HJ 1 Waltredo.O rgel - PSD 
cie dezembrc de J963 . I AIgemtr.o de Figueiredo - i?TB 

Membros _ partidos ~ez.err8 Net - PTB 
Jettenon de Ag:l13J· - PSD SUvest.re Pé eles - P'l'B 
R~y CarnelrO - PSD Edmundo L 1 - PTB 
Looác da S:Jvelfa psr EUflCt. Reze de - UDN 
Wilson Gunçalv€'! _, PSU MHwn Cam, _ UDN 
Mcn~ze:: Punent.el _ P::3P' A.:OYS10 de rvalho ~ ODN 

eslgr.ada em 2:;t 10 63 
f'rorTugaaa ate 15 l~ 64 oelo EU· 

luer,menr-o n:).mero 1 JSt ·6;:1. aprova. 
-10 em .u 12 t.3 

fLlemtJras - Pa.:-tldos 
Jerterson . de Agtlutr - PSD 
Ruv carneiro -. P'sD 

Desl ;r:naóa em 31 de m.a.1o de 1963 
_ Prazo _ 1:::0 dIas, flté 28· di! se
r:.embrc de 1963. 

l?!orrog.1da: 
_ Por ll!.ai.9 120 dias, em v1l·tude 

da ap~açâo do Req1,1erlmento n\l ... 
,mero 656-63 do Senhor~ Senador João 

JOJe . Fellclano "": PSD 
WilstJO Gor_GalVeí, - E'SD 
Bezerra Neto - PTB 
Edm\lndc Lev1 - PTB 
Argemirc. F,guelredo - P'I'B 
Mele Braga - PTB 

1 J\,grl'p! no, nF! sessão de, 18 de se~.em" ;, 
'bro de 19-63 t2l boras}. 
: _ pot mais um MO ,em Virtude da. .' 
'aprova~âo do Requerimento nÚJne1:o 
1 173-63, do Senhor Senador t,eite 
Neto, na se-ssão de 12 de dezembro 

EurlC<' Rez.ende 123.463l - O'DN 
Aloys1o de carvalbo - OON 
Afonso ArIno! _ UO~ 
Josaphat Marinho - Relator 

Sem Legenda 
Auré!1-o 1J1a.!ma.. - PTB 
Jútlo Lette c- PR 

de 1963 
Membros - p'a;rt1dos 

Jefferson de A.gu1a.r· - E'SD 
Lelte N'eto lPres1dentc) - pSl). 
NelSOn Macula0 - l?TB 
Joâo AgrlmnO lReJa.tor) - O1)N 
JOS:3.phat l\ur1nhO - Sem Leg~nda 

Z-4) Projeto dEt Emenda 
Constituição n9 1/64 

à 2;1) Para apura, fa~os aponta-
. dos da tribuna. do Senado 
e, outroS. relacionados .:om 
irregularidades, graves e 
corrupção no· O()partamen~ 

(Elei.ç~Q autOrilática elo Vice-Prfe
sià.en~e 'com o 'Presidente ca Rlepú
bUcal .. 

.0erugnads em 26.2.1964 
Jefferson qe Aguiar (PSD); 
Ruy Ca,rneuQ (PSD-. 
Lobão ~ Silveira IPSDt. 
Wilson Gon{X;\lves lPSD). 
JO$é Feliciano (PSD). 
Bt:zerra Netó E'TE). 
.t\.rthur Vlrf:mO IPTB>, 
A.:ltônlC Jucá (P!'B). 
Oscar Passos (PTB). 
Antônio Ca.r:IOb (UDN). 
AloysiO" de carvalho IPLL 
Euricc Rezende tUJ)N}. 
Milton campOlS (UDN). 
Josaphat Martnho IBPI),' 
Júlio ·Lelte IBP!l. 
Aurélio Viar:na mPD. 

Z-5) Proja1o de Emenda 
Constituição IlÇ 2/64' 

11 

(Dá nova redação A alínea a, do 
ar!. 10 1 e a.t ttem IX do art. 124 da 
constituiçãO Federal, a fim de esta~ 
'oelecer que sêjam processados e jUl
gados, nos' crimes coniuns: 

_ os membros do congresso Na
oioool, pe10 supremo Tribunal Fe
deral; 

to"de Correios e Telégretfos 
61.'1a.da, ~ pe~a Reso1Uçft,o nnmeto ~2 

de 1963. assinad. peJo senhor Jef. 
ferson de AgU1a.r e maJs 33 Senbores 
Senadore!' apresentada na ~iA:I. d.e 
30 de outubro de 1963) .• 

I?"t _ _ até o fim da ... sAo l!i;lB-
uttlva de 19138 ' 

Prorrogação por 9() dl.II4 '(até lU de 
março .de 1964) em virtude do lU
querimentt' número 1, 163-63 do Se .. 
nhar Senador WfuJoD· GonooiIVU 
aprovado na sessão ,de' 10 de c1ezem-
bro de 1963· .21.80). . 

Designação em 8 (\f dezembro de 
t963 . 

Membros (lU - Part1dos 
Jeffers<)n de Aguiar -, E'SD 
Leite Neto _ E'SD 
AteUlo F'ontltnD - PSD 
WUson Gonçalves - Presldente· 

PSD 
Artur VtrgU10 - P!'B 
Bezerra Neto <8 1l.63 - Vlce-I're-

sldente _ P'rB 
MeHo Sragll ,_ PTB ' 
Joli.o Agripino - ODN 
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IEE:STADOS DO I8RAS~L 

CAPITAL FEDERAL 

PRESiDÊNCIA 

Modifita a 1(:9i's.~açõ;) dOI Irn~ 
pü:ifcS de ('oftsumo o d~ Sê~o c, dó \ 
oul'ras prov·dêndos. I PROJETO DE LEi 

.11. 0 4, DE 1964 (C.N.) 

Th\tNDAS APRI'SENTADAS PERANTE \ ~I)e, inicbUva do Sr. Presidente da UcpúJ,lica) 
A ('OM!SSÃO 

.rlimi1.e~se o (a'ligo 1.0. 

JUST!FlCAÇ,{(. 

denudu.' entre os ::t:;chtcs cxo,torcs e, 
os órgãos do ii$co. Pode dizer~se que 

. il ilscalização é avulsa, realizo.do. t\O 
critêrio \e ao arbítrio de cad~i. agente 

... fiscal. <X.processo perfeito exi3"e uma 
previsão para. cada comunidade OU 

f 
distrito fis~al e, t:U1 seguida, a apura-

Duas razõe;; fuudámcntaIs de or~ çeio de quunto realmente: se arrecadou. 
dem técnica 10V';1I11 a que não se de~ Por sua vez, u aç"'.o pessoal do agen
vam g,ument3f riS taxas do lmpôsto te fiscal está eivada de um êrro es-
de Consumo. seI1cial, o que leva a qUe até a fis-

sao elas: caJização avulsa seja falha. Pc fato •. 
. A prim.eira, qUe o Impôsto de Con~ constitui êrro css<:!ncial, ou de origem, 

stuno é do. mesma natureza cspecl~ o.trihulr a alguém fi. execuç:1o de ato 
fica que o Ill1põsto de Vendas. e Ccm.. cujo Objeto é contrúrio nos seus pró
Bignaçõcs pertencente aos Estados e prias intel'êsscs. No caso, o objeto 
à União c não deve prejudicar o prin~ que se tem ('.m vista. é a maior e 
cipal c~n1po de rcceíta das Unidades mais eficiente u1'I'ecadaç::'o do ilU
federadas. posto; entretanto, o il1tcre&>e pe5;soal 

A segunda, que as taxas do impôs~ c direto ~o agente não es~á pl'L'SO il. 
to já são cxcc:;si'vrunente elevadas e arrccadaçao, mas ao reCebm~e!lto dR 
lncidem ad ilialol'cm o.companhaI1uo multa. Por isso, no tempo do .Murti~ 
lo infb.ç50 c, se n arrecadação tri\)u~ nho. com a remodelação do IDlPÔSW 
til.ria não atinGe o que se desejai o de Consumo., o cc,rne dn. fiscalização 
~minlm n:io é o de elevar as taxas! rstO-\'íl.. eOln o~ coletores de, renda. 
mas D do re<:l.,uzir n sone;acão. ,que uao perc-eblam ordenado,.que pa~ 

A v1f1. nrs~ scnedo que está por ex- f ga~~n: O alua~,l~l da coletoria, que pa~ 
;Jlora.r é .a de reformular o sistema 1!Jil'tium o CSCl'lvan e cOnlpravam os 11 .. 
ia íisca.liz::tção Üibu.tária, que 6 illtelN vtoS da ContabiIídade. Seus subsidias 
iamcntc ínadc.quat'o e errôneo, 'corlsta:rnra de ',umo, percenmzem só .. 

A pl'imeira r:lz':J .lá se manifesta. 'bre a arrccad,~ção, que nem se reco
lf) prôprio Projeto, quando institui o flh~ no Tesouro, Ali coincidia- o in
trUCo 4,°. C;U2 !l1;nda rCsel'\'a.r 5Vo t~r.:~ do coletor ,:om o tr~terã;se do 
:Ia nrreca~a(.fo prüvcnlente dc.S ul~~ FISCO n:;l. arr::.-cat1uça,o, O Ílr:cnl com· 
"nçõ~s propõstJS p:ra a constitulç2;) iP:em~ntn.vn a a;~r: t:o cole~or, por 
lI! um fUll(O (j~ ~tlxflio !las E;;tac.os, d .. rc::,~o, de um CfC'::'o. c~niral e f~zia 
lucbl'::.m::'o-lllc.J n :~utallomi.1 da (0- :~tat,lstl(.:a ~os contnbU'J:'trs de SeU 
~'ança e h'l-:.~:I,l~ll(!o)-os na disputn a U ~;.I'l:D;,,!JO~:,~ c~~~~or : ~~: !Ul1ei~-I' 
':x':."p·~r OS eU~~l!lt"S, n_ •. ) I~_",O [1,._8 ... 1.:.5 fu .. c::u .... c, pala 

A s~::und:l n71.o ('o!'~~tui um C:cs rÚ!'fl~o Ce C::s.::"'::=-t'J, é até pr;JiIJido' 
llais gr::.vl."~ e ur:cll~::~ pt:~l~.:nBZ do C;;:. l;:<;a:i.."n, } 
~jsco Brasl ciro, Ls dU:l3 v'Z:';;:J: :'. pj:CSl.r~·~('::O ão 

De fJ to, o m:l.br 1110:iVO de sor..ee:a.- c:u:.:1r:o tribut..\x:o -G=3 :;:s~.lC:os e o re- 11 

,:50 Co imp."i3io no Brasn e:s"LÚ na im- Cll'D :l u:cll:or ü rrec:-t!o. ... 5p ao invés 
)Brf-.;h;:Eo tio pro~C';;so de fiscalizer, de cumeuLo .c.::.s tr.=:.s trlbuL l'bs são I 
rue p:.:c;). tpanto à organização que problemas que requerem U:r;;,~r.:t~ so
}ràt:C'::-m('~t~ n:'o c:~;st2, e quanto ':.\ l;.zç;"'.o, e r:&o ,dev~r.l S2r n~;;'l ndi:dos 
t\.1o i~:1Í'.'iCi.::,.l Q,U<! S~ e:.terce contr:l neln C' ..... ra~·.:ldos. CO~lO resulta do ar-

dido entre 15' de setembro e 31 
de dezelllbro do cOl'l'ente exercí
cio, as atuais alíquotas do Impôs .. ~ 
to de Cor..sullla de que trata o 
regUlamento })ai;'ado com O De .. 
creto 45,422. de 12 de fevereiro 
de 1959. mJdi!icado pela Lei nú
mero 4,153, de 28 de novembro de 
1962, vigorurão com os seguintes 
acréscimos, a titulo de adicioUa1, 
re.s.s!llnldo o disposto no art. 3.°," 

A Mensagem do 'E:.:.ccut1vo a.ltel'a 
as alíquotas do Irnp6sto de Consumo 
n. partir de 1.° de agôsto. Ocorre, 
porém. que o reJerido Projeto sõme11te 
será convertido em lei no fim do 
mês. Não J possível, assim, fa2er-se 
retroagir a ~ei flsc.al para· o efeito de 
aumentar fi. arr:!cadzção do r~fel'jdo 
inlp.Jsto., que é cobrado ao cómprador 
no ato' d~ el'nissso da nota de venda. 

Imp6C"~se, pela SUa própria nuture
za, a apl'O'Vação dest:.\ emenda, 

SalG.' das .scSSÕ::5, cm 28~7~1:::64, 
Deputuc:o rujy Nctssi/. 

Q }',!"'.i, 1,0 (C01lut) tlC3. 5J."':Jst;tuído 
p$10 .3f.gUinte: 

'P.rt, '1.0 - A partir da' data de 
vj.Jê~io" dezta Lei e o.té o dia 31 
dê! dezembro do correnR es:el'cf_ 
(,io financeiro, as atuais alt,quo_ 
<:.'1.5 do ImpOsto de Conlmmo, de 
ijt'e trata o reG' .. I1amento D.lltova
ut..' pelo Decreto n.O 45,~22, de 12 
üe fevereiro dE:' H:59, cem as mo .. 
dificaçúes da. l/ei .11,0 of,153, de 28 
de novembro dâ 19::;2, fice.m at.res_ 
cidas de um adicional de [:)'(; 
(trintl por cento), ~l"f:::do o 
dispJst? no art- 3,°:' 

JUSTIF1~AÇAO 
:é::!:lS 95 r::,T:ls do bom szn:ro. tÍ:"o 1:" do Projeto, t 

:Não llá ID-:JJ DO Bmsil um sistf'- Bnla das Se,"t5c~. 23 de julho de Â nova :red2.ção que a presente 
na, como um todo. p:U'a ft:ca'ilr::J.r n 1~21, -:- D::,pUL'1ó:) A'dc' Sampa:o, I emenda dá. ao art. 1,° do Projeto de 
~rrec{lea<ião tributmiJ., Exis~e UI11o.l t. ~ 2" Lei n.o 4. de l.9.61, tem dupla finali-
.parência de sistematização. sobl'e- " I dnde' 
udo ctn pe3SC3 juddica para os divcr- n"'jjl:'·~ G.l:.3im o ca,,"t do art 1°; l,u) c..;>L:..bdeccr que o adicional de I 
os impostos, m:J..S nüo.hã ação coór-; "A,t. 1.° -l~(I,p~I'l')tlo CO~HJ~een~ :W~;, (trmta por cento), cuja 

SAD.lliO, 8 DE AGOSTO 1:E I~$·1 

2/') 

crlaçi::o se pretende na J:,i em ", 
elaooi'.:lç;':.O, $,:):; .. 01 cobrado :, ('..1,1-

taf <lo ilúciQ de Yibê.>l~C~.l {O 
nõvo diploma, e não pr:é1Uc:' .. 
lUln3c1amcnts, a pal'tir de 1," ~c 
ngôsto p, futuro, eis que, nc:::;~a 
'última data, a proposição lc .. 
,;.islativa enco:ptrar~se-â~ nÜ.1G.3.. 

" 

, 
c 

t;!ID and.'lll1cnto parl!1me:lt~r no 
Congresso Nacional. A pr .. 
fixaçfro da mencionada data an... " 
tenor à sua prolnulgacao e '1.,,1.. ~ 
~!ão implicaria. em !1a:;riêm ,e 
(lfcnsa ao H'iandamento COllSU .. 
tucioml que veda a retl'of.tivi .. 
,:adc da lei (Constitu:çâo 1:::! .. 
ceral, art. 141. § 3,°), K~,() 
pode, poiS, prevalecer ta"! (i::':_ t,' 

posição profundr.mente incor-s.. '! 
tituciol1al, e, tambéml injUl'l.:!i ... 
ca frente. aos principias gur.is 
d(~ direito, Acresce notar a j o .. 
tal inexeq,i.i.ibllidnde da. .sU:-t U) ... 

brança s5bre os produtos jj. ('n .. 
tregues ao consumo Pc!os íc.bri .. 
cantes ou comerciantes a t.!~s 
eqwp.lr.:oos. E a eventual co
brança antecipada dê.sse adlCo-
uM pelos referiGos contrilJui:1 .. 
tes coru;tituir~ também ato In ... 
jurídico e inconstitucional, p_ [s 
a IJci l\biOl' impede a exi::,0n; :a 
tributúri::t. não prcTtista. em 1d 
(ar~. 141, f§ 2,,0 e 34). t~e'.I:~ 
p3.rticul~T, ca:.Js n.ssinal~r· q'.!e 
os .fabr:c:ntes e os comcl'C:r.:l .. 
tes t\ êh:s quipG.rudos são con
s:.ctet.'tlJ.!o5, p:!,ta os efeitos (o 
.l1l1pês~ <!e cc...'1SUIl10,. como tr.c .. 
res cDlltr.t.'Jinlc& de direil:J e 
n::.o de jata; em consec;.:1ênc!a. 
não ter!.) qu:;':c:ucr f'.!nda.."'11['r:~o 
jur~C::1co ou ttmico a a.b:c. La. I 

pr.:ums.io de SUl cotranç!l.. a 
tais pessoas, com: efe:!to re1..)
ativo ::;ô'.:lre as mercadoria.s jj, 
entregues no consumo, mesmo 
ao ~t replQ tct:.11 das cllspo:;içõ.:s 
jurid;co~CO~lstitucionnJs; 
dispo:: .e:rrn'cscamente qu~ o r:cli~ 
ciom:.; de 3C% (trint!l por cen ... 
to) , em vis,s de instituiç5o. 
cons.üh'.l ôn:ts tl'ibatário d~ ca
ráter tn1ilsltàrio e te;np01ário. 
retOl'llwC:o-se és aliqcotas nor
mais de inci4~ncia, decorrido o 
prazo de SUa vi!téncia, isto é. 
'após (I dia 31 de dezembro do 
corren ~e exercício financeiro. 
.&sse c rrát('r transitório e tem ... 
por.iric do aludido adicional, 

, 
I 
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embora declarado nQ art. I,· do 
Projeto em epígra'te, não se afi
gura clarQ e definitivo, na re
dução atual, alterando e~peclfi
camente as aliquotas vigentes 
de Jncldência. do lmpôsro de 
Consumo; ao contrArio, a. a:tte
ração discriminada e' especíiiC:A 
das mencionadas alíquotas deixa 
entrever abertamente a even
tual irredutibilidade das noVas 
taxas, depois do térmjno do. 
prazo de vigêncla do nôvo adi
cional, 

Por fim~ óeve ser observado que a 
t'dru;ão oferecida nesta emenda afas
ta, desde logo. eventuais dúvidas sô
brio: o regime· de ,cobrança do· adido-
113.1 a sel' criado, do mesmo modo 
'tomo se pretenderia justificar a red:\,. 
ção inicial d9 Projeto encaminhado ao 
Congresso Nacional~ 

Sala das Sessões, 28 de jUlho de 
1964. Lucia.no Machado. , 

:- Acte&:ent.e-sc, onde couber: 

"Art - Aos casos' previstos na 
legislação do Impôsto de COllE3umo. 

'\ aplica-se o disposto no art.' 316 
e par4grafos do Código Penal,' i~~ 
dependentemente da responsabill ... 
dade civil destinada à reparação 

-de perdas e danos. ' 
Parâgl'afo ,único - Ao contribuin ... 
te pl'ejudicado fica assegurado Q 

direito de -répresentação ao Mi
nistério PúbliCO, para o exercicio 
da ação penal, CIl.!n a observãn .. 
cio. das dispos~ções estabelecidas I 
para ~ crimes de ação pública, 
:no CÓdigO de Processo Penal:' -

, " 

JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda constitui 'salutar repe-' 
tição de igual 'disposição consagrada 
no art .. 38 da, Lei n,o 4.357, ele 16 de 
jUlho de 1964. que autoriza a emis
são de Obrigações do Tesoúro Nacio~ 
nal e altera a legislação do Impôsto 
de :Renda. E sua·just.\ficativa é fi se
guinte: 

Um dos aspectos' mais graves da rea
lidade fiscal brasileira. refere-se ao 
eXCesso dos agentes' incumbidos ( da 
fiscalização das leis tributárias. 

Amiúde, OUvem-se clamores dos con
tribuintes e de suas r:ntidades re\lre- L 

sentaHvas Fcohtra o abuso da ação físw 
cal, prinCipalmente diante do emprêgo 
dos seus meios vexatórios ou gra~"()w 
sos, desautorizados pela lei e pela mo
ral, em proveito próprio oU de ter
ceiros .. 

F(mbora pareça inútil repetir a a.pli
cação da s~lutar norina do Código 
Penal, aos casos previstos na legisla
ção do Impôsto de Consumo. a VeJl
dade é que a sua inclusão no bôjo do 
presente diploma legislativo represen
ta um brado de alerta aos IDenos t:rYi-' 
aados e uma advertêIJefa aos incautôs, 
para que no impélio da lei e da mo-' 
ral se executem todos os atos da ad
mínistração publica. 

,Antônio Felicia'ftO 

o art, 1.° terã a seguinte redação: 

t~Art. 1.0 - No período compreen
dido entre 1.0 de agôsto e 31 de 
dezembro do corrente exercicio, as 
atuais tlIlquotas do Impõsto de 

. Consumo, de que trata o regula
mento baixado com o Decreto 
n.o 45.422, de 12 de fevereiro de 
1959, e modífícado pela Lei n.& 
4.153. de 28 de novemb~' de 1962, 

IEXPfl:OIEENTE 
refere êste,,\ artig() as alíquotas 
das alinpas 1 (Produtos Alimenta";' 
res IndustrializadQõ) .·U (Pl"Odutos. 
Farmacêuticos), IV (Tecidos e ou .. 
tros artefatos têxteis), V (Calca~ 
dos) e,XXII (café torrado e moi ... 
do I, do -citado regulamento:' 

M!if'AI'ITAMENTE> M: .!Mf>AE"'lEiA NACIONAL 
OlJfIIlTOfl - (laf\At., 

ALE'E'RTO Df: MITO PEREIRA 

CHEFE ClQ Q.AV~ÇO Da PUP1.cCAç6 •• 

MURILO FERREIRA AL VES 
CH"-FE. o .... SEçAo DI[ RIl.OAÇÃO 

FLORIANO c;,';:':v1ARAE:S 

Sala' das f='lessões. ~4 de Julho' de 
1964. - Deputado Palilo Mac:arini. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. 
N.o 8 

SEÇÃO" Substltua~.se o parâ.grafo único dQ 
ar-t. 1.0 pelo seguinte: 

Imprestc naS of(c(r.s3 do Oepartamlhl"lto Q€ Irnç n.cua Ne.ch:mal 

DRA'S-il,JA 

"Picnm excluídas das alterações a 
que se refere êste artigo as alí ... 
quotas das alíneas I (produtos 
alimentares industrializados): U 
(produtos farmaeéuticosl, XXII 
(café torrado ou InoídoJ e V (cal
çados), do citado regulamento." 

ASSI!lAT,lJll~S 

lllH'ARTIÇôES E PARTICULAlIES 

Capitnl e lnterior\ 
- Cr$ 00,00 SelDMk8 . . . . . . . . . . . 

Ano . . .. . . ""', .. , .... Cr$ 96.00 

:Sxterior 

Ano o • ' •• o ••• o ••••• Cr$ 136.00 

" FUNCIONARIO:> 

Capital e I.lnterior 

Senl6stre ........... Cr$ 

Ano o ., ~ •••••••••••• Cr$ 

Exterior 

Ano o ••••••••••••••• Cr$ 

JUSTIFICAÇÃO 

39,00! Propõe a emendai Que, sôbre "cal .. 
76,00 I çados", se exclua. a majoração do 'IUl

pÔSLO de COllsurno, porque a tributa_ 
çã·.1 de doze por cento já é muita ele_ 

108 100 V"'-lda para ê5se produto. Alér:Q do mais. 
_~ _______ -!'-__ ._-':'___________ l:\ indústria de calçados ainda é, 110 

País: m.uito fraca, SUDOrtando, em boa, 
~nuais. as parte, os 1'oyalties c()brados por em ... 

seis meses p~'€sas estrangeiras Q\.l.e alUgam. as má~ 
...... Excetuadas as para o exterior, que serão sempre 

I assiltiAturas. poder""se-~o tomar, em q'llalqu6r epoca. por 
ou um ano. 

_ A firo de pos"sihHitar a remeSSa ele \'alores' acompanhado8 de 
esclarecimentos quanto 4à sua aplicação. e,oHcitamos ~ddein pteferêncla 
li rlmeSsa por meio de cheque Ou va.le' p::Istal, emitidos- a favor do 
Ttlsoureiro da Departamento dê Imprensa ·Nacional. 

quiJ;lus usadas· pelos 1105508 industriais. 
Acresce, ainda, que, sendo. precál·io O 
sistema de contrôle tributárjo do in, .. 
pósto que recai sôbre êsse produto. 
(,'('1l1 o a umen to que se faça só itão be ... 
neliciar-se os sonegadores, que passa .. 

_ Os suplementes -às edições dos ór{lãos oficiais serão fornecidos rão a ter maior margem de lucro, para, 
aos' Il!:sinanf.es somente mediante soJicitaçãrL ccncofrer com aquêles qUe pagam ho ... 

uestamente os seus impostos. Final ... 
- O custo do número atraJ;ado será', acres(:jdo de Cr$ 0,10 é .. 'por mente. como os preços dêste produto 

~x6rcfcio deco:rido, cobrar ... se·ão mais Cr$ 0,50 têm subida em proporção alarmante, 
____________ 1 dadas as condições c:\e baixa produti-

vigorarão com os sef:Uintes acrés
cimos, a. título de adkional. res~ 
salvado o disposto no nrt. 3.°,: 

a) 8S de ,3% passurão a 4% 
b> as de 4% p,assarão a 5% 
c) as de 'l'% passarão' a 6% 
d) aS de 6% passarão a 8% 

as de 7% passarão a '9% 
as de 8% pássarão a 10% 
aS de 10% passarão a- 13% 
as de 12% passarão a 16% 
as de 15% passar:ta a 19% 
a"l; de .lJ% passarão a 26% 
as de 25% paSsarão a 32% 
as de 30% passarão a 39% 
aS de 40% passarão a 52'%" 

e) 
/) 
g) 
h) 
i) 
i) 
I) 

>n) 
11) 

•••••• , •••••••••••••••• o" ••••• vidade dessa indústria, a arrecadação 
.......... , .. '" .•..••• , ...... do Imp'ôfito de Consumo contirmara se 

.JUSTIFICAÇAO 

;Náo havendo pOSSibilidade da entra
da em vigor, a 1.0 de agôsto -do cor
renDe àno, do dispositivo legal, objeto 
da MehSagem n.o 220/64, do Poder 
Excúutivo .. em .face dos prazos normais 

elevandO, sem necessidade de e]eva~ 
çi'io da aliquota, 

Sala das Sessões, 28 de jUlho de 
1964, ":"<"" Deputado Tufy Nassif. 

H.a- , 

de sua tramitação no Congresso Na- Substitua-se o parágrafo imico de 
cional, parece-nos aconselhável que a art. 1.0 pelo segUinte: 
·vlg:ª,ncia. da Lei seja. fixada pal'S 1.° de 
janeiro de 1965. 

Cumpre ressaltar que, com a elimi
naçã.o do subsídio do petróleo e do 
tl'igo. verificou-se uma elevação !!iubi:i
tanéiaf no custo de vlda, advind() c1aí 
wna queda de consumo de produtos 

Brasilia, 24\ Cle jUlho de 1964. - 'indU$trJais acompanhada do desem. 
Deputado Paulo lIIacarini.· prêgo de centenas de milhares de tra!. 

ba.l.hadores. ,no curto pedodo da nova 

"Ficam eXCluídas das alteraçõe.! 
a que se refere êste artigo at 
alíquota5 das Alíneas I (Produto.l 
Alim.entares Imtustrializados> ~ IJ 
(Produto!! FarmacêuticOS) , n 
(Tecidos e outros artigos têxteis) 
V (Calçado.s). XXII (Café Torra· 
do ou Moído), :xxvn (Bebidas) 

. e XXIV (Fumo)." 

Dê-se' ao art. 1.0 a seguinte redação: 
"Art. 1.0 - A partír de 1.0 de ja
nei10 de 1965, as atuais aliquotas 
do Impôsto de consumo. de- que 

,trata o .t'egulamento baixado com 
o Decreto n. ° 45. -4-22, de 12 de fe
v~reiro de 1959, e modificado pela 
Lei n.O 4.153, de 28 de novembro 
de 1962, vi~ol'al'ão com ·os segUin
tes' acré.scímos, a título de a.di
cional, "-$Sl)~llvado o disposto no 
art. 3.°: 

pol1tlca financeira adotada pelo 00-
vêrno, • JUSTIFICAÇÃO 

Ademais. no corrente exercício, já se 
verif'icou um aumento do ImpÔsto' de Inclulmos nas eXClusões. do Proje~ 
Cc,nsumo;' em dec()rrência da Norma os incisos IV, V, xx:rV e XXVII. Par: 
5.IL, da Lei n.n 4.153, de 18/11;62, que os produtos do inciso IV, porqUfl apre 
dispõe: sentamos emenda que revoga a Cir 

"Nol'ma s.a _ Durante o elCercí ... cular 59/59 do Ministro da Fazend2 
que, se a.ceita. dará, por si só, uI 

cio de 1963, o impõsto obedecerá acréscimo de receita. superior ao adí 
às seguintes taxas percentuais: 1) cional de 30% sôbre êst-e mesmo in 
cotn relação aos produto's dos in~ ciso. Quanto aos calçad.os porque I!I 
cisas 1, 3. 4 e 5, à razã.o de 6%: 
2) dos inciSOS 6 e 7, à razã.o de trata de }Jrodutos que. destinados a. 
10'1-:,: .. 3) 'do inciso 8, à razã,o de vestuário, já. pagam impÕf!to bem ele 

vado e superior a qualquer outro n 
a) •••.•• "'................. ...... 15% e ·r) do inciso 10, ã razão - setor (12%). Finalznent 
o) ••••••• , •••••••. '................ de 20%." 111eSll\0 

\' c) ... : .......................... ,. ,Sa.la das Sessões, em de julho de quanto às bebidas. que "tiveram UI 
d) ............................... 19H4. - Deputado Aórahão Sabbá. escalonamento, para. vigorar em 19B 
e)- ••••••••...••• " ••••••••••••••• 

f) ........................ ".",. 
g) ........ , .... , ........ , ........ . 
h) 
i) 

;) 
Z) 

................ ' ............. "' 

............ , ........... ;. ..... . 

....... ~., ...... , ........... ~., 

., .~~~, .. , .. , ... , ............. . 

N;' 7 e 1964. Como, estamos ~ir:~a em 19€ 
, e tendO em vista. o CrItérIO adota0 

O . parâgrâfo único do art .. 1.tI terá na diScussão da referida lei, julgam.( 
a seguinte redação: I que o mesmo' deve ser ma~tido, com 

"Art. v' .:..- .... o. _ .•••• , .••• , ...• , confirmação da norma então adote 
Parágrafo único - Ficam ex ... da pelO Legislativo. E quanto ao 1\ 
cl.Uidas das alterações a. que se ~o, porque a. torma de pagame~ 
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do impôst.o c as alíquotas estão sen-I conveniente. nem razoável e ntm jUS-l Com efeito, atendendo !la preceito. sob f'(mll de se sufoc;r absurda, ile
do alterada~, 'Por êste Projeto. t.o que o FiscQ vá buscar diferenças constitucional do art. 168 lU '0 Po~ eal -e injurldicamente 8.8 emprêsas 

Sala das Sessões, em 24 de julho de alíquotas, com enorme perda de I der Executivo, através do beêr~to nú- cuja produção se acha gravada por 
de 1954. - SenadoI:.. Bezerra Neto. tc..'npo, pouco proveito e enormes mero 50 42:J de 8 de abril de 1961 outros adicioDIl·is do mesmo tributo. 

complicações e aborreClmentm; pura regulam~nt()~ a. matéria, ficando a~ f: o .que pretende a presente emen;
todo!S. Em suma, as ali'luotas devem emprêsas :indust.rlais, comerciais e da, - Deputado Cun!;a Bueno. 
alcançar o produto nas fábricas, nos agrícolas' obriD'ad:p.s fi manter ensino 

N.O 10 

J\crC'srentc-"'c um paráZ1'r.fo ao 0.1'- importadores e nos estabelecimentos primário gJ'at~ito aos seuS cmpregu- H.o 15 
tigo 1.<1: que sejam prolongamentlJs dêstes. - dos e filhos dêstes. Ao artigo' 1.0 fica' acrescentado o 

Aécio Cunha. Neste paf:so, salientamos que, para segu:nte paragrafo: 
·'s 2.0 -- Os calçados de fabri
cação m.cional até o va.lor corres~ 
pondentt: a 15% do maior salário 
min1mo ficam isentos do lmpôs
to de consumo." 

H.o 12 o. cumprimento do mandamento cons- '§ - Os adicionais previstos ctn 
titucional, a iniciativa. privada veio leis anteriores não serão calcu~ 

Acrescente-se ao n;*. :.0 o s~guinte i completar D, ativ~dade governamental, lados sóbrê, o adicional referido 
parágrafo;' - i desAonerand~I,. assnn, os en~argos que .trste. artigo." 

"§ _ Fica r~\'ob~,da a taxa adi-I a este ~ndvlr.un,: . do atendImento da JUSTIFICAÇÃO 
donaI de l()% de que tl'n;';am os EdU?açao Pnmana. 

8 .. 1a das Sessões, em 24 de Julho 
de 1904. - 'Deputado Paulo Macarini. Decretos-Leis n.OS 6.785. d.!~ 11-8- Por outro, lado, a nova Mensagem 

1944 e 9.846, de 12-9-1046." presidencial no séntldo da instituição 
N.O , 1 

JUSTIFICilÇA:O 

Com a criação do adicion:tl ora 
proposto pela Poder Executivo, deve 
merecer a atenção do GovêrllO Fe~ 

.'§ 2.0 _. Não será exigIda dite- deraI a sitl41ção fiscal em que se en-
rença de impõsto, em decorrên- contram al~uns mmas da ln:lústria 

Ao art. 1.0: 
Aeresccnt.."lr um § 2.°, passan.do o 

J»lrá2'rafo .úr.ico para ~ 1.0: 

cia. das modific~ões 'de alfquotas ~~~!O~~~~i~~~~~0:'ni~~o~~~~t~07~~~ 

do Salário··Educação propiciará ao 
Govêmo Federal novos recursos para 
o atendimel1to à Lei de Diretrizes e 
Bases da E(lucação Nacional; portan .. 
to, nôvo re!:urso tributário especifico, 
que impede a sobrevivêncía da obrl~ 
gação do mesmo sentido, de caráter 
geral. como adicional do lmpõsto de 
Consumo para ê!.\'Se mesmo fim. 

determinadas por esta Lei, rela~ 
tivamcnte às mercadorias que tuídos. . '. SaIo. das Sessóes, em 28-7-19G4. 
h'l'am .saldo do eslabelec·m.o.n- Ê o que ocorr~ coro a mdUsl;rm do Deputado L.llciano ll-tachado. 

.s 1 '- fumo e a de bebIdas. 
tos fabrIs ou Importadores, em C f ·1' . t ' d D t ' 
caráter definItivo, salvo se hou- (I om e CIO. a !'aves o e~rj~ o-LeI 
"erem sido transferidas para fi~ In .. 6.785, de 1:-8-1.944.' foI crI~do um 
liais, agüncias. postos de venda adIc~onal/de 510. 1l1cldente. sobre o 
ou depól>i.tos daqueles estabeleci~ ImP.CJsto de Consumo deVIdo sôbre 
mentos." aqueles produtos, a flm de .f(lrnecer 

recUrsos para o Fundo NaCIOnal do 

JI1STIFICAÇJ!O 
Ensino Primâl'io. 

N.O 13 

Ao Rl't. 1.0 fica acrescentado o se-
gUinte parágrafo: 

"~ - Durante n vigência do adi
cional j~riado por está Lei, não 
seráo cobrados outros adicionais 
pre\'istoti em leis anteriores." 

JUSTIFICAÇÃO 

~:1te adicional, mantido pelo arO.' 
go 203, parágrafo úinco. do Decreto~ 
Lei n.O 7,404:, de 22-3-1945, foi eleva~ 
do para 10%. fi fim de atender tjlm~ 
bém o Fundo de Assistência Hllspita- A emenda tem por finalidade tor11ar 
lar, nos têrmos do l)ecreto-Le~ iO.Ú- clam fi não-aplicação do adicional om 
mero 9,846, de 12-9-194.6. instituído sôbre o Impôsto de Consu~ 

A emenda pretende deixar clara e 
expressa. a disposição de que o nôvo 
ndicl:mal criado pela lei em elabora ... 
ção não poderá ser computado para. 
o eh{~to de cálculo dos adicionais de 
Imp6sto de Consumo anteriormen:te 
instit.uídos por outras leIs. 

Es~a disposição ajusta-se integral ... 
mente nos dados apresentados no 
quadro demonstrativo da justifica
ção (~ Projeto de Lei governamental. 
ao mesmo tempo que afasta, desde 
logo, eventuais dúvidas de lntepreta .. 
ção, suscetíveis de gerar absurdas 
pretensões fiscais da cobrança de adi
cionais calculados sóbre adiciona.is, e 
não apenns sóbre a alíquota nonnal 
de incidência, como se define jurídi .. 
<:\\ e tecnicamente a questão. 

Por isso, a emenda deve ser apro-
vada. Deputado Floriano Rubim. 

No" 16 

Ao fort. 1.<:1 1ica acrescentado o se-
guinte parágrafO: 

.. § - O adicíonal referido neste 
artigo nã.o incidirá sóbre outros 
adicionais previstos em leis ante· 
r.orcs," 

1. ·fÕd.as as .... ézes em ,que se elevam 
rul' alíquotas do -1mpôsto de ConsUmo 
!Surge a queHtão da chama4a "resse
]agem dos (~stoques", que assim se 
denominava porque, outrora, o tribu~ 
to era pago sob a forma de estampi
lhamento. J{oje, mesmo com a pre
eminência do pagamento por meio 
de guia, 'ainda as,sim existe o proble~ 
ma do pagamento de diferença. de 
impõsto, quando as alíquotas sejam 
alteradas. 

Entretanto, daquele tempo [lo esta mo, na conformidade do quadro de-
parte, várias alterações legislativas jmonstratiyo da j'.lStificação do projeto JUSTIFICAÇÃO 
v~eram determinar a tot?-l l11o:iifica~ governamental. A l~l11enda objetiva tornar dara a 

2. Tal é o caso, por exemplo, dos 
móveis, a rellpeito dos quais o artigo 
226 do viger.te Regulamento do Im
pôsto de Consumo dispõe: 

Ç~~l do: ~unora~la ~d~cacl~nal '~. hos- Com efeito, os cálculos nêle mencio-· aplic.::.ção do adicional ora, proposto, 
}usti~fcan~on~SOma:u~~nn~~ ~~~e~e n~dos foram ~laborad,os. com base nas para a fiel interpretação d<l. mensa ... 
ad'. 1 ç q alIquotas pr(~Vlstas no VIgente Regula~ g('m governamental, estabelecendo que 
~~~~~v~mente ao· Fundo de Assis- mento do Impôsto d~ Consumo, apro- êste incide sàmente sõbre fi, alíquota 

tência Hospitalar saliente-se que na vado l?elo Decreto n. 45.422, de 12 de nul'D1l1 do Impõsto de Consumo, 1ace 
Lei n.o 3.B07 d~ 26-8-1960 (artigos fevereIro de 195L 'oi, eXlstência de OUt1'05 ad\donalb jú, 
119/124) está' prevista a mais com~ Entretanto, c~~e obseryar que. ~ertos \ criados para c. ertos ramo[3 da indús-

P
let . t- c' méd' h 't 1 . tramos das atIVIdades mdustrIaIS se triu tais como a de bebidas e do fumo. 

"Art. 226 _ Os móveis serão es~ a aSSlS ('!n .a leu. e OSpl a ar I acham atualmente onerados com - • . ... aos segurados da previdência social t d" . t b 1 • 0'-: Con efeIto, para estas foram CrJa-
tampilhados, em cada peça, da inclusive os seus dependentes me~ ros ~ .lclonals ~s a e eCid~s por leiS dos. através dos Decretos-Leis n.O' 
t;eguinte forop: diante a elevação- (para gu{,) d:'l taxa :sPdeoClfaulSm' como e a caso as bebidas, 6.875, de 11·-8-44, e 9.846', de 12-9-46. o 
u) os fabricantes ou importado- ... o de contribuição devida pelos í:mpre- I 'Necessári t tI' adici(lllal de 1070. obJetivando a fOlmn ... 

res efetuarão a selagem com gados e empregadores. . 'men('o aqu?' por atn o'd °t es.c arCctCI- (,:ã(, cos Fundas de Assistência Ho~pi ... 
base no seu preço de venda; P t 1 d I 1 propos.o, e ermman 0- I dE· p' ,. 

1J) os transformadores. e benefi- : 01' ou r~ a o, esta~e eceu a. .m~n- I se que o nô"o adicional criado pelo tU.ur e o n~mo rImarIa. '. . 
ciadóres, assim como os reven~ c~onad~ .LeI a p:~s~açao de a.s'iI~ten- 1 PrQjetQ em dlscussão ath1.<fe W,Q- Q~ . Procurando mterpl'etar o CSpll'lto jU

dedOl'€s-grossistas ou varejis- ela medIca dOmICIlIar .de urgell~Ia, o I mente a aliquota de incidência n~r- I'. dico que norteou o Govêi:no Fe?el'~l 
tas, completarão a selagem cor~ que v~m sendo cumprIdo. atra',r~s da. mal do produto ficando suspensa a em sua mensagem e em consonanCla 
respondente às düerenças su- comumdade de serVIços denonllna~a, cobraílÇa de out~os adicionais preVi _ com r. interpretação de seus órgãos fis-

SAMDU ' s . t" 't d t d'd cessivcs .entre o seu preço de' 'tos em leis anteriores, enquanto vigo- C~IS. que ,eI~ l'eI era a.mcr:~e en en J () 

aquiskão e revenda, até a A par disso, as emprêsas industriais .. rar o nõvo adicional ora proposto. n~u E.el· d~vlda a apl!.caçRO de multz. 
operação final de venda ao e comerciais contl'lbuem com H par~ I Em caso .contrál'lo, determinados pro~ s.c}re qUal~qucr outras parcelas que 
consumIdor, ficando cada um cela de 1% sóbre as suas fôll:las de dutos termm dupla lllcidência de adi~ nae> (I Imposto de Consumo, necessa .. 
responsável pela substitu~ção pagamento para a L :a.A" que t3mbém I cionals, o que se revela totalmente 1'11) SE' torna O esclarecimento, a fim 
das estampilhas que se pelde~ tem. por fma1idade o atendImento mé- antI-econômlCO' e anti-socIa1. de evItar-se a mjuridlca e esdrúxula 
l'em ou descolarem, ou cUjos dico-hospitalar da população em gera1.1 De,;JutF40 Antôn'W Fe71ciauo I iUCldêncIa de adICIOnal sõbre putros 
valõres estIverem encobertos,! Acresce notar que no Congres:::o das I adIcionaIS. 
relativas às operações anteno- ,Santas Casas de Misencórdm, reali- H.o 14 Sala das Sessões, em de jUlho de 
res." zado em 1963, na cidade de Santos, I Ao art. L°: 11964. - Deputado Altmo Machado. 

ficaram evidenciadas as dificuldades I· Acrescente-se o seguinte parágrafo: H.o 17 
3. Se o produto sai da fábrica ou com que se defrontam aquelas insti- "§ - Do adicional previsto nes-
do importador para estabelecimento tuições para o recebimento de ditas I te artigo serão ded1izido$ outros I Suprima-se o art. 2,°. 
de propriedacle da própria emprésa _ verb3;s, con.soante, aliás, fartamente a~iicio?,ais criados por leis ante- Sal~. das Sessões, ém de jUlho de 
filial, agência, pôsto de venda ou de~ notiCIOU a Imprensa em geral. ! nores,· 196·!. - Deputado Ruy Sallt03. ---
pósito - é untural que as novas aI1~ Dai decorre a ausência. de funda- JUSTIFICAÇÃO • 
quotas se reflitam no preço, isso por~ menta social para a manutenção do / N. 18 
que, no casa, é o Pl'Ópr10 estabe!.eeI- adicional em tela, justificando-se A emenda aqui proposta constitui :Substitua-se o art. 2.° do Projeto 
mento fabricante ou importador que plenamente a sua revogação. providência indispensável a igualda- pt::io seguinte: 
estará vendendo a merendaria, atra- Quanto ao adicional de 5'1'0 ctesti-, de de tratamento na criação do nõ~ 
vés dêsses prolongamentos. Se, entre- nado à formaçãó do Fundo Nacional vo adicional do Impõsto de Consumo. 
tanto, a mer'~adoria já saiu, definiti- do Ensino Primário, outra nãt> pode Em se criando um adicional, como 
vamente vendida, seja para revende- ser a conclusão, pois inúlUera~~ têm pretende o Projeto governamental 
dores de móveis, como o exemplo for~ sido as providências governamentais que não e:x:tingue os adicionais já 
ruulado no item anterior, seja mesmo para a solução do relevante problema existentes, fôrça é reconhecer a ne
para estabelecimentos outros, como \ e que tornaram insubsistente a \'i- cessidade de serem deduzidos os an
os mencionados no art. 146, não é' gência dessa cobrança _ teriores no cálçulo do nôvo adIcional, 

".~.rt. 2.()-~"';:'-As alíquotas do inciso 
2 e os valõres do inciso 4 dn ali ... 
nea XXIV sofrerão o aumento de 
35%. 
Pe:.râgrafo iinico - O impôsto será. 
calculâdo sÔbre 90% do valor do 
preço de venda 110 varejo." 

-



"' 

(Seção 11) 

JTJSTIFICf..ÇÃO N,· 21 dd,,ªl1cía fixada em 23,;(, (vin{e pOI' l'quebra. ·do princípio hterârqUieo das 
.leis e demaís atps do Poder Público. 

O art. 2.0 do Proje.to não atinze o < COm essa providência também se 
e!gc.:cl'o. StW..S alíquotas. 'que sofreram 
a majoração de 3D%, alc1l.:1.Ç!B.ID· quase at':nde Q esplrito da Lei ·que foi o 
todos os produtcts essenciais ,ao consu~ de "conservar a ta:&a de 3% para 
1110, mas nf:.o aquêle prod:!tll cUjas oa "produtos alimentícios industriali
alit"uo'tc.s ~ enr:ontrrun no·.tnÍllso 2 da zado,s" (ver 'art. 25' da 'Lei 'n.O 4.~53), 

No inciso UI do oito 2.0, 
se a eJ:pre,ssáo 

"1.0 de agãsto" 
por 

,.' ~~:"". ; cento) represent9.r~!l, nzst..- (':;:.so, 11'11 
S .. Jo),J.~_a- ! aumento de imp5sto da or~eU1, ce 

fato, de 1. 000% (mil p~l' cent"Ú) • 

"1.0 de s::O:2:nbro." 

aJ!lÍ.::a IV e são de 45%, 5{l% e 55%. que, 'ao invés de'supérfluos ou de luxo, JUSTIFICJ,.çÁé. 
A~ alíquotas insertas:oo inciso 1 do constituem artigos essenciais à alimen- A MenSanf!lTI do Exccuth'o altero: as r 

P::·i.. 2.° do Projeto tinham Itlesmo que tação de tôdas as classes SOciais, .sem ehquot."lS do Impôsto de Consumo a.. 
ser majoroãas. porqué são fruto da distinção. . plll'tir de L0 de agôsto. Ocorre, p:lrétp., 
mudança da base da incidência, que Visa-~e, -ainda, cam escôpo intcrpre- qu~ referido Projeta somente será con
lie constituía do pr-eço de venda no tativo à Lei n.o 4~153. firmar o "er- v"rUdo em .Lei no fim do mês. Não 
.'"arejo.· E o Projeto propõe sua subs. dadeiro sentido dêsse .diploma I€gaI, e é possível, assim. fazer-se retroaóir a 
,tituição pela do preço de vellda da fá- plf;venir possíveis conflitos na. aplica-o lei fiscal ;;lara lO efeit-o de aumentar 
jbrica. Ora, sendo êste muito menor, ção :daqueles dois incisos da alínea I ti. arrecadação do refe:rido impôsto 
n€c.Essmo se torna aumentar.-se a ali- do 'Regulamento do Impôsto de Cor .. - que é cobrado ao comprador, no ato 
:C!uota. para que não ocorra queda sumo. da cmissal) da nota de venda. 
Duostancial.na arrecada~o. . . . Cala das SeSSÕE:S. em de julho Impõe·se, pela sua própria natme-

; Se aprovado o art. 2.0 do ·Proj.eto, de 1964. _ Abrahcío Sabbá. za, a apl'cYz.ção desta emenda. 
.37~riiicar-se-á, se~ d'dvlda:'" .. Srua das Sessões, em 28 de julho 

. queda de arrecadaÇão, com. a ~.o 20 de 1964-. -- Deputado Tutu Nrzs~j. 
mudança da- base da incidên· '-oN.O 22 
eÍQ' 

-= pOS:SibiliBade de subfat-llumen-
to; • 

"'- Dossh'eís manobras das ,compa
nhias de cigarros, a.través de 
intermediários,-,para redução do 
pagamento do ImpOsto de Ren
da; 

- n.s~nção do preço de consumo 
do ,cigarro. sem' o corresponden~ 
té aumento de arrecadação. em 

: virtude' de o preço de fábrica 
. ficar prAticamente estacionário. 

Sala· das Sessões. em de julho 
te 1964. - Ruy Santos. . 

" N.· 19 

Substituãm-"Se 03 itens r, TI e m do 
art. 2.° pelOS seguintes: 

"I - O impõsto. obsel'vádas as 
normas do Capitulo X, Seção VI.· 
Parte Terceir.a, não revogadas por 
esta Lei, sera. págo por guia, com 

'. base no preço de venda do fabri
cante ou elo .importador. incldindQ 
sóbre: 

substitua-se o inciso 4, do it~m I,. 
do art. 2.° do Projeto, p~lcr saguinte: 

"Incis(~ 4 - FulllO desfiàdo, picado, 
llligado em pó (inclusive rapé}, 
calcúlndo o impôsto com ,base no 

- preço de venda da fábrica ou de 
importa(fão ..... : .......... 20%." 

.JUSTIFJCAÇ.li.O -

As mod:iil~ações propost.as pelo Pro
jeto de L;:i n.o 4, de 1964, produzirão 

2 -..:.. Ç)"igarros ..•••••..... 200% conseqüências profundamente sérias 
para as i:ndústrias de fumo para ca:" 
,ç~"l.1mbo, pois implicarão em aumento 

10% . de aproxi:nudamente 3.000% (três mil 

1 - Charutos ............. 20 % 

3 - Cigai'rilh.as e·cigarros 
'de palha ; ......... . 

" _ Fumo desfiado, pi- por .cento) sôbre .as taxas atuais. 

Sala das Sessws, €Ia de 
elo 1964. - Carlos \7ernccl:. 

, , 

N.O 23. 

!~o art. 2.°, § 4.°, substiL;rs.-:::e 
"prodm;f.o de qualquer ef::i~3 
c:tl"'., 

pc 
"comprovad:::'D,:n.te 
n:JGação" . 

JUSTIFICAÇÃO. 

A nova redação consulta melhor o 
intel'êsse pÚblico e coloca o contri
buinte cumpridor de deveres em me
lhor posiçiio ge defesa. 

Sala das Sessões, 22 de jUlho de 
W64. - Vitimo de Cm'valllQ - lf1'ar
tins Ro.iriYucs. . 

N,· 24 

SUprima-te a nlterc.ção IV, <10 .art. 
2.°, que .acrescenta pa.r4grafos a.o art. 
139 do Regukmento do Imp5sto de 
Consumo, ap:ovadô pelo Decreto· n. ° 
45.422, de 12 de fevereiro ··de 1959. 

JUSTIFICAÇÃO 

Não tem qualquer fúndamento jur1~ 
diGO-penal a aplicação do critério. de . 
imposição de multa calculaàa com 
base na." alíquota l11ais elevada, no caso 
de fabricante de produtos sUjeitOS a 
incidências deferentes,: desde que não 
sejá .. possivel fc.z& a sua separação 
pelos' elementoS' da escrita do contri
buinte. 

Dê·se no 'item r do art. 2.0 do Pro
feío a-seguínte redação: 

t:ado. migado 9U em· Um cfeHo imediato acarretará: fi. \;O~ 
lenta queda das vendas, resultando em Essa, dispos:ção contraria frontal .. ~6 (inclusive rapé) . . 50% í· ' 

I' desemprêgo em massa -de operários, mente os prínc pios que devem orien-
n - Durante o corrente exercício sobretudo por se tratar de produção tar as ·reI.açó;zs entre o Fisco e Con-

. . . . o ilnpôsto sôbre os produtos dos quase -é1>(:lusivaine.nte~ manua~. tribulntes, ,principalmente porque de:" 
:1:":':" O .. ~~~. i2"d~' ·~ifu~~· j' ~. ~ incisos 1 e 4 será. pag~,- respecti': Todavia: hã outros aspeCtos II con~ Sc'otnenfortrm" eà r.egrnaatdlLareg:aaddu~F~,~na.frdaaca!,oeti.ae ~, 
"Art. 2,0 - .•.•.. ,. , ..••• , ••••••••• 

vamentc.· nas alíquotas de 15% e . - ao ~ 
incisos 2 e 4 da alínea )QOV llas- 30%. siderar., Um dêles é a circunstância de os in"wtésses da arrecâda:Ção. E ô-cri-
Eum' a vigorar com a seguinte re~ \ que 0$ fu.fuos nacionais para cnchim- tério 'da imposição da -multa. segundo 
dJ19ãO: JUSTIFICAÇiíO lbo, dada a sua excepcional qualidade, a . natureza da infração, revela-se o 

"Ali..."'lea I - •.................. ,. vinham ultrapassaildo as nossas fron- mais .consentâneo cpm' os principios da 
D1Cl.30 12 -'- COlT'plcO:lentoo ou A técnica da cobrança' do Impósto hiras. vi:3fo como quantidades regu- justiça tributária. ~ ~ 
produtos di~tétiCos de' qualquer dE! Consumo, tem evoluido no J3rasil lates Eão eIl).ba~cadas para a _I\.rgen- Atlem.?,is, a Úllposição da .penn1idade. 
naturmm. fórmula, composição e no sen"tido- de .eliminal~ a .,selagem di- tina, F-ortugal 'e Canadá. com base~ na alíquota de maior inci-
npl'-csw"'àaçáo ....•• ~ ........ 5%."· reta e adotar o recoL""limeuro por guia . A ratl'atão ·no mercado, por àumim- dência não pode prevalecer comtl·cri
"Alínea XXIV - •.....•........• o .que, aliás, está. previsto 'no próprio to de.praço, atrairá. f~rçf)zàmente, fll~ tério previsto em l~i, iriCl)1sive p01'Que 
......... , . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. Regulamento (F.rt. 416). tJ.êm disso, nOS de oriG€J.-n estran:reíra,. atr.av~ da a matéria se encontra wsclpUnadn. no 
Imiso ".2 -. ·C1~G.rrosJ calculado o tem sido adotado, paulatiuam:;.ute, o conrleru".vel práti:n- do c:?nt~abandd, o bôjo do projeto' n,.0 -200, de 19G~, que 
imDE~to com base llD p.cel?o de nritério de substi;uir o cák.Ilo do im- c.;ue nenhum governo, na-o onsh.nte os define o crime de sonCl"'açâo fiscal já' 
venda dâ f:i::]nc:l ou de 1mp~rta- pó.J!.o com b:::.se em preços CZpc"cifka- mai?res ,~~forços, ~té hoje logrou im-'j em andamento no· S~;~do Fed.eraÍ. 
c.?:~: . cio~"ó'J 'da venda a .can.sumi4DT, m:]b petltr cU s~?r!l.:el· lunit<..r cop.sid.~ri:.vêl-·.. . : Antônio' Felicianô .. n"nte .. , 
a) de pr;::~.o de Ye.n±l. no y:.::};jo, -c:ti1éI'"~o geral de cá~cuio con;l base·f.~- ~por 'Gutro l::.do, cClIlSider&ndo a s1.~ I ' f V' ~. : 
~~·5 C7'~ ~~.Q(I .- ........ " ... lú!l% c1:Isiv:;:mente_:;;ôbre o p7eçQ de ít":lr~CIl; t:.lC.Ç"ão, ~l'Ít[Cl, q:;.e 2.trave=;sa o Pais e Ao art. 2."', r..::::,':::i:sntc-se a se;J"uinte 
V} . ICem. [~::iIp.:l clf t!'O ~~~:"',0i;0, ~::;t.1 esta:ollame1:t~ de Ya~5rc,s. O qr.e t'13 I·';lS 1:J."Glpr.e, a to-dos, o~recer de N alterue;'io" _ 
••• ~ ..... , ..•. " .............. ~ J,l QCOCTeU, entre outros p!odu;~, com cidí10 c Eillcero ·apoio ao Govêmo na' "/lu:'-' - , VI ,O'" .,. 8 

J'.. •• •• .... . í d . ' .n;u...'1rgçao - S illC~SOS '" e 
........................... " ....... t':'Lu:.O~, :ntlv!'!lS,. par.).~mçs,....~, ~ 1:'3, iJS. luta p~I~J.. rncupC'ração econômico-fi- da aUnca XX' pass:tm a ter a se-
!.:;Z"..;::o- t - F ..!.-:l~ .cP.!sfi~do. p;~~:'o. O proJ!"lTlo ProJeLo C::O E .. ~(;uavo. f.O r'n:::'l1CCÚ1J, nacional. impõe-t~ P:':t'S'e3uir eumte r~cão: 
r:-.: .. -:'~, C~!~.tl ró (U!":'r!.·:;:'~j t'l.l:j), cp:.e '];:!.l'ece, com. ~C31o. de dar o ~sso l"';la CCt::1;9atibilidade õa'" dw.s facetas '2 ~_ ha1is Conl ()11 sem camisil-
c< :~;:.r:.:t o iQ":':::~~~ (':::-1 b=-'~ 110 ~mal lY.!. ra €:nqu .... ~ . .rar. toç1o o I;;.~P,JS~ CJue ie'a~!r~el1Le L">J.tercs'.3am à rea.Jida~ <menta e chtUUbo ele mU,fiiçãO •. d,e' 

·1- -:, Ce !;T:::'.1. d:l fá.J::,~c!l ~:J r..1J de Com:;um.o na case .apena.s úo pre-, d:! bta::Uelr;;:.: pl'OporCIDuar à . União /c.'lalC!uer mo<!o acondicionado car-
L.:~:.~~~;!~â.o ................ e:;"",." t:\.!.C.3 f"l~'('i<1'l C1.\ de itr.!.10;t.:!;~::O,_l<C.jUZ l:::cutSo".pt:.ra aten:lei' às ~écesGit(n.de.s . ·füc..lJoo com ou s::m Gal'ga .:'. '5% 

n. C':,<;:.'::t de v3.I~r:s p:-.ra. C:.~an':)s- cl.3 13 c:i.~ em~l'i;~I;,cb elos Estados e hnpCdir,~ "'\ 3 _ Clavinas esnin""ardas rifles e· 
J}:'..l'a .~. it:::s c. ciimoa por c0TI?-Pl~W a l~Qr oui.í.·!)- .1.~do,.o ~er.:eml>r~go. -a qu:~- 'outros erti~ pati. C.s.ça· e' espor~, 

A c;n-:;a".3. .... .;..."':\ :-r;::::::..1t.s c~x:i:ir 1.'!!U €Sp~:::111caçao de valôrcs~ 110 lllClSO 4 lt~ .nl ri~Cl.ta de diVIsas c o estírnu~o não compreendJdas as tumas . de. 
e;.~~~ .. no oC:)1rh':o ll1! ~!a':.o ... :.~~.o. da Lei (fl:m~ desfiado_ ete.) .. 1'1':0 ~·C!21bs. por .i1l!]lIc;t?.r..~ cD-'?trahr~do. _ guerra; garruchas, pistolas, r.s.vól-
n' 4.153, de lr;3;}. E:"a Lei, oo}e.U-"an- 11'..1[. fE:.r q:uru:e no fl!l1 ao caminho, 1: etrlO.tlu.e, outrGzsJm. ClUe a ':axaçao ' vares -e outro.s ssmeIlíantes: 
CIo man~('r, nu. -t.1.i'ne:t. I, Ii.:;' 22.Yiuotas cem r-ectla de dar-o último pas:::o. As ytol~l1ta ::":b:;:~ gU:tlqUer.pTodut') acar .. 

;-e ~ZJr~....:.:ci.':'J CÕ'3""~-:l~ dD' F e;:;U~ d-üic'.:ld.n.:lC's de fcn:.eci.mcnto de es~ f:rc~a ill~~:Q:{::vel'"!lente uma,quc":'a tam- a) de'-valol' até a importância de 
k'.tCu:3""1l·.b"" t..5·,~ S·;:l; arf. C- da L-ei' ·:;..mp2híls pe!a Casa da MDeda e os ')ém violent-ü. das vendas) anUlando-se, um sa'i.t.rio~minimo, fiseal ..... 
n, ", 4.15S), e ttH,mtar, com. taxa c::;p.3~ ienc. m'Q;os bU, r,ocrútiCOS ele se.l"Q.:em, na por CCllSJSéu!ute, parte ela .recei,ta que !ü% . . 
. ela) 03 pl"Odntos di~téticos; a.crescen .. br..se de escab. dc valôres., dificUltam o podu-' I?úbli~O estima obterJ e tor- ô) de valor superior ao ·prevísto 
·tc~j t:m inc~d à n:esm~ alíll-ea I (inciso :.t pror:.ução e n~iD be.."'l.B.!icitm o fi5cq.~ ~mlo a. :recel~a real correspondente na al!n~a anterior ..... 15% 
1?1, incluindo, no entauto, p:od.utos Auü;;rmos, pnrk.nb. n adcç..:io do cl:i- r;n. umá p::lrcentagem menor do . que a c) ,indep.endent-emente de valor,-

'
0 "Ui:. Já .estavam cQ!1j.prccndidcs no i!1-1 iú? w de' psgumentb do irr..p::,sto por! fi,xuda. :J.as acarretando as com;cq~êl1'" quando vendijas' diretamente 

I n:t t t d d - pelos !abric~ntes nacionais Clf.C '2. ,Quia !;! cálculo ad ;;alorc11i com basel~las _ex: s'~s~no se ar a pro uça~ e às. Fôrças .ATinadas e Fôrças .' . .. Il~O preço de fab"í'ica para todos os aa ~~laD·'~e-obra, ac~..a apontadas. 
, Dcs::n- .rOlm~> d~\.el1~l.o-se man~er n. nrodutos da alínea ~XXIV eo."no ma:- 'Fl11a~lll~n~e,. conrnd~ando que~ a i Auxiliares ........... : .. 50/,," 
.re-daçao do ·R\ual mc~so 2,. com? .!oi ~t.'Íra .de utilformizar o ~álcUlo e a atual lllCl'iencla relatl~a ·ao inciso 4 JUSTIF-ICAÇAO 
'Pensa.rn~nto da Lei :no _ 4.153, a lmlca r br~ll de fm ôst d~ COllwm e.Tn é de Cr$ 80,00 por qUilo de tumo, .e . . . 
lic}uçáo é·nlt8'a!...,se a :redaCfto do nôvo I~Od" ça.. aJ

· r -.~ ·b~utado.'s Q P que atualmente o preso de fábrIca. de 1." Na opartunidad.e da tramitação 
inciso (12), providência qUe não COll- o os .Q~ pro u os n '. uma classe de fumo para cachimbo, do Projeto de .Lei n.~ 4, de 1964, reno-

·viria o Regulamento ~~a~. tendo em·, Sala das Sessões. em 24 de'julho 'regula em cêrca de Cr$ 4.000,00 (qua-. vamos medida legislativa destinada. a 
,~ta a. poss!bili~t\~ ~~ ~J.' afg~B.a a j ~~ ~~~ §enador Rem! G119runi, ~ .S9_~U:~~ruzetros), deduz-se Que a 1D.~ corrii:1r uma situação ~e injustiça .tti"'!. 
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butál'ia decorrente das atuais alíquo
tas de incidência do Impôsto de Con ... 
lIUIDo sôbre~ annas e munições. 

2. A eml~nda ora apresentada cor~ 
responde 1Jàsicamente ao Substitutivo 
da. Comisslio de Economia, aprovado 
no exame· da mencionada proposição 
ainda pendente de decisão da Câmara 

dooU, artigo não se aplicam às 
Prefeituraa MUlúcipaia que ficam 
i.senta~ do pagamento de impôsto 
da . consumo, quando adquirirem 
para uso próprio, os produtos de 
que trata a presente Lei, desde 
que o façrun nas fontes produto .. 
ras." 

JUSTIFICAÇÃO dos Deputudos, em cuja jUstüicativa 
oferecemos argumentos sôbre o uso 
generalizado dêsses produtos, por gen~ Quando se pretende revitalizar a 
te do interior, de poder aquisitivo Ftderação. ultimamente' tão enfraque~ 
baíxo. e o seu fim de instrumento de 'cida com as sucessivas emissões fidu
manutenção e de trabalho para essa ci..'u1as que estão arrUinando, paula
mesma gente. tinamente. nosSo sistema federativo, 
3. Paralelamente, deve ser acresceu. tão pujante no alvorecer da Repúbli .. 
tada a obsel'Vação de que 1), elevação ca, é preciso dar. aos Munidpios, meios 
da alíquota do ImpOsto de Consumo e modos de enfrentarem a pressão in
realizada p'~lo art. 2.0. letra I, da Lei flacionária. 
n.0 4.153. de 28 de novembro de 1962, Para lembrar mn só exemp!o. basta 
ou seja, de 15% para 20%, sõbre as citar o caso dos serviços de pronto ... 
armas em !~eral, constituiu-se em ele- socorro mantidos pelas pequenas Co~ 
mento da maior importância no au- tntUlaS perdidas neste vasto interior: 
menta do t:reço de venda dêeses pro- desde que consigam verem-se libertas 
dutos popUlares, notadamente em face do Impôsto de Conswno referente a 
do critério :fiscal de incidência ad va- I medicamentos, muito se beneficiariam 
lorem.. eorn o favor. E o benefído, em última 
4. Convém, ainda. acentua,r que a análise, redundaria em prol do povo, 
produção llncional dessas mel'cadorias Embora sabendo que esta emenda 
atende plen:unente Il? consumo .de atmge os objetiVOS visados, não sei se 
todo a terntórto naCIonal, inclusl've está vazada em boa técnica legisla
as Fôrças Armadas do 13rasil, ~esta- tíva. Espero da douta Comissão o 
cando-se ft, sua excelente, qualIdade, aprimoramento da . minha idéia. 
como ~t-esta.t? recentes pedtdos de im- Sala das Sessões, em 24 de julho 
portaçao or!.u:,tdos do Canadá. para de 1964. _ Deputados Geremias Fontes 
uma. ~ompejaçao de merca~o eM que ~ Franco Montara _ Henrique Tur
partICIpam _ afama<l?8 fabrlcant~s de neT' _ Mária Covas _ Jorge Curi _ 
outras naçoes. AssIm, vale assmalar E . or' L ç E í 
o elevado objetivo de incrementar a urlCO wetra - . au.ra ruz - m
exportação dos mencionados produtos lia Gome,s. - Yuk,lslH!!Ue T~mura 
nacionais, abandonando-se, em parte, Laerte Vteira - Alberzo Zem. 

No· 29 
a finalidade meramente tributária da 
matéria !isenl. para a procura do mer- ...... 
cado externo, sempre pretendida mas, 

Acrescente~se ao art. 35'~ 
"Parágrafo único - Excetuam-se, 
do disposto neste nrtigo j as isen
ções concedidas por lei a institui
ções B,lllparadas pelo art :31. mci
so V, alínea b, da constituição 
Federal." 

a duras penas, atingida. _ Cunha 
Bueno. 

No· 26 

Suprima-se o art. 3." do Pl'Oiéto. 

JUSTIFICAÇÃO 

Nt.o se índica como proVidência con
veniente a r,~vogação genérica de tô~ 
das as isenções concedldas em lei a 
entidades públicas ou privadas, Cabe 
fazer um est.udo sistemático de todos 
os fll"'ores fiscais em matéria de Im
põsto de Conswno para que se estabe .. 
leçam critérios gerais que disciplinem 
a dispensa é.e tributos aos casos de 
rigorru;.a justiça social. 

Sala das Sessões. em 28 de julho 
de 19'64. - ~roão Agripin.o. 

No. 27 

Acrescente-se ao artigo 3.°. no inicio 
óa sua redaçito. B expressão: 

"Ressalva(!os os eventuais direitos 
adquiriam;." 

JUSTIFICAÇÃO 

JUSTIFICAÇiíO 

A atual l'edaçã{) do dispositivo no 
Projeto é inconstitucional, porquanto 
a sua. aprovação importaria em revo
gar a imunidade fiscal assegurada pela 
Constituição, e regulamentada pela Lei 
n,o 3.193, de 1957, aos "templos de 
qualquer .culto, bens e sel'vÍçes de par
tidos pollticos, instituições de educa
ção e de assistência social, desde que 
as suas rendas sejam nplicadas inte
gralmente no País para os respectivos 
'fins". 

As entidades educacionais, notada
mente, desde que satisfaçam os requi
sitos acima, e algumas delas benefi
ciadas expressamente por isenções 
estabelecidas em legislação especial -
como é o caso da Fundação Univer
sidade de Brasília, instltuída pel~ Lei 
nO 3.998, de 1961 - góZam de com-

Há isenções que são concedidas como pleta imunidade fiscal ez vi da Lei 
contrapartida de atividades ou rea11- Maior. motivo pelo qual, respeitando 
zações que interessem ao Poder PÚa embora a intenção do legislador, de 
blico, às quais se 'obriga o contribuinte. abolir os privilégios fi:ma.!s, é de ma
Nesses casos, o benefício tem carater nifesta conveniência inserir-se no cor
contratual c sú pode ser retirado quan- .po da Lei ora em elaboração uma 
do isso não altere a relação jurid1ca ressalva especifica. a fim de evitar a 
assim estabelecida, em face da regra futura declaração jUdicial de incons
do § 3.°, do art. 141, da Cons~tuição titucionalidade do dispositivo em exa
PerteraI. 

55'J os direitos ad(juil'idos que a me, mediante pe-nosas litigações. 
c:w'nda "1sa l'e.:;guardar na disposição Acresce que o ônus do pagamento 

do impõsto, se fôm constitucionalmen· 
Antônio FpJ;pin.7I.o te admi5l3ivel a sua cobrança - e não 

tm foco. 

o é - acalTetal'.!a insuportável soma 
N. o 28 de despesas às entidades educacionais, 

1 

E'ID particular, quando a política go
Acrescente-sc~ ao art. 3," do Projeto: vernamental visa. ju.stamen.te a ampa

"ParágrafQ únioo - As disposições ral' tais instituições. carreandç maioreE 

::::-=:::;: w~ ._ > 

recursos para o desenvolvimento da. I 
educação no Brasil. 

S'ala dl\S ~essões. em 28 de julho, 
de 1964 .. - Desité Guarani. 

JUSTIFICAr;ÃO 

N,· 30 

Acrescente-se ao fl-rt, 3.n o seguinte 
parágrafo: 

4'Pal'ágrnfo único - Ficam igual
mente revogadas as i$enções de~ 
claradas pelo Poder Executivo a 
produtos do item 11 da alínea IV 
da. Tabela A do Decreto n.o 45.422, 
de 12 de fevereiro de 1959." 

TUSTlFICAÇAO 

o fundo criado pelo art. 4." do Pro
jeto destina apenas 50% da arreca __ 
da,;ão obtida através de adicional da' 
Impõsta de Consumo pare os Estados-. 
serldo de .i"'ltiça que se empenhem dois 
terços da receita provel..!ente da ngra-. 
V&ç:ã.o tributária proposta para qult 
·act:darn às sérias dificuldades ftnan ... 
cei:as em que se encontram. 

HaIa da.<.; SCS1~ÕC3. em 28 de julho 
de \964. - João AgrIpino. 

H.O 33 

(I art. 4}J passar(~ a ter 'i seguinte' 
,! l'eJ-acão: 
, o 

"Art. 4.° - Cinqiíenta por cento 
(50'.~) da arreca.:.1fu,;Üo das altera ... 
ções introd uzidas por ma Lei na 
cobran.ça do lmpô&to de Consumo 
serão d€Gbcadl)3 prlra a conRtitui ... 
ção de um FU,ndo de AU:'I;;ílio aos 
Estados," 

S~!la das S.":SSÕt~5. em 24 de julho 
c'e ].964, - DepuLaôo Paulo Macarini. 

N.\l 34 
Acresccnte-s2 ao art, 4,Q O seguinte 

paré.grafo: 
"§.l.o - A distribuição do Funda 
de Auxílio aos EstDdos será feita 
por ato do Presidente da. Repú
blica exclusivamente para obras de 
produção e distribuição de energia 
~létrica I? para ti execução de ser .. 
'Viços de ~de de abastecimento 
dágua e sb.temas de esgôto sani
tário." 

A falta de responsabilidade no cum
primento do dever está a tal ponto 
dimfda. que a. história' financeira. do 
Brasil ficou enriquecl.da com o fato, . 
a nosso VI!'? indefensável, de autori
dades administrativas, por simples 
portarias. inverterem tôda a sistemá
tica da. lei fiscal e ainda criarem i1Sen
ções para casos de tributação expressa' 
na lei, como ocorreu em 1959, pela 
Circular n..o 59, do Ministro da -Fa~ 
zenda. que imaginou isenções naquilo 
que a leI expl'essamente tributa. su
cederam-se os Ministros e neDhum 
tflve; cotagt~m de revogar aquêle a to 
ilegal e que, por ser, ilegal, deve, a 
no&'iO ver, seI revogado por lei, já 
qUE' o Exec:utivo insiste em mantê-lo, 
apesar de 'preocupado. segundo diZ, 
com o def.icit orçamentário. E para 
isto, nada Jllelhor do que restabelecer, 
em sua plenítUde. a sistemâtica tri
butária para tecidos, criada pela Lei 
n,O 3.520/58'. Sala das Sessões, em 24 de julho 

Sala das Sessões, em 24 de julho de H64, - Deput!ldo Paulo Macarint. 
de 1964. - Senador J)esiré Guarani .. 

No' 31 

Elimille~se o art. 4,° 

j'USTlFICAÇÃO 

Não é boa política federativa a 
União aumentar a sua receita desme
didamente, sobretudo em campo tribu
tário onde eoncorre com a· tu'recada
ção dos Estados, para. em seguida a 
própria Uniüo distribuir frutos de sua 
receita sob ronua de auxílio aos Es~ 
tados, sob a poUtica pessoal do Pre-. 
:sidente da .ftepúbliea. 

Para atender aos desequilibrios re
gionais de zonas riens e pobres o 
instrumento apropriado ê -o Orçamen~ 
to da República, 

A restrição na aplicação tributária 
per meio de fundos é um proce$So 
condenável que1fere o preceito da ge
neralidade .dos impostos e denuncia, 
entre n6s, a. desordem reinante na 
administração pública que já. não tem 
o orçamento como o verdadeiro meio 
de selecionar as despesas por ordem de 
utilidade. 

Agravar a situação invadindo, no 
mesmo processo condenável, a esfera 
pclf~ica do 'auxilio direto aos Estados 
não constitui ato de correçã.o revolu
cioná.rln às manobras de prepotência 
e corrupção que se exerciam na situa
ção passada. maS concordância nos 
métodos anteriores que devem ser abo
lidos. 

Sala das Sessões, em 23 de Julho 
de 1964. - Alde Sampaio. 

No· 32 
Ao art. 4,°; 
Substitua-se a expressão 

"cinqüenta. por cento (50%)" 
por 

,"sessenta e seja por cento (fi6%) ". 

N.O 35 

Acrescente-se ao 3rt. 4.° o segUinte 
parágl'afo: 

4'§ 2.0 _ Os planos para obras de 
produção e distribuição de energia. 
elétrica deverão ser aprovadOS pelo 
Minis"'~rio das Minas e Energ1.9.. ~ 
os de serviços de r&1e de abaste
cimento dágua e sistemas de es .. 
gõto sanitário pela Fundação dO 
Serviço Especiai de Saúde PÚ
blica," 

Sal:i das Se:: .ões, em 24 de j1llho 
de 1964. - Dcp'.lto.do Pa.ulo Macarini. 

N.O 36 

Acrescentem ... se OS seguintes twrá. 
grafOE ao art, 4.° do Projeto: 

"§ }.O _~ Os Estados só farão jus 
aC' auxilio previSto neste artigo. se 
comprovarem. perante o 'Minist-éria 
da. Fazenda, que cumpriram, no 
exercício. o compromisso. para. 
com os Municipios, que lhes impõs 
o art. 20 da Constituição Federal. 
§ :?o _. O pagnmerto do auxilio 
sem obediência ao disposto neste 
ar ~igo constitui crime de respon .. 
sabilidade das autoridades res
ponsáveis pola execução da pre. 
sente Lei." 

.TUSTIFICAÇAO 

o a::t. 20 da Con.<;tituição Federal 
dispõe que. quando a arrecadação es
tadual de impostos, salvo a do Impôs ... 
to de gxportação, exceder, em Muni .. 
cípio que não seja o da Capita1, O 
total das rendas locatE' de ql.lulqueJ' 
natureza, o Estada dar-lhe~á, anua]. 
mente, trinta por cento do excesso nr
recadad.o. 

Essa norma, do mais perf~ito sentido 
municipalistn e da mnis estreita jus
tiça não ~'em sendo respeitada. em 

u 
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grande número de Estados. Aquêles 
GW~ a cump-,'cm, fazem-na hão l'aro 
i..!.5irumeuto de uçüo pol1tica junto aos 
MUl1icíp:os. Uma e outra praxe não 
Cr)D3titucm monopólio desta ou daque.., 
la corrente de opinião nem marcam 
êssf: ou aquêle Govêrno. Estão gene
ralizadCls, Ilmbas, 'porem, são preda .. , 
tódas aos :r..:iunicípios e compronle-I 
tedoras do aperfeiçoamento do regime! 
democritico, NegaI' o pagamento QUI 
fazê-lo em_ troca de apoio .eu de silên-; 
cio dos Prefeitos não serve ao interêsse I 

12 de fevereiro de 1959, fica acres- çâo de divisas, a forma ampla de !seu
centada. da seguinte létra "C:': ção mencionada. na lVIensagem

1 
Pois 

.... , .... , ..... , . , . . . .. .......... que limitou a dispensa do lmpôsto 
-'e - 05 contratos de compra e àqueles cont.ratos e não aos contratos 
vcnda, celebrados sob foru1rl de formais, como deixou, ainda, de in
pedi<;los, orgamentos, propostas cIuir, na :isenção, as letras de câmbio 
ou ofertas. uceitos oU confÜ.L\a.~ \e demais .pnpeis dec.orrentes dos ne
elos, entre exportadores no PaIS gócios com o exterior. 
e importadores no exterior ou . 
vice~versa, desde que estrita.- ~, A €lI1lendn. pr~tende corrigir !' 
mente, relaeionados com a ex.. la.cuna, com o acrescimo, atl'a \'és do. 
portação e importação." substitutivo oferecido, da. palavl'ã "in-

clusive", que, na hipótese. está bein 
empregada, antes da palavra "celebra
dos", conferindo, dêste rooda. a dese~ 
jada ampl~ação da isenção a iodo e 
qualquer contrato e não apenas aos 
que I?ejam celebrados pela troca de 
correspondência; no final do artigo, 
a.emend:l. acrescenta a expressão <Ias .. 
sim COlnO flS letras de càmbio e quais. 
quer pa'péi:~ decorrentes", a qual com
pleta o estimulo que' o Govêrno deseja. 
oferecer :10 lncl'emento de nossas 
exportllçõe~ .. 

l1úblico. 
Daí' a emendn. Oportuna. Atualls

'lima, 
S€' o Gov~rno Federal entende justo 

atL'dliar os Estados, deve o legislador 
condicionar o auxilio ao cumprimento, 
lmr parte do Estado, da Constituição. 

A emenda não considera a falta do 
eumprilheuto em exercicios anteriores, 

Seu objetivo é solucionar o problema 
:lo presente e no futuro. 

.1USTn'ICAçii.O 

A emenda coil,Stitui pro\'idêpcia de 
natureza técnico-legislativa, que obje
tiva enquadrar a disposição em foco no 
corpo da norma vigente.. sôbre a ma.
téria nela tra~ada .. A posição des!at:a.da 
e isolada dêsse MtigO SlL')cita proble~ 
mas que fiO legislndor, desde logo, cabe 
evitar, lD.edhmte o seu enquadramento 
na l'espectiv,'l legislação do ImpõsLo do 
Sêlo, . Sala da3 Comissões. em 23 de jUlho 

t(e 1984 . .:..... Senador Antônio Carlos. 
-, Nos têrm()~ da redação do Prtjeto 

n,pl'esentado pelo Poder Executivo, a 
mencionada disposição poderia ter al

BUbstl~ua~se o ari. 5.° pela Seguinte cance e efeit-os não pret.endidos ou 

N,' 37 

disposição: ,ohjE'tivados pelo 'legislador, 'por exem~ 
"Art. ,5.l) - O art, 16 da Tabela pIo, a de inovar suhstancialrnei:1t'e sô
anexa à Consolidação das Leis do bre a questão da Ll1cidênci.a oU não 
Impãsto do Sêlo: passa a ter a se- dos contratos de compra e "enda de 

. g\linte redação, mantidas as no- bens móveis realizados por comerrian
'b.s 1 a 6: tes e produtore~;, inclusiye 'industriais, 

"16 - Contrato de compra. e que obtel'e Jc!rítima e- aceQllada solução 
venda de bens móveis, excetua- pela Lei n,U a. 519, de 30 de dezembro 
dos os realizados entre comer- de 1958, após prOlongados e acirrados 
c1antes e produtores, inclusive os litigios adminlstratil'os e judiciários: 
industriais, para. fIns mercantis Nesta oportunidade, constitui medi
no País, e aquêles realizAdos en": da de tôda prudêncla e cautela pre
tre exportadores no País e im-I venir eventuais e futuras dúvidas de 
portadores n.9 exterior, desde que ~nterpretação dn nova disposição, cuja 
estritamente relacionados com a fm~didade Já a de estimular e facilitar 
exportação." a3 J?xDortaç\lts de produtos nacionais e 

não a de tributar ato~ ou instrumentos 
JUSTIFICAÇ.40 3tualmentg excluídos da incidi'llcia 

• fiscal. 

4. Louve~s2, na oportunidade, o pro
pósito governameutal de incrementar 
as exportações. Faltou, somente, que, 
no projeto agora enviado ao Congres· 
50, tal propósito se concretizasse de 
modo RIÍlplo, como ri. própria' i\!Iellsa
gem Msinalou que o fazia. No entanto, 
&. emenda, se aceita, cOl'responderá ao 
desejo rw,ernamental, pai.:; que 

- inclui na isenção todo e qual-
Quer contrato: F • 

- 1.5enta as conseqüentes letras de 
cárnJ)lo, os instrumentos de cré~ 
dito da exportação; 
isenta, ainda, .todo e qualquer 
papel decorrente daquelcs'éon
tJ:atoõ, daqueles negÓCios e das 
ldl'as' de câmbio. isto é, recibos, 
G~u'tas, têrmos do r('sponsabili~ 
dude. 'fechamento de câmbio, 
enfim, tudo quanto se ,relacione 
com os negódos dà exportação. 

A ~mendrt constituí providência de I lIam:lto12 Prado fi Se, por dhTers~s razões, temo') )Jer-

Agôsto de 1964 

N.O 40 

Ao art. 5,° flca acrescentado o 
guinte parágrafo único: 

= 

884! 

( 

"Paxágrnto único - FJcam manti
das as disposições do art. 16 é: 
respectiva.s notas 1.11 a 6 .... da Ta-:.: 
bela anexa à Consolidação das Le~' 
do Impôsto do Sêlo, aprovada pelo" 
Decreto n.o 45.421, de 12 de fe-va.' 
reiro de 1959," . , 

JrJSTIFICAÇ1l0 

A emenda. ,proposta w'isa nClwtl'lax a 
prevenir futuras e eventuais dúvidaS 
de interpretação, pois a intenção d~_ 
legislador, atr~vés do nôvo dispositivo, 
é· a de estimular e facilitar a expor .... 
t.ação de prodatos naciona.l.;. Entre .. 
tnnto, a redação atual do dispositivô 
l.odel'ia 1fr alcance e efeitos não pre~ 
tendidos· ao inovar a questão dà inci_ 
dência ou nã,Q d.os contra.tos de cmnprÁ: 
e venda de bens mô.veis, realizados pOi'. 
~omercíantes e produtores, incIus1v6 
industriais, para fIns mercantis, que a: 
Lei 11.0 3,519, de 30 de dezembro .di 
1958, de fonna justa c adequada ex.!.' 
i:lulU, expressamente, da incidênc.ia dÕ' 
~r;1pôsto, . \{ 

Cumpre, pois, adotar ri. r-etlação pr""; 
Dosta pela presente emenda,' , 

5ala das Sessões, em 28 de julhO. 
de 1984. -=- Luciano Machado. 

0- an. 9.° pnssD. a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 9.~ .- Esta Lei entl'arâ eUl 
vigor na. data de sua pUblicação. 
revogadas as disposições em con ... 
trârio." 

JUSTIFICAÇÃO 

nrÜt:t'eza têcnico w legislativa, que obje~ 1 d1do posição no mercado de ultramar, I 
Uva enquaclrnr a disposição em foco N,.o 39 temos, pela frente, a in\"ulgar 0Dor~ A tramitação, em_ caráter de urgênci~ 
no corpo da. norma vigente sôbre <'t I Ao Brt. 5.°; tt<nidade de conqUistar o mercado da do Projeto t1e Lei que modifica a la ... 
m<üéria nt:'ln tmtadá. A posição deS-j ~ b . 't' I . t ALALc', que,' como observou, ,"cen- gislação dos Impostos de Consumo ti 
t~~~ada e isoIada do art. 5.Q podp sus- ..:>U S11 Ulr pe o segmn 'e: do Sêlo, subordiilada ao regime espe-
't bJ J "1 d d I tcmeptc, em judicioso discurso, o no- ",',I do art, ',' do Ato Inst·"'uc,'onaJ de Cl ar pro emas que no egls a ar es- "Art. 5.0 - Ficam isentos do 1m- I "" '. I Jre D€.put.[ldo Cunha Bueno (páginas 9 de abr,'] d 1964 - é d de logCl cabo evitar, tuediante o seu I pôsto de Séio os contratos de com- e p' ev um prazo e 

f'nqltadramento na respectiva lcgis1a~ pí'a e venda, inclusivf..' os c.elebn>. 4:523 e ,4.529. do D. C. N., l •. de ao (trinta) dias pa~ a manifestação 
- dI' I- d S"1 lo 1:1,6.60 s~r!~ ."uma ala..-anca. podeM I do Congresso Nacional, • I 

çao o r;.~p::;s~o o e c, I. dos 50", a forma de pedidos, or- ro::a :na hjstona do desenvolvuuento 
N t" d d - . P "t çllmentos, propostas ou' ofertas, de nosso Pais", pa, ra s,'nte'jzar tõda a Apresentado -e publicado em 20 de os ermos a re açao 00 rOle o acétoB ou confirmados, entre ex~ ~ 

[l;~resent~do pelo Poder Executivo, a sua crítica na &ugestão de medidas julho p. P" ôlJviamente a proPosiçãO 
n,l"'nCÍoll3.àa disposição poderb ter al~ portadores no .paí.$ c importadores que facilitem a exportação, aliviando-a poderá permanecer em elaboração le .. 
c:mce e ef(~itos não prctendido.s oú no cxt-e1'i9r, assim como as l/?-tras de tantas pro~'idêllcias de ordem bu~ gis1ativa até o dia 20 de agôsto p. fu-
ob~etiyados p~la legisladol'. por exem- de câmbLJ e qua:squet' papt'iis de-o rucráUccr, e de tantas e:xigências de turo. Ainda que êsse prazo s~ja redu-
pin, a de ino\'ar substancialmente sô- correntes, desde que estritamente ordem fiscal, de lnodo a podennos al- zido' excepcionalmente, não se afigura 
bl'f.' a questão da inc!dência OU não relacio11aó.,)S cOJU. ,a exportaçh," cnnçal' uriUl. posição de relêvo na Zona provü-1'el :l sua aprovação até o dia. 
d.os con.tratos de compra e venda de de Livre Comércio. - 31 de julho. . 

JVST1FICA.Ç.:J.O 
ben:" móveis l'e!llizados por comercian~ ti. $tlb o titulo "ZLC MAL APROVEI- N~!;as condições, não cabe estabe ... 
f,es e produtores, -h1clusive industriais, 1. A Menl':iil_gem PresidencbJ assinala TADA.", o boletim especializado "Banas \ leeer 0. início de sua vigência em ~.G 
que obteve legítima e adequada solu- no n.O 10: 111fDrma.", de 18.5.64,' publica lUn im- de agosto, no~adament~ ~~ r~elaça.o 
çãf ) pela Lei n,o 3.519, de 20 de dezem- presskmante quadro estatístico. de~ aos ~o"os val<":,re:> .. de lnOldencm. ,~ 
bro de 1958, após prOlongados e acir- "O mt. 5.0 estabeleC::-ê de 'forma monstrando que, até setemb.to de 1963, que IstO ;~nStltl~lr.la uma retroa?~v~ ... 
trtdos litígios admihistrativos e judi- amplã. a iseução. do Impôsto do o ~'Ealc!o negativo da balança comer~ d!!de da .el, pro:blda. p~la. <?onstltru .. 
ciarios, Selo para os ~ontratos de compra eia1 brasileira' com a ALALC situava- ça.o, por seu. car~tte~' ln!Urzd19o., e in .. 

Nesta oportunidade, constitui medida e venda entrfi firmas exportadoras se em tõrno F de quase duas vêzes o I ~nngente da pl'OprHl sistemat::ca dos 
c1t: tôda prUdência e cautela prevenu' - -' . ',. Ilmpostos de Consumo e do Selo, em 

do Pais I~ in,portadoras da exte· llivt-:l reglsb'ado em 19~ual perlOoo do "rl,'cu]a,' d C (' d eventuais e futUl'as dúvidas de inter-I "..' _ $ O p., tJ e onsumo que e e-
rior. E.<;sa me!:Hda atende aos -pro- at.lo a.ntenor , pOlS, em TIS 1, .09 .11a· v,'do no ,,'t·o da enl,"ega da ll,"rcador,'. pretação d'). nova dippOSIÇão, cUJa fi~. • ... 

nal}dade ê a de· estImular e facilitar 1 pós~t?S do GOJ:,êrno ~eestü,:ular e Vl~m(~S ,exportado,.61.~38 e L;np~!:taÇloJ ao consumo, pelos' produtores, ou pes .. 
as exportações de produtos nacionais' fac!lltar as exporfaçoes para o e:l:- 135 .O(:,l7. A, Argcnt1!1f', ao reves~ ~a es: soas a éles equipara'das), por seu ca .. 
e não a de tributar atos ou instrumen~ (terior." _ ,t~v~: extramdo da ALALC l'c:su"tado .. ráter de inexcqilibilidade de retôrno à! 

.tos atuslm.ente excluídos da mcidência 12. ,No entanto, o arti2;o Hão revela'l P SllVOS. ..... situ~ções pretéritas. Mesmo porque 
fl~co,l.. claramente, tal propóSit.à, pois Que, 7, Desta form2.: alivh!ldo as ~;e?,ócios os !llcncionados impostos jamais po .. 

... - . Hamilton Prado apenas, lsenta os contrat95 de compra da .e~~po~'ta~áo, o Govü:no bra.si!eh'~, in_l'd.er~o ~sr:r cebmdos sem lei qUI;! 03 es~ 
c venda, t"lcbrados 80b a fOr1"'l de tebgentememe, poder:!. recuperar areas, tub_lc",a. 

N.o 18 pedidos, orçamentos, propostas ou o/er- ].'erdjelas e nrmn:r~s{~, de modo defini~ 1 A C!lle:1êa ass~g:ura a cobrança dOI! 
~. . ta3~ aceitos ou co·njirmados. isto é, tivo, l1a Zona Livr.~ de Comércio,·d'en~ r!dicionais ora criados a partir da data 
. Substitua-se _o art. 5.° pelo ;seguinte: 1:q1:lêles QUe se façam através de cor~ tl'O da qual s:io inavaliãvcis as 110ssas de '\'irréncia da kü, o que, u1iãs, cor

"AfL 5.0 - A nota 6." do a:rt. 16

1 

re~pond(~ncia epistolar ÔU Lelc!Jráfica. perspeetíva5 des~c que saibamos L.'1:cre: I r~spoud~ ao critério ,normal fixado em 
da Tabela anexa à Consolldação O dispm:itivo não dá. assim. ao:; negô- r..en1;aI' no~sos negóclOg com: os Países diplorr..::.s t.llteriorcs. . 

: das Leis do Impõsto do Sêlo, apro- dns de ei"1?'Ortação, proclamadaruente que intGg1'am a ALALC. ' 
:vOOa pelo Decreto D,o- 45,4ta!!, de de interêsae do Govêrno para a {;'btenF AJcio Cunhai .. 4.nlÔllkJ Fdi<:ieno , _. . . _.' - ' .. 
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N.· 42 

K:mine··se o dispo;:;to no itehl I, 

JUSTIFICAÇ./í.O 

-=--~-

menta final. :e: a sua decisão deverá junto (1.(1& órgãos técuicos do Minlsté- cuIar n.o 22, haverá sempl'e fi incl ... 
abranger. cn61oeadamente, um ou rio da Fazenda, uma definição que eg. c.ência do sêlo proporcional nos cn .. 
mais ralhos de ath'idades industriais clal'\Õces!'e o exato alcance do item lU dossas de conhecirnentos de carga. 
e comerciais, ou, de uma só feita, O do art. 27, que manda exigir o sêlo A verdade é que. nessa parte, a lei 
limite de r~pitnl social dos aludidos proporcionol nos endossos de cc..o.he- "-nova não alterou a legislação ante ... 
contribumtes. cimento de carga com valor decln.rado. r~Dr: mante\'e ao memna inddência da 

Em resumo, a gcnsrn.liz.:l.Ç:úo da no1'- , Materia de SUffin relevância para o s~~lo proporcional !lOS endossos de co .. 
ma. de a!Jiicação obrigatória do regi-' com~l'cio em geral, c, em particular. nhecimento de carga com valor de .. 

O dispo~:itivo atribui direitos ao Di~ me de pagampnLo do Impôsto do SêIo I p2r.1 a comerciallzaçiio do café, levou clarado (dedal'ação de valoT no en .. 
reLor dr'.s R~ndas Nacionais para al- por "verba espet:ial", mediante a CX-j a& cl<1sstcs produtoras do País fi. per- dósso. é lógico, claro e intUitivol. A 
tenHO limLe ele capital vigorante em pediçã~ de n to regU!amclltar do Poder n~anent.t' cOJ:t~to. ?om os órgãos téc- lei nova ÇOl'tou uma expressão pIco .. 
lei e p;.ua modificar processo de reco- Executlvo, tem por finalidade afastar mca.c; do ~,1mlsterlO ela Fazenda, vi~ násticil, urna autêntica superfetação, 
lhímento de impOsto não só aplicavel eventuais arbítrios tIas autoridades fa- s:mdo obter uma dCfirlição do Sr, Mi- inadmissivel em boa técnica legislaU .. 
II rumos cIJ11lerciais ou industriais, se~ zendârias infcríorcs.. nistl',:, da Fazenda, que esclarecesse, va., mas, annal, aconselhável, à vista. 
lÜO tf\mbfm a "detexlninado.s firmas" definitivom:3nte, o exato alcance do dI;';, abusos como êsse que se vai esbo ... 
ql,J,e se col<Jcarã.o enl situaçáo diversa I AUino 111 acltado incis~ III do art, 27 do. vigente Con- çando enl certas áreas da fiscalização 
das congér:.cres. \ solid:J.ç::'o <1:1 Lei do Sêlo aprovada da, Lei do Sêlo. 

A atribuição é excessiva p3ra um t~.o 44 pela IJ::creto nY 45.421, de 12 de fe- Estamos convencidos de que a lei 
dh'otor e passa n1estno a. CC1nsUt.u11' Vel'\;l~'O d(~ 1939. eXige o sêlo proporcional 110 -endôsso 
uma delegação de poder incompatível Subsfitlla.se a alteruçfio !II do art.1 DeDo;s de ctGmorads. tramitação. o de conhecimento de carga. apenas 
com as llcrmas de um diretor pode 7.0 peJa .seguinte: Processo n.<) 100.820/5fJ, Iniciado pe- quando, no endôsso, ocorrer a decla ... 
SÇr minuciosamente ('&pet:ificado em ( "UI ~ O art. 27 da Segunda Parte' ran[e 1'1. Diretoria das Rendns Lntc.r- ra!ião do valo!', isto é, quando se de .. 
lei e assim é que deve :;cr feito _ "Tabela" _ passa a vigofnl' nas, pu!' provocação d:\ Associação clarar no cndósso a importância ga ... 

com :1S seguinte8 l11oôificaçõcs; Comercütl de Santos, foi encerrado rtl.ntida pelo penhor da l11el'cadoria 
Bala d;lS Sessões, 23 de jUlHo de; 

HJC1. - Alde Smnpa~o, 

A rr~t::1'3çÜO I do i1.rt. 7.° 1':-,:::;a n. fel' 
a beé,utnte l'cdação: 

"1 - O § 2.0 do art, 29, <1:1 Pri
meira Parte - Normas Gel':Üs 
passa a ter a seguinte rednção: , 

í 
~ 2.0 .- O Poder Executivo 110-
del'á :' Herar o limite do capital' 
l'c:ferído neste urtiga, aSsim co
mo tomar ob.l'igatól'ia a fOl'ma 
de l.e~!olhimeuto nêle prevista 
p::u::.t outros ramos comerciais ou 
industriais .. , 

'USTIF1CAÇÃO 

A nO\'a l'cdação 8-qui oferecida :10 
mencionado dispositivo da Consolida
ção das Leis do Jmpôsto do Selo tem 
por objetivO conferir 0.0 Poder Exe
cutiz.:o fi atribuição de, por ato l'CgU

lamentar da iniciatiVa do Presidente 
da Hepública, refercr:tdado pelo Minis
tro da Fazer:da, modificar os precei
tos conçerner~tes à obrigatoriedade do 
pag:1mento do Impôsto do Sêlo por 
"Verba espec.ll-l" para as sociedades 
comerciais e industriais, qUer através 
a elevaçuo do limite do capital t:iocial 
expressamente fixado por lei tLei n,o 
3.519, de 30-:1.2-1958, art. LU, Altera
ção 8.a I. quer por meio da sua exten .. 
sÍlo a outros rumos de atividades eCQ

n6micns. 

A import:inc.ia ela matéria e seus 
efeitos sobre os contribuintes dem<'ln .. 
da que os l'es;,Jectivos atos de modifi
cação do ::;istema de arrecadação do 
tributo sejam baixados pelas autori~ 
d~ldes superiol'cs do floder Executivo, 
e não por meru autorização do diretor 
da repartição fiscal, em cada caso ou 
especificamente pal'a determinada "fir
ma". Essa °deleg'ação à inferior auto~ 
ridade adminü:trutiva pode constituir
se em' fonte de conflitos de interêsses 
entre o Fisco e o Contribuinte indi
vidl.laLzado em determinado processo, 
CUjos graves e ime<1io.tos rellexos sõ
bre a !,egurança e certeza das relações 
juridicas prejudicam a verdadeira jUs
tiça, tril)utúria. 

'Nilo cabe üI{gal' quaisquer óbices à. 
.solução ora proposta, inclusive o even
tual acúmulo de tarcfas do Ministro 
da. Fazenda, desde que. em tais casos, 
im:.\\.mte p-reviü.fnente à repartição su
bordim!da elaborar e preparar os ÍJl
ali<:ipcmáví'is expedientes, dcvidumente 
Jusrifjndos, ao submetê-lOs à decisão 
~la autoridade supeti.ol', à G,\\al t'Jm
p('Urá, em ÚIlico despacho para a res
'Pectí~'a disciplina regulamentar. tra
iar li.a n1utéria tâO-sómcnte no mo-

" ....... , .. , ...... ".,' ... , de 3 de u;:jôsto de 1959, qUE' estabeleceu Para àêsse caso, a lei nfuJ tl.\\ttn:iza 
l.n) Art 27 End(g,$o. com 11 aS5matura da Circular n.o 22, \ representada pelo tItulo endossndo, 

no sr.:! Hem 1: a incidência do 01 tlgo 27, item UI, no 
ii! . ~. de' .. ~~;h~c'i~~~~'tó" 'd~ I endôsso de conheClmento de carga, 

carga com valor dc~ I "I - Não s::!rá devi;!;') o sêlo do I sem declaraçfio de ,'alar, 

2.a ) Fica su)wimida a NClta \\.0 1. federal pel'SCYel'ar contra a leI, na 
clar:1clo no cnd6sso, art. 2';, item Ill, da. fabela: ) Demais, se a fiscalização do. séIQ 

3.a) E substítuída a, leira b dai o) qu"ludo o "ndôsso constituir exji~ência do sêlo nos endossos de co .. 
Nota 2:1, que passa a Nota mc!o ato de eXe..!ução de gn-\ nhecimento de c3.rga sem ~~claraçá? 
1.a, pela seguinte: l'~l1tia prevista ela contrato de' de \'alo~ no "endQs~o. prc~lpItar-se"l' 
bl o endôsso-mal1dato. . n!JC1.:tura de cl'éd:'~o; /1 ins\l~or:ave! onus fl.s:~tl s~bre a co ... 

4.:") -,t acresCentada a. Nota 2' n .'.. mCl'cmllzaçao do cafc, estunando-se. 
como segue: ' , b) qU?ll~O eXlSt:: cun~lato de em- em média., em Cr$ 1.400,00 (mil e 

Não será deVido O sele 
dos itens 111 e IV nos 
sl.'guintes casos: 

aJ quando o endôsso 

prcstuno ou 1m3 nCl~mento com quatrocentos cruzeü'osJ por saca a 
p2nhor da merc:,doflu que o co~ COll!iectüêllcia da cxdrúxula exigência. 
nheeimcnto, objeto do endôsso, fiscal, já que o conhecimento ferro .. 
representa, CàSO em que a tl'i~ viário recebe quatro ou cinco endos .. 
butl-lçãO é feita em função da 50S no giro comercial da lnel'cadoria. 
garo.ntia. como manda a Nota 3"'~ que l·epresentil. 

constituir mero ato de 
execuçflo de garanti?
prevista em contratr. 
de- nbel·tura de cré· 
dito; 

HQ 3rt. 25 da T<tbela, pagando A tese da. nSC~liZ:1Ção, se vitoriosa, 
a operação apenas o s&lo pro~ iruporturá em repetidas incidências da 
POl'c!ollt1l progressivo do art. 38, sêlo proporcional nos endossos apOs" 
da mesma T!. bela." tos aos conhecimentos ferroviários, 

(D. O., 6-3-1959 p:ig, 17.175.) 
ó) quando c:dstir con-

trato de abertura de No entanto, essa drcular não escla
crédito, de emprésti- receu, exatamente, :t parte vital da 
mo ou fin:lnciam~nto, dúvida alimentada pela fiscalização do 
com penho!' da mel'- sêl0, ainda que terminantemente de~ 
cadoria e· Q.ue o co- sautorizaàa pela lei; o endôsso sim .. 
nbechnento, objeto do pl€smente traslativo do conhecimen'co 
cndôsso, representa, de ~llrga, sem ~(Jclaraçã() de vaZor no 
caso em que a tribu.. endosso, e l'eallzado como ato como' 
tacão é feita na. foI''' plementar de um contr@.to de finan
mâ ria art. 25 (caput) \ ciament~ oU de :~prestiIno a desco-
da Tabela' f berto, nao se SUJeIta, em absoluto, à 

, 1 incidência do item nI do art. 27 <'n 
c) q~ando o endôsso rÔl { Tabela, 

feito por e.st~beleCj·1 O sêlo proporcIonal nos endossos de 
Incnto bancarlO p:.\rh conhecimenLcl de carga com valor de~ 
o fim de consUtuiçãl. i clara do, sàmente é devido Quando 
de garantia de titulf-' ocorrer declal'Clção de valor no endósso. 
c~mblário em opera,: Tito Rezende, em livro recen~~ co)"," 
çao de rCdesconto; t dena a confusão que a fiScalização ((o 

I sêlo federal está aliment~ndo em tôr .. 
d) quando o conheci-' no do al't 27, item lII, da Tabela (De

mento de carga fôr' creto n,o 45,421, de .12 de fevereiro de 
endossado em \'irtuc 1959), afirma~:).do. Bem re$Salva: 
ele de saque documen .. 
tário, nas opera..çõe~ 
de financiamento do 
produtos agl'icolas." 

JUSTIFiCAÇÃO 

A emenda proposta restabelece a 
adoção do item I do art. 52 da antiga 
Consolidação da Lei do Sêlo, e ob je
tiva corrigir inÚllleros a.busos cometi
dos pela fiscalização do sêlo na apli
cação do atual art, 27, f tem 111, na 
redação que lhe deu a Lei n.O 3.519. 
de 30 de dezembro de 1958, 

Tão logo foi publicada a Lei n,o 
3.519, de 30 de dezembro de 1958, que 
alterou extensas áreas da ConsoUda
ção dtt Lei do Sêlo. diversas entidades 
representativas do comércio, da lavou
ra e jndústrla cuidaram de requerer, 

"Entendernos que a redação atual 
visou. a1J1~nas, no dispositi.vo de. 
Consolidae,ão anterior, suprlmir o 
sêlo ti!«) ~io ~u inci::.G 11 (e, con
&eqüentem,ente. a nota oficial a 
êle concernente), para. os endossos 
'd.e conhecimento de carga "sem 
valor declarado no endôssc. 

Ficou de tlé, assint, sõmente a tri
butação "proporcional dos endos
tos de conhecimento de earga 
"com v tlOl' declarado no endõsso." 

Desatent.J a êsse princIpio, o Fisco 
federal se afa!;ta cta lei, ofend:."l:tdO-II, 
frontalmente. 

ltsse impassE', lamentável sob todos 
os at>pectos, significa que para o Fisco 
federaJ, rcsssJvados os casos definidos 
nas letras ~l e bl do item II. da Cir-

onel'ando pesadamente a coIJ1erciali~ 
zação do café brasileiro, a ponto de 
afetHr, inclusive, o nosso poder de 
competição com nossos cOllcorrentes 
aUenigenas nO!3 mcrcaú.os Importa .. 
dore~:. 

Ba:üa ef5sa conseqüência de ordem 
económü;a, que afeta el11 cheio o es ... 
fôrço dO Govêrno bro.sileiro no senti
do de reativar as nossas exportações, 
para af~star o ilegal e injusto ônus 
fiscal que está- amençanclo II .normali ... 
dade da comercialização do café bra ... 
sileiro. 

Por outro lado, ó preciso ter em. 
conta que o financiamento do café, 
em É:el'al, se proceSsa, prevalente .. 
mente, sob a forma 'de s}1ques, no In .. 
terior, acompanhado de conhecimento 
ferroviário, 

Essa operação n:1o pode ser assi .. 
milada à figura do empl'éstimo ga .. 
rantldl) por penhor mercantil, já que 
inexiste instrumento escrito capaz de 
caracteriz.ar'o vincUlo real do penhoro 

Trata-se de negÓCio ftdu~iário, pe ... 
culiar à comercialização do café, lar .. 
gamente difundido, notadamente em 
São Pa.ulo, o que não justifica, iace 
à lei, a incJdénch'l. qo sêl0 do artigo 
27, item lU, da. Ta\:Jela. 

A emenda proposta corrige as dis .. · 
tQrçóes 2pontatlas, causadoras de lar .. 
go dis.f;fdio entre contribuintes e O 
fisco federa], e que tem provocado 
grave dano à economia nacion€ll. 

Sala elas Sessües. - Alhie Jorge Curf. 

101.0 45 

Substitua-se n altnr.ção lU. pa.·e_ 
vista no art. 7.'J (lo Ptojct9, pela se
guinte: 

"Alteraçào )11 - O art. 27 Ça. 
Segunda Parte - Ta~la - pa6-

.. 
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~ .• 46 la a l:igorar com as segUintes mo~! porie de mercadorias por, tene.. água. JOrcione,l sbmente seria devido quando' 
fiffcaç6es: . . . ! ou 81', .l'et-'eln ,Que não ~onst1~ui reQui- O endôss1~ !ôsse translativo da pro· ) 

1.- - O ltem l!I tera a seguin- sito dos meSl~,-!)s n. d~.araçuo dl1 'ia- priedade da mercadona. I No art. 7/', acrescente-se - à. altera. ... 
_ te redaça~: . lar das mer~adol'if{S. o que torna me- E se, gn.maticalmente. um disposi- ' . - lU 
tI! - De conheC'tmenio de Car... ramente aCJdenbJ! essa. declaração. I Uva cOlnporta duas intcrpr .......... ções.' çao ? seguinte plll'á-grafo único: 

1 CH' "Partl.grafo único ---- Serão can_ 
ga com~ "u or declarado ~e ~ode 'figurar em t~ts documentos: uma sem nenhUlll fund!tmento lógico ce,lad,os e arqujv~rlos· os p·l'ocesso.t 
d~ endosso. tao-sO!I!etlte para efeItos de seguro e outra perfeitamente razoável _. não f 

z.a - Fica sUfl1'i;:n1da aNota 1.· .. ou do pagamento de illdenização, por é curlal que se despreze esta última lSCãlS decorrent.es· do disnositivo 
S. ao - lt substitUldn a le.tra b. parte do trnnsp01'tadol', nas ~hipóteses c prefira aqueln,. al~erado pela presente Lei, me-

da Nota 2.11, que passará de !Jerua ou Jesvlo, Não selia .ucito diante 1'equerimento do interes~ 
Pd · t . ·sado." . R Nota 1.1\ peja seguinte: admitir-se. por eSSRS óbvia.s razões o er~:)~Wm argumCn ar que 2.3 lRen-· ... 

·'0) o endôs.f3o-mandato", que f.ôsse propósito do legislador atrair: rôos ~éferJdas na Nota 2." do art. 21 _ . JUSTIFICAÇ,1.0 . 
4,/1. _ É acrescentada a Nota ao campo da incidência, somente I dt: 'l:abe~a do RegUlamento, ~o Sêlo A· eme ..... '. 

2. 01, como segue: aquéles co~hecimentos endossados que nao pockm. prosperar na especle, )lO:-- . nda Objetiva.. .~epe.tn:. o· q"ll:e 
"2.a _ Não será devido: contivessem Um valor meramente <lci-' q~e exr~rcssamente reportam-se as Já ~~ tor~ou p~axe em Dll'elt.a Trl ... 
ti sê!o dos itens TIl e IV I dental. O Pl'óul'io Iundamcl"lto jl1l"Ídí-1 almeas r. e lI, .€.nquanto que a ques- ~utano" m?lUShe .~ela norma co~ .. 

. DOS ,seguintes casos: co, da imposiça.o nsca,l repele, tal idéia'l tão da tnhu.tnblh,dade ou .~ão d, os. e11 ... :~stnilad,~ no artIgo 11, du Lei nu-
u) quando o endôsso I pOis não se explicaria a diversidade dosso~ ~;. ?ollhecmwnto gna em torno 119 fi ,519, de 30. de dezembro de 

_ éonstítoir Inero ato de tTatamento, lia tributação de um ço n. :tI,L . , 5 , ta.mbém pert1Uente~ ~ impôs.to 
de execução de ga- mesmo ·ato. com b:u;e apenas num IndubJtavelm:nte, aSSIm _ e; m~s· no de sêl,o federal, que dispoe, H!. verbzs:: 
rantia . prevista. em I elemento meramente fortuito, qual) c::so .tr~ta.-se nuo de lS€11ÇQO e SIl11 -de "Art. 11 ~ São dispensa.dos do 
cantrato de abertura seja a de haver ou não um \'8.101' in- \ na~-lllClct~1tcia. , . . . pagamento de qUalquel' penalida-

.de crédito;. '[. certo no COI1b~eimento. O Ônus .-ibU- ~ :E; .perleJtamentc. nü::pa. fi dl~el'en~a de e· do impôsto respectivo aquêles 
ô) qunndo eXlstir Con- tãrio estaria justificadO nôlf; híljóteses! entre .as., duas SI~uaço:s, a zsençr:o que, em qualquer instância, res .. 

trato de· abertura de de endôsS'o com valor declarado no \ tem q1 ... e. ~,er expressa, e uma exceçao pondem a processos fiscaís pen ... 
créditó, de empr~'st1mo 'elldôsso, e ,isto por que em, tal caso I que _a ~e~., tem, que csta~lece.r,. para dentes de solução ou já julgados. 

'ou financíam~nto com estaria· configurado um negócio, um que se _e~lre do c~mpo trl~u~arlo um~ instaurados ·por infração dé dis .. 
penhor da 'mercado~ ato económico' envolvendo a aliena- ato ou fato sue ~ele esta~Ia c~mpre- positivos de incidência da. CaUso .. 
ria que o co~heci- ção ·de bens através da cessão de di-I endido, se nao fora essa lsençao ex- Iídação das Leis do,'lmpôsto do 
menta. objeto do eu-: reH:os:que o' !Onhecimento repre.wnta, I pressa; . ocorrerá - a não-incidencia Sélo, ora. snpl'imidos," '.;" i- , 
dôsso, representa, ca-l ficando justificndo o pa,gamento do quando.o ato ou O fato não se C?".l- peputado A-ntónio Feliciano., 
80 em qUe a tributa-j.ttibut.o pela pl'oteção jurídica dada I pre~n~a, den..tro ~do ca:?1':po t,r;!.butarzo, 
ção é feita em função pelo: Estado n bise negódo, .a êssefato! ~ehl:·m~{ldo. est: pelo dlSPOShlVO que 1 N.O 47 
da a:arant!a, como econômico, . ; lllStitUl.?, Impo~to:) 0< . I' . 
mandam as Notas 5.a ! A se admitir a pre~alência da situa-.! Se, POlf" o art, ~7> n. UI, s~mente Acrescenre-se ao ftrL 7.° R seguint~ 
do art!go LO., e 8.1\., d, o I Çã,O atual, 8 inddência. recairia mais! alcança ~:s ~end,OSSOS ?c conhecuuento altem-;ão: . 
,artigo 25, da Tabela. propriamentt.: no eventual valot de. J de carg~ .. q."lartà~ ~QJa valor d~clarl!- 1 "VI _ . ' 
pe.gando fi. operação 'I clarado 110 conhecimento, pois esta (:. do ne~se~ e~dou.s~~" os . dem~ls~ nuo I 'Tabe. a nota la. do ~r~. ~O d& 
apenas o selo do ar- que determinaria ou não o pagamen- sat~sfazer::'l ~A~. ~tJma condlçao e, I la terá esta redaçao, : 
tigO 3J3 da mesma Ta .. ! to do tributo: em pri~eiro--lugar. ass~. ~dlO. mCldmw ~~ ~ê]o; e,. por 1. a -, Cobrar-se-á O séló. até 
bela: ! cuidar-se-ht de examinar o conheci- outro lado, se a refelencla ao t-alor oito dia's depois da saída. da, 

c) <Il.umdo o (!lldôS50 fÔ1· J mento )Jara. \'êl' se êlc contérn um va~ d~cl.arado teve. em vista Ol1eml' com embarcação ou aerovane. sôbro 
feito por esta·oeleci- \ 101'- ou não, e só depois disso é qUe se o selo proPD:ClOnal ~penas. os cndos- o valor total do frete liqujd() 
menta bancãrio para 1 cogitaria da cobrança do impôsto, 1n- 80S tr~nslatwO!i ~e proprzedfLde das que será calculado na nota d; 
() fim de constituição' dependentemente da espécie do en- mercad.orias --: nao alcançara os en- despncho ou documellto 
de garantia de titulo I dôsso nêle ·'exarado, o que é, ób\;ia- dOSSDS. pa!a' snnP2es des~mbRraço. de I substitua," que a 
cambiário em. opera-! mente, um abstirdo, já qUe o c"entual ~ercadc)I'lii:s:. que de m,?do nenhum ~ 

JUSTIFICAÇÃO ç.Lo de rroeJl,Couto. I valor descrito 11"0 documeD~.o de cal'~ tem "tal <:arau:r. ' I 
'. lIa não pode defüür a espécie do en~ Em conclus~.o: ., . . ' 

Parâgraf.o .úni.co -' '.Picam car..ce- dõsso e nem as ·conseqUências dêle üe-.\ a) a: .e~o~uçao ~~s dlsposttn·os ·le- A emenda .. ora PropoSta visá: escla ... 
lados os Pl"OCedi!ncnto, S fLscais de-l cOl'rentBs, pOis tal valor nem sem,pre 1 ~.~lS so~re, SE'.ü~em dos endossos ll'ecer que a incidência COl1stante da. 
correntes da le.giSla.ç-.5.o anterior guarda I'f:laçào com a mercRctonn ti~ con eClUlcD,o .~e c~rg~ mos- j Nota V\ do artigo ao da Tabela. deve 
modificada por estn Alteração, transporta.da oU depositada. . - ~t ~ue n expre,~sao a ~bcla, I recair sôore o frete liqu.ido~ com e.-x .. 
arquivando-se 03 rc::pectivo3 pro. Via de regra, o endôs50 com "!!101'· n. 2J, endossos de c,onheClll1en: clusão d ... as taxas l'emune.ratlvas de 
cessos, a pedido dos int0r(,ss:l4os," i nêle 'declarado ê que iegitüna a impo- ; lO d; ca:;gfl, ~mh' v~l~l ddeclaradO. Bel'viços. públicos e mão-de-obra por ... 

. - . - I sição do ônus fiscal. Não só legitima, - ~~o nsa,a lpo~se e .4ec1a.. tuária . 
. ' JUSTIFICAÇJfO ·1 ~omo évita, <!ç. 011tl"G lado, .a mu'tip1i~ l'açao de Ya~o: no can,,:ecl.mento ., . 

. .. I' cidade de incidências sôbre atos que . de; c~rg« e Slm no proprw en./ Frete é a ~omposlção do lIquida 
r ~ presente Eméndã constitui .sim., 'iriam· a ene:rrecer sobremaneira a. ; dossa,.. . '0· útlugu.el do espaço ~n embal'Csção) e 
pIes repetiçâo· do texto do Projeto de' obtenção .de. c:-.édito, pois, como -ensi- b) 0 .. fato de a CIrcular n. 1, de I as taxas a.rrecadadas pelos anl1adores 
Lei n.o. 125, de 1959, já aprovado pe-! na· M.ar~elo t.i1isses Rodrigues (Im- 1":>133, do M.,da Fazenda, _não ter ~~c:~~ .agentes. para. pagamento' a 
las Comissões técnicas: e, assim, Pl'C-! pôsto do 6t:lo, :J.O v.olume, pá.g, 403), consignado. a decIarnça~ 'o que COtifer:- como. é o caso da estiva, 
parado para inclusão na, Or(.em do I o end6sso tral1s1ath'o é utilizado, em cOll8tava I;do Item ~ ?a . c.trc~ar tes, vigias. e c{)nSi:rtadoresj 
bia. desde há limga· data. ! regra, como .)omplc11'lento incljs~~nsã. 6, de ~9.;)9, de n~? InCIdIr selo bem com? as taxa.~ desUrutdas ao Po~ 

Na oportunidade ela 'tl'iUIÜtaçM doi \'el do contrato de fillancb..mentQ~"" pr~poTC:IO!1al no· end-:?,sso-man- derNPúblico, ou ~eJa.: Taxa. de Reno ... 
Projeto de Lei n.O 4, de '19&4, ·em CUjo Por outl'O 12..do, a redação do atual ... (tat.o para o .f1~ de d..t>seI"!lbaraeo vaça,? da Marinha Mercan~. Previ .. 
art. 7,° encontram-se disposições re~! art .. ?7. item 3.°, do Decreto 41.421, àe mercado,rIa ~- nao Importa dé-ncla Maritlma. e~. 
ferentes ao ·irnpôsto do &elo sóbre. o] comporta gramaticalmente doZs ·en.-! €~11 q~e a..~lm na~. se possa con-. A co.brança do sêl0 sàbre O total 
endôsso, o . legislador. l1ào J)O!1e deixar i tendlmentõs, pois o complemento -\ ~lllllal n. ~nt.endel, , ,. .1 do frete recairia sóbre f taxas perten ... 
de atepder,às nece~sjd:::.des d,a econo-1 com n!lOf, decv.uodo -.:. tunto podel c) en;erge clar~ da, legtslaçao ~do'centcs ,R. diversos órgliOa PObl1coo que 
mia nacional, no ,tocante à Uvre. cir- \.referir-se 9. COl1hecimentos de carga., sê.o que o selo plOporelonal so- estão 1sentos, além de· mc1c:lir sôbre 
~ulação da riQ.uezn por~ efeito de atos como a end0St5n~; e há, o teria qualquer j mente ~ alcança os c, asos ~m que··paga.zpentoa· e1'~~OI ttm cot$CJ.üên .. 
de transmissão do respectivo do- ~ sentido cxigfr-rp selagem dos conhe- I (I endosso do COl"~hec1mento ·~e- cia da remun.eraçAo M t.rabttJt,kl (es-
cumento emitido pelos tf!U1sportado-!1 cimentos de Ct.rga desde Que d.eCla-l' P, r:~sente transfere'/1.cir:- de pfQ- ,tlva, CDnfe:rentea, COl1!erta4oree), .1;am .. 
fe.! de meTcadpiias, . tem, o valor, l>Ol·que hoje, embora n..~o l ."nedadc da mercad~na, I bém iaentos pela leiil1âql.o vigente •. 

A providênCia se afigura jndjspen~ I PC, l' exigência do Código Comerciãl·óe! .'lt, 1), tl"Ue pret,ende deIxar claro e 11. A· emenda vila -eliminar dÚ1'Sdas aO. 
ltável e necessária, de~de que a relIa-l 1850 nem dp Decreto 19.473, de 1930. exp:esso a )Jresente. ~menda, bre B eonceituao§.o do L ..... oaclare
~o atual do item lU, artigo 27, Ta-! os conhecimentos de- carga por \'111. F.m~~nte~ a pr.ov~dencl~ do pará.-, cendo que a ineldêllOia Ará .óbre '. 
bela, da Consolidação das Leis do lm- ~ tnal'itinta. deCl!l.J"(!m sc?npre o valor e, gr~fo. 1l.ruc~. éonstlttu praxe e~ ~- parte liquida., a qual ocmat1t:ui a. 1'61' .. 
pôsto _do Sêlo, I ampliando a incidên~ I ademais, não há rc:.uhuma razão que leIto tnbutario. consoante ~ se ,enfi: cela (aluguel de,·p~ ou todo da 
eis. do tributo a tôdas hiPóteses de possa justificar a exigên-cia de sela ... cou quando da prom~gaçao. da Lel embarcaçlo) efetiva dé renda do ·ar. 
endossos·em conhecimentos com va!lor gem de endõsso, quando· o conheci- n.O 3.519, de 30-}2-1958, ta~nbem per- mador oU .agente. . 
declarado,'contraria o iutuitõ 40 pró- lncnto déclarar o valor da mercado- Unentc, ao In;pp~sto < do Se~o. federal, A C.omissão dà Marinha Mercante 
pno ~oder Executivo, qu~ objetivou lia ou de Oiô.tro que não decIw·:lT tal cujo art. 11 dlSpoe, rn verõ1S. órgão estatal inoumbido da organiza. 
ãllviar as·classes produtoras de for- valor, visto que em um e outro caso~1 "Art. 11 - São dispensa,dos .do .ção e contrOle da navegaçfi.o de.cs.: 
ll1aUdades im.i.4:is e de encargos que o endósso tem prec1S"a~ente o mesmo pagamento de qualquer penalida- botag-em, com podêres expressos dE 
~rava~ excessivamente a produção, efeito, . . . . 'I (li! c- do impôsto respectivo aquê- .fixação dos fretes, ~tabelece, seD1pn: 

j!J faz incidir no pngamento do tri~ :É:: certo que o mesmo sucede com a. " l·~· 4ue, em qualquer instância, que ocorre a majoração ou alteraçâc 
um cada endêsso, Ecm atenção aoS ·declaração de valor no pr6prio en w ú~spolldat).1 'o.. processos fiscais das tabelas de frete, ti distinçAo entr( 

1s efeitos ecQnômicos Q1.!e r.O mes·- dôsso. p'Ciis tal -declaração é hoje jU-" llelldentes. de Soluçã.a ou .já jul- o frete (parcela líquida que constltu; 
poderiam advir. O est.11do cuidado.j rldiea1he.."'lte 'Va-:'.ia' de qualquer senti~ i;a.dos. i:l.lstaurados por infração.1 o aluguel da. e:mb:,trcaçâo) ~ as taxas 

-, que se· faça das disposições do I do, nks, pelo me "nos, se eIn .não BfI de dispositivos de incIdência da. decorrendo d~ ·soma..' dos· valôl'e5 i 
eorero Federal n,u 19.473, de 10 ·da n:::r!D~lJ:l C"O!lY. o Ck;po::i:0 'r~1. !!;g1s1a.... Con.sol1da~ das Leis do Im~s- frete l)ruto, ~ . 

mbro de 192.0, que deu regulrt-.I ~,' ~ • "~{', y:2-:.~ {""";. Q (:~.j.-;". '!.:o ir:: I to do Sélo., or!l sup~iJllid05," l . . " 
ento .A.OS ·conhecim~tos de Ü'.::n.:.. I .. _ '-,," -, : IlamiUun Prado l. Deputado Mlfffeiros Neto 



Ao art. 7.°: 
~rcscente-se o seguinte item: 

"O parágrafo quarto do artigo 45, 
da. Primeira Parte - «Normas 
Gerais" -. passll a vigorar com 
Do seguinte redação; 

"§ 4,0 _ Quando se tratar de 
contratos, aludidos nos incisos 
3.°, 4,0 e 5.°, do artigo 26; o sê
lo deverá ser pago nos títulos 
por verba especial, competindo 
ao estabelecimento arrecadador 
fazel' as devidas declarações 
nos títulos e nos diversos exem
plares dos contratos." 

JUSTIF1CAÇAO 

Convém se'am harmonizados o QlS
. posto pela redação atual ao parãgra~ 
to 4.° do art, 45, das Normas Gerais. 
e a disposição da Nota 2.1', inciso q 
do artigo 3'1, da Tabela da. mesma 
ConsoliÇlação, na· qual se isenta do sê· 
lo proporcional "documento que ra· 
tüique entendimentos entre estabele
cimentos bancários e seus clientes, 
para concessi.o de crédito", ou seja., 
contratos sujdtos ao regime de ver
ba especial, prescrito no artigo 26 
das Normas Gerais, "desde que. na 
Dlesma data, sejam emitidas letrns de 
câmbio oU notas promissórias, corres
pondentes ao crédito concedido".. , 

A jurisprudéncia fiscal tem .atrlbm
do às duas disposições mencIOnadas, 
enteiulimentos que ~olidem entre si, 
gerando a confusão entre os contri~ 
buintes e multipUcando as autuações 
e multas, sem qualquer proveito para 
a arrecadação normal do tributo. 

A emenda visa a t'etificar essa si~ 
tuação, prejuó.icial ao interésse pú~ 
blico. 

Sala das Sessões, em 23 de julho de 
1964 . .....:. Depu'.ado Britto Velho. 

N,o 49 

A{:rescente-s{~ ao art. 7.° o se:JUin~ 
te itero: 

"O art. 25 dn Segunda Parte -
"Tabela" -- passa a vigorar com 
a. seguinte redação, mantidas as 
attlais "Notas"; 

"25 _ ~~mpréstimos em geral, 
garantidos ou a descoberto, in
clusive as operações de descon
to e redesconto de duplicatas 
de fatura." 1 

JUSTIFICAÇÃO 

A Lei do Sêlo tributa, no artigo 25 
da Tabela, os I~mpréstímos em geral. 
No entanto. faee a simples interpre
tações, não têm 5ido alcançadas pelo 
lmpôsto' as mais importantes e vul
tosas operações de empréstimos, quais 
sejam as opera~:ões de desconto e re~ 
desconto de duplicatas. Inúmeros 
têm sido os tre..tadistas que não he
sitam em classi:ficar como mútuas as 
referidas operações, que constituem a 
forma mais normal de retiradas de 
dinheiro nos es:abelecimentos bancá
rios, para suprimentos à indústria e 
ao comércio, cujos setores, não temos 
dúvida aplaudirão essa .forma de co
laborar com o Govêrno, no momento 
em que êste procura fontes de re~ 
celta para o atendimento dos seus 
múltiplOS encargos. 

Sala das Sessões, em 24 de julho 
d~ 1964. - Senador Desiré Guarani. 

1-1." 50 

Acrescentem-SE' ao art. '1.0 qs seguin-
tes 4tens: 

"I - Fica aerescentado ao Capi
tulo Xnt da Primeira Parte o se
-winte artigo: 

"Art. _ As notas promissórias e 
letras de c:imbio sõmente pode~ 

~gâ$to d. 1~ 2593 

rão ser emitidas pelas entidades 
a que se refera. o art.. 58, se 
extnúdaa de talões ~om .fôlhas 
numeradas tipográfica e segui. 
damente, pOdendo ao nUD;leração 
ser reiniciada anualmente ou 
quando atingir o n,o 999.999, 
sendo· que poderão ser utiliza-

SêIo. Pa.ra suprir esta falha do Pro- JUSTIFICAÇÃO 
jeto em te;.a é que nos permitimos a. 1. A parte final do art. 8.0 entra em 
apresentaçi~ desta emenda. conflito aberto com o item 3 da Men-

Sala das Sessões, em 24 de julho sagem. Com efeito. _ nela se afirma 
de 1964. - Senadores Barros Carvalho que: 
e Desíré G-ttarani. I 

N.' 51 
dos tantos talões quantos forem . . 
necessários, desde que se distin- Suprum~<1 () _art. 6.0, lnc1~a-se a 
gam por seriação alfabética. me~n:a àl1iíI>oslçao no art. 7., assim 
§ 1 , As t . ó· ,redIglda: 
,- no ~s pr0!11lSs r:~s e "Alteracão VI _ Por decreta do 

letras :de C~biO se~ao emltl(~.~s Poder :Ê::x:ecutiyo, a forma de re-
em. tres. (3). V,úlS, de1endo a pr1- colhimellto da Impôsto do Sêl0 
n:e1ra VLa flcar co~ o cred.or do por gUia, pOderá ser estendida a 
tItulo, a se~d!t VIa ser entre- quaisquer papéis sujeitos ao regi-
gue à repartIçao arrecadadora me de 'Verba fiscal adotadas tO. 
local para regiStro em livro pró~ das as medidas ~ecessárias ao 
prio, sem qualquer emolumento perfeito contrOle do pagamento 
ou custas, e a terceira via .ficar do tributo. . 
no respectivo talão. ParágrafO único - O contribuin-
§ 2.° - As notas promissórias OU te é r{~sponsável pela.s declara-
letras de câmbio que tenham de ções cOnstantes da guia, inclusive 
ser emitidas por pessoas físicns quanto f tO valor do impôsto men-
ou por entidades não relaciOllD-- danado, ficando sujeito a tôdas 
das no art. 58, deverão . ser obti- as multas pelas diferenças que 
das, por oC:lsião da paga.mento forem apuradas." 
do respectivo ilnpôsto, nas repar-
tições arrecada.doras c!o Min1:5- JUSTIFICAÇA.O· f 

1'3. Do adicional propcst? nos 
nrts. 1.0 e 2.0, cínqüentíl por cen .. 
1:0 se destina.m \l auxili() aos Es .. 
tados, especialmente os das re
I~ióes Jtlais pobres do País. ou 
uquêles que. por circumrr-lnc.i.Js 
1lolític3S, sofremm de forma mais. 
,'iolenta o impacto do pl'OO~ZSO 
inflacionário. Esses Estadas não 
poderão. por cert9, cobrir. no cor ... 
rente e~ercicio, com recursos pró. 
prios, a totalidade doS encargos 
L.ecorrentes do reajustamento de 
seUs servidores. 
1\'0 que concerne à União, 
cumpre salientar õ acréscimo de 
despesa com o pagamento inte-
gral do aumento de vencimentos 
do funcionalismo civil. que fóra 
itnteriormente a.dmitido em duas 
e :apas. além de despesas extra~or .. 
çamentárias, resultantes de com
p:omissos não pagos e que devem 
8€:r liquidados por êste Govêrno. 
a fim de evitar prejUízos de vulto 
'Il grande número de emprêsas qu~ 
fcrnecern bens e ser .... iços ao Es
tado." 

tério da Fazenda, as quais ter.ão A emenda tem por finalidade escls.
talões especiaiS dos quais será recer a redação atual do art. 6.0 do 
extraída fi, via destinada ao coI'l~ Projeto do Poder Executivo, mediante 
tribuinte, ficando outra via no o acréscimo da expressão "impôsto do 
talão, para registro no livro de sêlo" ao qual pretende seja aplicada 
que trata o § 1.0.' a autorização prevista no dispositivo 2. Na r.1ensagem Pl'esidencial COIlS
§ 3.° - Para venda, na base da em foco, a fim 'de evitar futuras dú- ta, pois. que a outra metade da es
respectiva selagem, às pessoCls vidas de interpretação. I timativa do àumento que se prevê 
físicas ou a entidades não rela- Ainda, ~ . f!m:;nda su~stitui ~. ex- com a elevação de ulíquo!as dos Im .. 
cionadas no art. 58. por inter- pressão imem} a crltérw do MilllStrO postos de Consumo e do Selo será des
mediu das repartições arrecada~ da Fazenda" pela. seguinte: "Por de~ tímLda, cOllCOmitantement~, a satis .. 
doms federais, e das entidades ereto do Poder Executivo", por en- fazer tmcür!Ios do Tesouro com a ele
indicadas nos arts, lI, 12, 13 e tender que a redação anterior não llS~ vação dos vencimentos da funciona-
14, o Ministério da Fazenda pro- segura a igualdade de tratamento dos 1151110 e com a satisfação de encargos 
videnciará a impressão. pela contribuintes em' idênticzs situações. :'!.3sumidos pela União pela aquisição 
Casa da Moeda, de notas pro-/ possibilitando a manifestação da MU- (le J .ens c !órnecimento de serviços. 
missóri"as de diversos valõres toridade fiscal, segundo o seu krre 3. Em flce do evidente conflito en
tendo impressa a respectiva se~ arbítrio. tre o que consta da Mensagem c o 
lagem. Outrossim. :t emenda supriJ?e :l ex'- q~e consta do Projeto, deve, como é 
§ 4.0 _ Para efeito do disposto press.ão'··com .ou se~ ~:ugênc!a.,. do c.~- i ó.bVio, prevalecer a Justifica.tiva con· 
no parágrafo anterior, não pre- ~ecune~tc! .d,l receIta, cUja _edaçao \ tld~. 11:1. Men. sagem.~ que, neste passo, 
valece o limite de que trata o n~o pOSSIbilita apurar o ,real ent'?n- r~lt(n, com eX!ltid:1o, o quadro que 
inciso 6.° do art. 26 da Primeira dunento . do assunto, ~l~ura?d?-s~, I 'Cmo~dura a lp..adiJnplembncia da União 
Parte antes, ~lmples redundancIa illOCua, fe.ce aos Se!iS credores int-:::rnos. 
§ 5.°.:.... Alêm das condicães '6. em 'Par'~lcular porque reza: COM ou: 4. A M'-=ns:lgcm PreSidencw.!, ao cn~ 

. 'd ..' J I SEM (SlC). i ce.minl1Hr o Proieto n.o 4wC.l.~, acen~ 
eXlgl as ~r LeI, os mstrume?~ Sala das s.essões, em 28 d~ jUlho tuou muito bem "ês.sc nspecto e decla ... 
t~s. de plotesto de ?Dt~ promts-, de 1964. _ Luciano Machado. :-nu o propósito do Poder Executivo 
SOrIa ou letra d~. cam~lO de q:w de $01"1:>1' ts.i.'5 débitos "a fitn de· eví-
tratam os §.§.~. e 2. , qeverao H.o 52 . tar l,r~juízos de vulto no grande nú. 
c.onter a c.ert1d8.o, de registro díl Ao al't. 8.°: mero d,> emprêsns que fornecem bens 
s~~unda Vla do tItulo na tepar- Elimine-se o art. 8:°.' e servieos ao Esta.do", c, f,jc r t2.mente, 
tlçao arrecadadora. local, sendo o objetivo 'do cl'édito especir.l previs-
q~e, p~ra as dentaIS notas. pro- JU5'TIFICAÇ'AO ! to no art. 9.0 é :l HQ.ujda~ãQ daqueles 
mlS~Ól'1aS, só~e~nte po~era ser A autorizaçiio para que o Pode::- débitos, supcml0-s"!, cGm~ se deve su~ 
aceita transc:lç~ao. de titulo ~ue I Executivo abra créditos especiais sem por - a ju~gar pel3. I'~dn.".:ão de art. 4.1) 
ate~da às e,?genclas do § 3.. especüicação de cada' '11m. ni~ i f'í}!- li em coteio com _o cn?mt. do srt. 9.0' -
§ 6: - ~ dISposto no _ present~ mã recomendável, ainda que para um' que. as. 19ra ..... .?-ço~s fiscaIS devem pro
artI~o vigorará a RnrtJr de 1. fim comum, em sentido amplo. I dUZlJ: Inlpo~ttlncla correspondente lIO 
de Janeiro de 1965. O próprio destino de auxílio aos crédito pedldo. 

JUSTIFICAÇÃO de inte~êsse pal'ticul~r dI) Congresm. e um com,~ntário o trecho que a emen~ 
Estados importa em matéria política [5. For último, nua deve ficar sem 

Dentro dos vários setores cobertos os crédItos a ~:;sc rml destinados de~ da j.:retE'nde excluir do art. 9.0, pols 
pela tributação da Lei do Sêlo. um doS ve~ ser. exammados pelas d~ Casas I q:,,'e ele denuncia um propÓSito Que 
maiores índices de fraude é O" que· se LeglBlatlVas. não é O do atual Presidente da Re .. 
verifica no setor financeiro relaciona... O processo de manda.r dar, c1.Rudes.·; pública, qual a participação da União 
do com as notas promissórias e le- tinamente, p~lO Banco do. BraSil para I L em 110V:.IS sociedade~ de eco.n~miftr 
tras de câmbio, cujos titulos têm vida comprar apOlOIi, que se vinha .fazen~ mista er:l concorl'êncIa com a lnlc1a
apenas durante o períOdo das respec- do na vida brasileir .. D:, deve ser abolt:- tiva ~riV:lda. pois qué S. EX,a, em seu 
Uvas operações, findas as quaiS são do de uma 'Vez e nalJ s'J.1?Stitu1do por I mornor.ivel discurso de posse, acen
os mesmos destruidos, após terem outro, ainda qt~~ mais !lcce?~. tuou, nU'n trecho entrecortado "elas 

Sala das ses;,oes, 23. de J~.lto de pnlmas do Plenário do Congresso Na-circulado sem o pagamento do impôs- ld S 1964. - A c . ampaw. cional que "o Estado não será e!;~Or-to, o quaJ só é satisfeito quando o 
titulo tem de ser~ levado a protesto. \~.o S3 vo lt JnkinLh'Q privs.da". 
Pelo Projeto em causa, o Executito Ao art. a.o: 6. Como se sabe. êste Projeto 101 
pretende cercear as grandes fraudes cnvi?tJo t.o congresso e, depe,is, reU-
que se verificam no Impôsto de Con- Supr:mir a parte linal, r~ue di!.: rado' para ser refornlulado. Quando 
sumo. pelas chamadas "notas frias" .e "~os restantee Cl"~ •.•.....•..• da sua nova remessa, t.erla havido na .. 
pelo "subfaturame~lto", conforme cons.:.) 50.000.000.000,00 (einqüenm ollhões I tur~l (!s~\iechnento Q~anto ~ mod1fl ... 
ta dos itens IV e V do art. 2.° do de cruzeiros) poderão .ser apUca~ i caçs.o nele introdutl~a, t.alvez no art. 
:Projeto. No entanto, nenhuma medida I dos como pnrticipação da uniúol9,o. e d~i as divergencias 01'9. &!lon-
dI:: combate à fraude foi apresentada \ no ct'.pItal 4~e sociedades de eeo~ tadaP 
pelo projeto, no setor do Impôsto do !Iomia mista,." Aécio Cunha 

'. 

... 
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H.O· 54 CtJ.tre aquelas regiões e outras mais 
progressista\: do Pais. 

'0 art. a.o pa.usarã a ter a .seguin~ O esfórço pela real integração das 
redação: áreas subdesenvolvidas nã.o pode e não 

"Art. 8.0 _ No corrente exercício. deve ficar limItado à aplicação dos 
fica o Poder Executlvo autoriza.. respectivos Mudos específicos. que lhe 
do a' abrir, pelo Ministério '8 FIl-" sãÇ) destinados. Mister se faz sejam 
:tenda, créditos· especiais até o elas beneficiadas, também. púlos fun~ 
montante de' Cr$ 100.000.000.000,00 dos e plános de caráter geral ou na~ 
(cem bilhões de cruzeiros). dos danaI. " . , 
quais cinqüenta bilhões serão des~ A presente emeiJda objetiva lr;~ar à 

N,· 60 

Acrescente-~ onde couber: 
"Art. -- Não poderá ser lfliciado 
110VO procedimento fiscal contrá () 
mesmo (',onttibuil1te, sõbre ames .. 
ma materia., enqua.nto a primeira 
aut14uç.âo não estiver decidida por 
seut'?'l1ça. ü'recorrÍveL" 

TUSTIFICAÇ1l0 

tinudos a ocorrer M auxílio aos Amttzônia e ao Nordeste parte redu~ A emenda objetiva disCiplinar o pro. 
:Estados·, de acôrdo com o a.rt. 4. 0 zida do::; consideráveis recursos cria ... cedimento f.lsca) vigente# inteiramente 
e seus ~~~'ágrafos, vÊflte itn:'lõe.E dos por êtte ProjHto de Lei. As atuais alho, que a'~arreta inúmeros transtor .. 
poderão ser aplicados 'coma par· emprêsas de fôrçn e luz e bancos es· nJS e ônus :laS contribuintes a à Fa~ 
ticipação da. União no capital de taduais ou as que se venham porv~n· zenda Nilcf.onaI. 
sociedades de economia mista, dez tura constituir pura· a exploração da Com ('-feito, no regime atual. dh'er. 
bilhões para o financiamento de ,'ndus' Ir 1'. poSqUell' 'a, plIJ'a· poSqU"S"'S • A (" 'b .. -.... ..... sos prvc~,$OS tsc:;us so re a, mesma 
maquinaria, equipam~ntos e iI1S~ produçúo mhleral ou para a coloniza- tn:lt6ria c contra o mesmo conttibuin~ 
talações ohjetivando a melhoria ção·da Be1c'm~Br',',silia, .a'o al,ullS dos ' I à t 'd d ti ~ t.P. s.lo po::::3l'>'e S ,e serem ius aurn.dos, das índic'es racionalS e pro u ... ,'elova,,!es e,npreendun' entos ou pl'O-

b 'I i - sobrcc:nr{:gando os contribuintes com 
viàade da,:; salinas raSl e ru; e jetos que no Norte ou 110 Nordeste es· os problem2'.s de defesa e seus conse": 
vinte bilhoC3 para o Banco ~ a- tão a reclamar a participa"-ão federal. cional do Desenvolvimento Eco- :'>' qüentes (nus, versando sõbre fi. mes-
nõmico financiar a implantação Em- poucas palavras está, portanto, ma matéria ainda não decidida. 
de nóvns indústrias de papel fi plenamente justificada a presente pro- Por out.ro lado os mesmos incoi"lVe-
organizaçil~ genuinamente brasi~ posição.', . nicnies se apresentam em relação à 
leiras." ~~1 27 de Jullio de 1964. - Deputa.do Pazenda. }iIE~ciohal, avolumando a pau-

Snla das Sessões, 24 de julho de Stclw Maroja.. \ ta de julgamento e os trabalhos ante~ 
191::4. - Deputado Paulo /lIacarini. I . N.o 58 I' cedentes, relativos à instauração do 

., - '\ . - auto, processamento de mtimllção e 

Agôoto de 1964 
= 

ros será ob.rigatàriamente recolhi ... 
do etn cheque visado." 

JUSTIFlCAÇ1l0 

. A providência se impõe, para coibir 
a enorme falsificação de g'uias de Im
põsto ·de Consumo e conhecimento de 
sêlo por verba, bem como o desvio de 
renda em numerosos m.unicípios do 
Pais. Só em.' São Paulo, segundo apu
ração em curso na. Recebedoria Fe
deral, o de(;vio do ~êlo por verba é es
timado em maiS de 1 bilhão, no biênio 
61/62, sendo aproximadamente do 
mC$Il1o montante. o desvio do Impôsto 
de Consumo, no mesmo período. -

Sala das Sessões, 28-7-64. D~pu-
tado Tujy Nassij. 

N.O 63 
Inclua-se: 

«Art - Ficam excluidos do ndi
donal do ImpOsto de Consumo, 
previsto no ~rt, 1.0 desta Lei, 03 
produ Los '"rcferldós ·no inciso m 
da alínea XVI, da Tabela "A", do 
Decreto n.t' 45.422, de 22 de feve
reiro de 1959, com a oJtenclio 
pr~vista pela I .. ei n.o 3.153, de 2a. 
cc novembro de 1962." 

JUSTIFICAÇllC 

No art. 8.0. 
'.'poderão" 

pDr 
"deverão" ~. 

N.õ S5 Modificar a red~iio da parte final, 'I pretlaro dos proc(;'ssos. ! 
I a. partir de "os quais vlgoratão", para . 

su"s'it''''-se a 9---vr'l D se"'uinte: I Antomo Feli.Clano A d' t' 
>.I ~ ~ _ tI.J:ó1> ~ I emen a ViSa sub ralr aos rigore.'l 

I " . .. 05 quais vigorarão a partir do do adicional utilidades como sejam: 
, prlIDeiro dia do mês seguinte à I H. o 61 caminhões,. ó n i b li s; microônibus. 

r 
p,Ublicação desta Lei." ',' c los mec' 'o a b lã Inclua .. w. onde couber: ,J pes# ava an~c s, m u 11-

JUS F C I" •• Al't. _ O provimento das vagns elas, indispensáveis· aos serviços de 
Tr 1 ,AÇ.iJ.O I ( transporte de mercadorias, de pessoàs JUSTIFICAÇAO 

A proposiç!::v deve ser impt:'Irl"Ova, 
existentes na da. n dest.a Lei e, (.coletivosl doentes \(haspjtah.),' Que. O dispositivo final do Projeto pre- de~ltl'o de 3 anos, na Carreira de ..,. 

e Ui.o comUcional. . t 
tende que 05 aumentos de tributos vi- Ag'entes Físcais do lmpõ~to de não devem sofrer nenhum agro.vamcn~ 
gorem a partir de 1.0 de agôsto vin- Commmo, será feito pelos seus to de t.l'ibutaÇão,_ por ÓhY~S lUot~vOR. Sala _ das sessões,' 23 de julho de 

1984. - VItimo de Carvalho - Mar~ 
tiru; Rodrigues. 

douro. ~ ocupnntes, " independente de in- Sala das Sessges". e.m .... 3 de Jul11!) 
Não há tempo material para que terstJcio, .de forma a se manter I de 1964. - Joáo Agrlpmo. 

isso possa ocorrer, sem grave dano 1 t 1 t ~ t b' ·d· 
par.a os contr,'bu,'ntes, como para 0<: com:p e a n o açao es a e.eCl a I· -N" 64 

- pelo art, 358 do Decreto 45.422, de . 
serviços de arrecadação. 12 d~ fen'!~'eil'o de 1959." , I 

H,· 56 '( 

Acrescente-se ao art. 8.0 o se(Julnte Pelo Regimento Comum, os congres-
pal'ágrafo: sistas dispõem do prazo de 5 dias para I JUSTIFICACÃO , ' "Parágrafo único _ Os financ!a~ a apresentação de emendas perante a 

mentos para aquisição de maqui- Comissão Especial. O Projeto sômen- Dü;ounha o art. 42 da Lei n.O 1.711 
neria equipamentos $ instalações te foi públicndo a 16, e, assim, o prazo de 28~1O-5~, que o hlterstício para pro~ 
objetl'van"'" a melhoria. das índices para. sua apreciação, pelo Congresso, - i 365 d· d f I· ., não poderá ser vencido antes de 1.0 de moçao e:ra ( e las a e e 1 ~'o exet-
racionais de produtividade das sa~ ngôsto, . eleio na c13sse. Porém, a Lei n.o 3.780 
1,'11as brasUeiras, sel·ão concedidos de 12 7 1 nso arl 31 elevou pO"a 3 f: razoável, por outro lado, que con~ - -;J, " ~ 
mediatite indicação e aprovação do anns o inLerstició. que pode ser redu-
Instituto Brasileiro do Sal." tribuintes c repartições arrecadadoras Zido pa.:~a dois anos, quando não hoü-

Sala das' Sessões, 24 
1964, - D~p.lItado Paulo 
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disponham de tempo razoável para, . . 
f:e julho de uns e' oUtr!.3, tomarem conhecimento ver funcionaria com aquele tempo. 
1\[acarirti. das ~ovas disposições fiscais e 3 elas Contudo o dil:?,t2.{~~ prazo de intersti

se adapt:u'E'm. Nüo seria justo que, c..:o na classe. 3 unos ou 2 anos, con
publicada à. Lei nos últimos dias' de forme p caso, tem-se mostrado preJu~ 
julho _ se a tramitação do Projetai se dicíal aos intérêsses da Admil'listl'ação. 

A corp'Jl'ação dos Agentes Fiscais do InclUa-se no arl'. 8.°; concluísse ainda "êste mês - os conw 

"Par~graro umco - Pelo menos tribuintes ficassem expostos a multas Impôsto de Consumo é composta· de 
. apenDS 836 fiscais, número mais que 30% (trinta por cento) dos recUl'~ e outras penalidades pela não-Imedia-

sos desti'..1ddos pOl' êste pcOGo à to conhecimento das novas alíquotas insuficiente para atender à exigência 
ttlle o d.esenvoh'h:nento econômico e ln

participação ~da União no capito.l e. assim. pagassem impostos, principal- dustrial do Pais está a reclamar. 
de sociedades de economia mISta'1 mente o do sêlo. Cnln base nns nliquo- Em leis anteriores, Lei nP 2,653, de 
dC-Jerão ser a p I i c a dos pela tas anteriores. 24-11~55. art. 18. e Lei n.O 3.057, de 
S.P.V.E ... t\. e pela SUDENE, em . AJcw Cunha 22-12-1956. art. 3.0, quando ainda era 
partes iguais, na Ac".:lzônia e no N.o S9 vigentE) O interstício de 365 dias, fi me-
Nordeste, respectivamente." Ao art. 9.°; 4ido. objeto da pres~nte emenda fo; 

Substitua ·se a expressãc> adot9.qft, de forma a preencher os cla-
I JUSTIFICAÇ1l0 "1.0 de ngôsto de 196-:1" r03 que se observava nos E,5tados de 

por maior urrecadação e desenvolvimento 
"1." de setembro. de 1984"., J;jdus!;.1JnJ c que. por isso lllcsmo, exi~ 

!JUSTIFICAÇrlO gial11 Il presença ativa da fLc;:culizaçâo. 
caril â. fI,provação desta emenda e exe

);'ão há- como fazer retroagir f\ 1.0 '.,.ução jmediata do que nela se dispõe. 
de agôsto 1. incidência do Impôsto do o Ministério dn Fazenda estaní apa
Sêio e ConSUmo eliwados pelo pre~ relhuà.o }"lara superar. pela ação do 
sente Projeto,,·cuja. conversão em· Lei fisco, 05 desejados indiccs de aumento 
deverá ()COrrel' somente no fim do re- dr. arl'cC'.9.da.ç5.o. 
ferido mês. O Impõsto de Consumo é SalíL d:.>s Sessões, 28-7-0·1. - D~pu-
cobrado no comprador. na nota. fiscaL f,ado Tújy Nassif. 
O Impôsto do Sêlo é deVido no ato da 

Acrescente-se o ~cgulntc nl·tígo: 
"Art, - Ficam revogadas a.s iscn~ 
ções do Impôsto de ConsUll1u 
conieridc.s expressamente aos se
guintes produtos: queijo e requel~ 
jão clncidência de 4%); farinha de· 
trigo vitaminadu.. em lata, eaixa- ou 
pacote (incidência de 3%); glico
s~, maltose. lactose <incidência de 
4%); manteiga em lata, caixa ou 
pacote (incidência de 4%); cho
colate em pó (inciClêl1cia de 5%): 
cimento refratário, c produtos re
fratários, como tijolos, peÇas e se
m.elhantes (inCidência de 6\'{,); 
máquinas _ de costura. Oncidêncb. 
de 5%). ",. 
~ 1.° - O imp6sto referido neste 
artigo sera devido a partir de 1." -, 
de setEjLnbro de 1964. 
§ 2.0 - DuranLe o período l·efcl·i
do no artigo 1.0 desta. I .. ei as alí
quotas dêste· urtiga vigorarão com 
os ft'créscImos que lhes'ccl'respon- ..J 

derem no citr.do artigo.·' 

JUSTIFICAÇÃO 

l!~ don~l' de t.odos contribuir para OR 
recursos com que o Estado Pl'oéura e 
t.e~n o de"\"er de realizar o· bem Co
muro. 

Todos o::; produtos cita.dos no artigo 
são indus/,J·ializados. Os de alimenta
ção já não são consumidos pelos as
salariados, de vez que· os seus preços 
só são suportáveis por aquêlcs que te
nham ganhos fartos. Os refratário!; 
têm gozado de isenção injustificável. 
eis que sQ.o produzidos por empr&às 
altamente capitalizadas. As máquinas 

Por, mais que se tenham registrado 
alguns avanços, nos ·ultimos anos, na . 
execüção dos programas ~c desenvol
vimento da Amazônia e do Nordeste, 
na..l-apamente no que toca lt últlmá d:;.;; 
regiões citadus •. é incontestável que os 
resultados r.1cançados não têm,corrcs
pondido às aspirações e esperanças das 
populações daquelas áreas-problemas. 
A pobreza continua a ser, numa 
c, noutra, a r..(ta pl'cdominante 'ia p~j
sagem humana, A desproporção entre 
os recursos modestos que se aplicam e 
os deswf"didos pro'Jlemas a enfrento.r, 
é. evidente. Conseqüentemente, ao in

./vés de ser atenuada, terde a se acen-

assinatura do documento. N.o 62 de costura têul gozado de isenção m-
Inclutl-se: justificável, eis que o·seu elevado pre~ . 

tuar a desigualdade econômica e social 

Assim, ·impossÍvel retroagir os efei
tos da Lei a 1.° de agôsto. 

Sala das '3essõe.s. em 28 de julho de I 
1964.. - Deputado '1'uJy Nassil. _ 

\ . 

. "Art. - Onde hçuver estabeleci- ço não mais cOl"l'esponde às razõc3 
mento bancário. todo tributo de 1 que determinaram a referida isenção. 
valor s~perior ~ cem mil cruzei-I As alíquotas atribuidas 11110 são ar~ 



~ 
bitrárlas, mas exatamente aquelas que,! 
nas Alineas respectivas, teriam os pro- ! 
dutos, se não gozassem de isenção.... I 

Sala dns Sessões. 28-7-64. Depu.,· 

\ -
preferência, segunda os incisos r .. pois ti:1l1~.m. em seu lavor, de1i1liç6es tas de 11 de junho de. 1962 e 17 de lU
Ir oU rn dêstc artigo. obrjgando-! que constam do Pl'Ojt;;to - de origem- lho de 1963, e ao sua. cobrança. foi feitA 
se o interessado. ainda, a promo· i do Por.:er Executivo - n.o 4.834/54 no mesmo ano da sua lnstituiçüQ,-! 
\'er n sua tmixrf, com a prova dOI' (Código TrUlUtirio Nacional) ; tal Pro- Mas, além dos lances já transcritos 
CUfi'lp!i111cuto do con!prcm.isso as- jeto, que ainda se ancontra 11a Câ.mn- do Projeto de Códiro Tributário Na
sumido. Ira, . foi redigido pela prof. RUB~S ~ioual. há outros elementos que, par. 
~ 3." - O não-l'ccolhimGnto de 1 GOMES DE So.tJZA, e foi apreciado, tidos do próprio Poder Executivo, rea .. 
qualquer pl'c::.tnç:1o Da data marcu- no .1\1hlistério ds. F::,~cnd:l, por uma ·tirmtun ti. te::.3e daquele e homcnar;eiclU 
da, à rcpartiç::'o competente Oú à com.i.ssiÍo de técnicos do mais alto ga~ I I) dispositivo constitucional (§ 34 do 
sockdadc ou entidade escolhida, batlto -- AFO!'TSO AL:MI!~O RIBEIRO art. 141), desrespeitado pelo Governo 
confonne a opção exercida, acar~! DA COGTA j PEDRO TltlXEIRA SOA. de 1962 e 1963, que hnpôs a cobrança, 
ret.:u:i o vencimento do restantej EES .TUNlort, G1:t.'1.:0~ AUGUSTO nos alUdidos anos, tIe tributos (emprés" 
da dívida, ·l'c3tabelecida a multa, DA SILVA e .RO:'a·:u GIJ50N _ e, times compulsórios), que somente po'" 
ficr:.ndJf ainda, c débito sujeito à afillaI, foi eZ1vi:ldo a r.-:I-]. Cc..s~ p~la deriam ser exigIdos nos anos sC3Ubt:3, 
cOl'rCc;ro âJ s:m \·u!or. nos têrnl0S1 MC1lE:!.g.:~ll1 n.O 373,54, d.,. 21J de f!.~ósto Isto é, ·de!.Jnls que tives.sem sido {:1C1 
do art. 7," da Lei n.Q.4.357, de 16 de 1954, ~lo Pres1dcnie G.::~úIio Var~ inscritos 11:1. previsfio orçamentária: 

0.do Tulu Nassit, 

N/ GS I n 
I\cr~s( Cl1-:'~u·. ondl~ c(m'.i::r: . I 

·'Art. - 05 débi~o:;, aJuda u50 XC3-j 
gatados. levantados pelas l'Jpa;;ti-1 
ções do Imp1sto de Renda. com, 
.1'un(~nmen.tc) no . ., orts. 43 e 14 da Lei 11 

n,o ~" 069, de 11 do:! junho de 1.962, 
c nos ai.'ts. 72 e 73 da Lei n.'! 4.2·12" 
de 1'7 de julho de· 19::;3. re<;uI.:t.:l.nt3..<;\ 
de fatos gel'adorzs ceQi'ridos at5 
31 de dezembro de 1913, ficarão au~ 
tomiltlcamente cancelado9, dispen~ 
sadru, as mult~ e a mora reGula· 
meninres. se os l'eSp8cti\'os interes
sados, dentro de 90 (noventa) dias 
da publicação dc:;ta Lei, deChra-1 
rem, por escrito. que a::;l!iJurão, 
peJo .menos, a. met:,;r.e do princi~ I 

de julho de l[G~. '. .. (cas. Sfi:o dêsse P~ojcto OJ dois s~~uin~ 
§ 0::.1) - Se o debito Ja estiver tes an.l!ros: 
ajui33.GO, a lavratura do TêrlT..o de I. ~;Art:. }.7 - Tri.bt~:o é t{ f!a. pT~3ta.-
.R2spcnsr.b!!id.2de fic~r<.Í. SUbOl'dina-·1 ção pecun··{u·:a in::::i:uída por lei 
da ao p,r.uamcnto, precedido de com, caráter ~01tll;ukúrio pela 
gt::iu da rcpartiçJ.o fiscal compz~ Uni~io. pelos E.::tr..(lc.::: ou' pilas l\&u· 
tm4Le, (,US cust\.1.S do processo, que, nicÍpÍos e D1sb:~to '?cdel'('l, no uso 
enL..1:Q, ficará sobrecstado, senl pl.'e~ de c"Jmpeténcin. c·:mslitudonal ille~ 
juízo dos ates já praticados, s:! a rf..nti~ à sua conjjç:::'o (le pesso:l. ju~ 

pal p·:-imiti"m: / iniciativa judicial tiver sido da Fa~ l'ídiC<l. de direito púhUco. 

I -- em. OW:lgações do Tes:luro I 
Nacional da. emissão auto
r~ada pela Lei n.o 4.357, dei 
16 de julho de 196~, que, 
para atenú.Jr a esta OPÇão'l 
poderá S~r elevada em ... 
Cr$ 100,000:000.000,00 (cem 
bilh5es de cruzeiros) ; \ 

n. _ em iuvestimentos dil'etos ou! , na tomada de capital parai 
empreendimentos in' d u s
trinis oU agrícolas conside~ 
l'ados ·de illterêsse para o 
desenvolvimento das l'e
giões 'da Ama~Ôllm ou do! 
Nordeste, definidas paIo nrt. 

zi.:ndfl. Pública, ou definitivam{'nte 
arquiv~jo, se a ação houver sido 
propo:::ta pelo próprio devedor. 
§ 5,° - A certidão do Têrmo de 
R~sponsabilidm'!(! será. o instru~ 
mento hó-bil p~ra o pross:::guimento 
da açUo executiva fisc·a!, verifica~ 
(~a a hip6tese presista no § 3.0, I 
§ 6.0 - O disposto neste :ll'U;·o 
r..':~ dá direito à devolução de im-
pOl'blndas já recolhidas em eará· 
ter definitivo. cUja restituição sà~ 
mzntc sel'á feita nos têrmos d:ts 
1et;- sob as quc.1s fOIam exigidas," 

JUSTíFICAÇ1!O 

2.° da Lei ll.o 1.806, de 6 de A recente Lei n,o 4.357 determinando 
janeiro dz 1953. e pelo art. !t con'cção monetári.a. total, obrieató-
39 da Lei n.O 4.239, de 27 de ·.l'ia e anual do \-'alor dos ntivos das em· 
junho de 1963, l'espectiv",- pl'êsas COlliel·cüJ.ls- e ~ndustr.iais, ado· 
mente; ou, a juízo do Mi-j tou, ainda, outl'rlS m~tUdas de forte to· 
nistéri.o para '3 Coordel1a- 11alidade fis.cal. Da sua aplicação de~ 
ção dos Org:.nil.:iffios Regia- verá dGC01Tcr um flm:o animl!..dor' de 
nais, de outras áreas geo-

j 
rccur~cs para o erário, que encoraja

gráficl!s subdes~nvolvidas. ria. o reexame de outras mediuas lc
com a coudição de não se.. gais, pr2gressas, cujos resultados njio 
rem tais partes de caPital! fonm conseguidos no próprio ano de 
transferidas antes. de decor-. sua expedição. 
. riUos cinco anos, sal~'o! Estão neste caso os dois emprést1-
ocotl:cndo o faIecimcnta dOI mos autorizados pe_hl~ Leis r:,o',4,OGO 
""..ornador •. se pes.:::oa física, e 4,242 - o Empl'estm1o PublIco de 
ou liquidaç:io CU. fus'ão, se 1\ .Emergência, que,. CIU 1962, alcançou 
pessoa ~uridica; as l;c;:;soas juridicas; e o EnlpréslinlO 

lU - em. "Depósitos para lnves~ Compulsório, que, em 1:963, alcançon 
iiill:e~tos". à ordem da Co~ as pcS!:cas .~ís~cas, ê.ste. ~1t~1Uo ~ara du-l 
O1lSsao de Investimentos, tal' um trlenlO, O pnmeu'o ja teve a I 

lJara inv:rsl0 segul"!da os sua. aubr~il.l;'ão cs3"otada, porque li-I 
! § 2.° a 4.0 da Lei 11.0 3,470, mitac.a ao ano !is.~al de 1962.; o s~
,..e 28 de nOH;rr:.::<ro de 1958. gunào foi, pela. rccznte lei de correç'5.o I 

molletái'ia - n.o 4..357 -, StIDSiVCl.-1 
§ 1.0 

- A cle!!lo.r::..Ç""'J.o mcnclanadt:t nlCute, ampubco no seu raio de a1.
neste arti:;a se:r~ .. ~ed. tmic.:z. a Têr·

1 

canc~, p':stG Que fomm revcgn.dos os 
mo de E..eSl.)OD.S!l ... L;ldo.d~, a~avés do arts. 72. 73 e. 7õ da Lei n,o 4.242. e,. 
qu.zl o int.:n-cz:J.LO Z;} ccm;):l'ame~ t.1é:4l t!:SSQ; a exigênci:l. sôbre os r:m.
terá C I8CCL.rei' a lt!:::orl':l!lci~l re- ctln1entcs c1:::::si!icáveis na cédtüa "C" 
manescente do c:.Gj:~.;): I foi., ta.rr:=-~.n;, alt:rnc.l, I udotan,c!a .. s~ 

a) de u.::q.a só vez, S2 í.uicr:ar o. ol.'"t:'o c.rl!~}.":o. . f 

Cr$ f'JD,OOO,O:;; I Milhares d2 contribuint~s inf:;rcssr .... j 

Â~·t~ 20':':' '1.1: ü;;úi~: ~·s'··E;t;d~~:·~ 
Distrito Federal e 01; Municípios s6 
pode.l'ão instituir (·ll\prist.imos 
compulzórios dentro da C'sfel'a de 
,suas competências trlb:;.tii.rlas pri
vativas. se't.1v~lhes (1.plicá1Jel o eZis
posto neste CÓdigc e nas 1c[s tri

,~butdrias relativas ais trilmtos que 
lhes sirmwl. de base," 

Noutro dispositivo, o me~m.o Projeto, 
l'egulaulentalldo incisJ con"ititucional, 
olnda adverte: 

J'Art. 70 - l'I("nhum ü%uto, O~ 
sua majoração. sm'á cOQl'ado em 
cada exercício .. s~m lmh'll1. ::l.Utol·i
zação orçamentârin (CO:1.st., art. 
141, § 34), efetivada. pela previsão 

. da. respectiva 1".Jc3.ita e pel!f.. refe
ráncia, expressa. ãs leis ·tributarias 
que o tanhem institric:.c O,l modi
ficado:" 

Subscre'lCndo O relatório GQS traba.
Ibos, a já aludida Comissão de Técni" 
cos do Mi::tistério da FOZ!Jl1da, dírigin
do-se ao titulu.r da Pr,::'i.a - então o 
51'. OSvVALDO ~tRANrrA -, a.:isir.l jus
tificou o 3rt. 20: 

"35 ~ O art. 20. originário d.;:, art . 
27 do nnteprojeto. institui um pre
ceito essencial à solidez· da t'tiscl'i
min~l(;ão const1tucioncl das rendas 
tücuti'tlas, e \mD\\~\tJ.me·i.,"'"e de
corrente do seu C3rjt2r rfg-ido: a. 
as::;imibção, para eIei!c3 j..trídicos, 
dos empréstim.os C01JtjJ.tLsõrf.os a 
tribtlto~:, especi!1cament:! enqua
drad03 110 campo das coml}.~téncias 
prh'at.iYas. IBALEl:IRQ, "Lir..1ita.
çóes Ccns;jtucion~is"> 'Já~ 56; AS
SIS RIEEIRO, "Antt!r~e. Jmidica 
do Crédito Ptblico". p:í.:;. ';'3.> 

(Eüt:l citu:ç<1o f Di cJ.:tic.:!ic do 1::)

lume editcão, crn i:J::'!, íJ~lo Ser~ 
viço Grãj,f:o do i.B,0-.E., Clim o 
titulo ('Trab:L!!tCS" da Com:ssêo 
Espec,'al do CéJ..[;o Trü;ut:íril'J 
NacimzaY. pégliU 11:;.) 

li) em 4. (qua!:I.:» pr;:.::t.J.çÕ2:; J:1w- lll'am em Juizo impetrando ThÚ!.ndadas 
sais, se superior· n .....•. ".", dI.: Sç3"u:."<1nçn contro. a exigência doI Flccu -ris~o, atrn:tt'!:; c'a t:J.r:.~~ri<;ãn 
Cr$ EOO. tjcu,on, m:ts in:,;riol' a I I::!"i'prt,g,ill1D. COll11,lulsófio - o da Lei' de di.:;pcsiti.ns e e .. ;:pl:c.- -;::...:s dQ Pr0jcto 
Cl\i 5.000.m;O,CG; . ny 4.009·e o dr!. Lei nY 4.242. .. Milha- de C6di:ro 'l'ritutár.iv l,::-::onul, que o 

, c) em 8 (oito) prer ,açCes mens"1is, r.38 de OU~Tas silnplcsm€llte deixaram pcuS!l.mento correto do I ':!.njs:'::rio da 
se s ... .I:;::rior a Cr; 5.000.0oo,CO, c.e pagar e ficaram a3:uardando Q exe- Fo.ze:nda a respeito dos c:n"l)::;,üt!mos 
mas i::lferi'or a Cr!J 20.GGO,OnO j oo: cutivo i.iscJl. Da qualquer modo, as compulsórios é o.de QUe és~:;s ~e cIaesi. 

(1) em 1~; (dGz~) pr<:ota.ções man- duas leis prnv"Ocaram, graças à, reação [ ficam como tributos, dada a sua obri
s.1is, ::e supel'lor a .......•.... dos contribuintes, Ulu. número elevÇl.~ gotoriedad~, e. por isso mosmo, devem 

• Cro 2lJ. 000. aoo,oo. d!.ssinlo de processos adrninistrativosl figurar no O:rçaL"1.ento para o exerJwio, 
~ 2.0 

- no Têrmo de P.cspc)Ls.:tbi~ I e Judiciais, embaraçando, ainda mais, não sendo, pois, possível a sua cobran~ 
lidade d.::! .que trata o § La, além\ a marcha de outros pl·ocessos. Nem se\ ça no própr.lo ano da instituição de 
da re!er~ncia ao montante pr.imi~ dig~ que os contribuintes hajam Ore-\I cada um. Re.af.irme~se> para que o ar
tivo do ó'Sbito e da {t\.1D.UIicação do recidp reação à cobrança dos dois em~ gumento não· se perca, qUe os emprés
devedor, ficará- fix::tda fi opção préstimos por motivo subalterno, ma-I timos compulsórios instituídos pelas 
dêste pela modulidr:.de a que derlliria, capricho, propósitos protelatórios, Leis li.O ' 4.06fl e 4.242, ° foram em da~: 

a) Projeto de Lei 7/...0 1.405/631 cm;ia ... 
ao à Cdm.aTa com a Mensagem 
n.o 387, em 2S de novem.bro de' 
1963, dispo11.io sóbre o Cód'go de 
Contabilídadc. ~,.-

"Art. '63 - Os empréstimos pú .. 
blicos podem ser volunt.ários ou 
compulsórios, apliaaneZo·sz, a; 
êstes 71Wmos, o regime iurid 'co 
das receitas tributárias:' 

A Ccmiss:lo R~vi50ra do Projeto, 
no l\oiilli.stério da Justiça - cons
tituída pelos ilust.res prOf€55ÔreS 
Francisco Sá Filho e Amilcar de 
P.raújo Falcão e do autor do [!.n ... 
tep:ojeto, Professot' C. J. de As
sk· Ribeiro -. na item 16 do seu 
nlatório assim jU5tif1cou e expli_ 
cou aquéle artiga 63: 

01 16 - A~enção especial tam_ 
bém foi dedIcada no problema. 
do empré.stimo compuIEório. 
(omissis) l!! ve:rdatle qUe dos 
empré::;timos em Geral tem o 
chD.mndo empréstimo compul .. 
sório :l característica de ser l'es .. 
ti"tulvel. Entreb.nto, paro. dct3r .. 
minar-lhe o regi:ne juridico 
constitucIonal, mais importante 
se afigura considerar (). cnrt..ter 
coativo, obrigatório ou não-vo· 
luntário de que se reveste a :3ila 
prestação pelos cOlltribuintes 

. QUj como são denon1inados, mu~ 
tuáriru. 1:; ex..'l(amente a r..aturc .. 
za obrigatória dos tributes que 
laz com que o legislador cons_ 
tituinte, procurando acautelar 
direitos individuais re!at1yos fI. 
liberdaue, à propried:tde e à 
igualdade. esL'l.beleça. as conhe. 
cidas limitações ao poder de 
tributar, h'aduzido.s pe!a díscri
minuç.1o da comp~tJncio. impo_ 
sit\va. 1)eJo estalJe1cc:'r.:!eUt.o de 
imUnidades fiBca:.5. pe!a CO:1::D,
grnção de v~daçõzs v':'r1as, etc. 

4ii5' ResulL"1dos idêntlco3 aos Ciue se 
bu.::::ou ClSJinl g~rantir "Ç>üf. .... :n 
ser alcanç=:.dos pe!o cm~r~_;o 
dos empr :z~;.m:::s CO"~lDU:':;.i::::'l:. 
Logo. não hi ra::::Q "j:'la::~L.:::L 
para. c::x:bi-los da Te:;"; ne f ::. ':~ 
tu!Co 'P:J.ra a d.::cret:z-;éo é CC~ 
bra;zça da receita ti"i.-:;tJ.:.i.-:a. 
Semcu~r::ntement.3 ao que. jj se 
hu?in fJ!:o no Pl'Oict3 do ,-:é":.i .. 
go Tribu~rio Hacional c1r!.J>Jra_ 
do p~lo Pod.~r E~;;cut: ... ;o e era. 
em tmmitac::!o na. Câ..lIX'.l C:rJs 
D~put:ldo3 (art. 20), Q Ant="1,-o~ 
jeto ora e.x;zminado tambéin 
acolheu. o princi;;io <b s<!.:"m::ier 
o empr~·:':'mo com~)Ul:;.c.rio a 
tratamento jurülico an~!ogo ao 
da decrotação e cobranr.a da. 
receita tributária (cf. art, -63 do 
texto revisto) ". (D,C.~,~I, de 
30-11-63, pá~, 9.:::9:1). 

b) O ilustre Deputado San T.nia:;'1 
Dantas, Ministro da Fazenda 
quando se e1abora"a a Lei n.O 
'1.242, em 19 de junho de 1963. 
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declarou, oficialmente, qUe admi. argumentos laborio'lfls, \'itilcntadores 
1.;\ a inconstitucionalidade da co- do. hermenêutica, sofi:itt:.os, redigidos. 
t'::.mr;a do empréstimo· compulsó- as _mais das vêzes, sob encomenda. 
)':0 - que então se il).stituia pna Poder-se-à· dizer qU\~ o Poder Judi
(lé:üdir ao aumento de venchnen- dárlo já considerou o empréstimo com
t~ do funcionalismo - 1~0 pró- pulsório constitucional. ao examinar 
p:lO exercício d~ sua criação, e, questão suscitada pe!Ds~ contribuintes 
por isso mesmo, sugeria, como dp. tl"ibutos estaduais do Paraná. Certo, 
compensação, que tal aumento su- mas, à ocasião do, jUlga.mento, em 23 
m::i1te vi,z-orasse a partir de 1.0 de d~ ~n.l'ÇO deste ano, nC\Q eram conhe

, azêsto daquele ano. cldos os têrmos das declarações do 

, -) o Empró;Umo COl~1Pu]3Ório. à 1 sr.~~s" constituclollnis prati(~adas pelM 
;;;Ua vez, teve a mawr parte de Le.s ~:.o. 4- 069 e 4.342. O Projeto, se
SlJ.a área limitada pela recente g'J.rido a ~ sua prôpria' ementa, dá. 01.:
Lei n.u 4,357 - que revogoU, lras.providench!s. além de p!'opor mo-
110 art. 2l. os arts. 72, 'i'3 e 75 dificações 'na legislaçã) do im~ósíO de 
da Lei 4. 24~, que o instituira. consumo e do .:;êlo, todos de compe-

tência fedel:51 ci)tno a ·matéria que se 
a· fórmula proposta, entretanto, ca- enquadra. l'€st3. emenda.. O Congresso 

pitaUzS-l'á res:lltndos inestimá?eis: Na-ciona! t,:m soberania, prenogativa.. 

, 

O) O !:'J13tre prof;, Otavio Gouveia de I atual Mini.stro da Fazenda (letra c do 
B'Jlhõ~s, atual Ministro da Fa.-

I 
n.O 4 desta justiti.cação! e nem os da 

zenda, proferindo uma palestra Mensag.:m PresidencJal, de que decol'
Il'l s-~de do Conselho SuperIor daS) reu a Emendg, Constitucional TI.O 7; por 
Classes Produtoras - CONeLAP

1 

oulro lado, ê sumamente provável que 
- pai, seu turno, teve oportull.l- o feito não tives~e sido instruído com 

d.2.13 de salientar: I o~ demais elementos iu"ocados por 
"03 empréstimos deVG:l1 .ser "0-1 esta Justificação: as definições conti
lu:n.tários. Emppistimo compul~ das no Projeto do Código Tributário 
sárto é uma. •• contradição ae 1,_Hacionfll~ o p2nsamento dn Comissão 
t-iT7nOS. Se é empréstimo, deve R09.isora do Anteproj8to do Código de 

$:!.T volunt&-io, ainda que por Contabilidade e a declaração do Mi
esZJ'lllulo, por persuasão Oll t:in~ nistro da Fazenda. em junho de 1963 
culação a determinadas op3ra- lletras '! e b do li.o 4, álém do que 
ÇÕ3S. Se é_ compulsória, e tRI;' S-J contém no n.o 3 desta Justificação>. 
BUTO ou· TAXA",· ("O" G10bO"'j· S\~ o feito, tivesse sido de·;jdamente 
do Rio, 27-5-64, pág. S}. instruído com tais elementos e se o 

, '," julgamento tives:;)e ocorrido depois da 
,,) Con~oml~~~t,emen,te, O Con~resso promulgação da Emenda Constitucio-

.... NaclOnal Ja examlnava. a l\Iensa- lial nO 7 de 22 de maio dêste ano _ 
gem do -Po.der Executivo, r;.u 1/6~, e' não: co'mo ocorreu, dois meses antes 
q~c· p.ropunha a suspensao pl'O- _ o resultado teria sido outro, pois 
VIS~l'ia, apenas e~n ;,96:" e em não podemos COlUet€r a injustiça de 
J::8:1 ~:."~ do § 34 do ,~rr. L_ aa cons-I supor quê- o Supremo Tribunal Fe-
tl~UlÇ~O, "d,a qUall~es~l~o~ a Emen- deral tivesse agido sob pressão. suge~
d",;, n. 7. a :~onstltUlç~O:. tôes do Poder Executivo ou qualquer 

~rt, un.~o - A Vlg(õUC:a. . .?o I outro tipo de influêneia capaz de alte~ 
, § .. 1 do art. 141 da c:onsütul~a?, rar o seu apreço à boa norma juridica 

119. p~rt.e _em que eXI.ge, ~ preVIa e constituci;:mal. Imnressionaria O Su
autonzaçaa orçaI?e~.t~u·1a P3.;·3.' premo Tribunal Fe~~,~ral, 'certmúente. 
a cob,r~nça. de tnbUi.-D em j-~ac.fl entre todos os elementos _ .se êJes lhe 
e:.:erclclo, fIca suspensa n.e 31 ti~tessf:m sido oferecidos _ de modo 
de. (~ezembro de 196~.~' / es~ecial, a circunst:>.ncia de haver par-

Ju~tlhc:ndo a ~ecess!aa~e, ?cssa I tido do próprio Govêrno, que sancio
susp:::nsao parcIal e prov1sona do 1 nara a Lei· n.o 4.242, ce 17 de julho < 

cae.t::loso § 34 do art. 141 da Car- de .1963, a Mensagem qUe encaminhou 
ta Magna, a Mensagem acentuou, à Câmara o Projeto TI.o 1.405/63 (CÓ
ao" seu pllal: ., digo de Cont.'lbilidadeJ, com aquela 

Impoe-se, ~on~cqUente~1ente, definição de Empréstimo CompUlsório 
nesta emergeJ.?-cIa, ~ re~J?-Sta· contida no· art. 63 e justificada pela 
:t;tento ~a re~elta· t!lb';ltana. Jt correta explic9,ção da ilustre Comissão 
~e preclpua lmportancla recor., Revisora (l-e~ra a do n,o 4 ~esta Jus
rer-.se 80 aumento d~ recei~.a tificação)-. 

aI restaurará, na população, fi. fé 
nos mandamentos constitucio
nais, ainda que êles represen
tem urna peia ou um óbice ao 
Poder :E:xecutivo; 

Q) deterá a destrença da- popUla
ção na.s 'l11stituições e, especial
mente. a. desconfiança, que já 
nela se esconde, à seriedade das 
decisões elo Poder Judiciário, 
contrà o qual se levanta a sus
peita de C'!nfatizar a sua supe
rior ol'ie~ntaçt\o poUtica, quando 
etn {:ausa o interêsse do Go.
vêrno; 

~,c~ aliviará, de pronto. o Poder 
Judiciário quanto ao estudo e o 
jUlgamento de mHhares - mais 
de 30.000 prócessos! - de Man
dados de Segurança impetrados 
contra- as duas Leis n.o, 4.069 e 

. 4.2-l~: 
di n~stituirá aos seus t.r&.balhos 

nornuÚs centenas de funcioná
rios das .repartjções do Impôsto 
de Renda ocupados na manu-" 
tenção das exigênCias contidas 
,las d'JUS Leis n.o~ 4.06D e 4,242, 
quando êsse esfõrço está 
sendo reclamado para a 'cobran
ça de· créditos da União muito 
llUlis :importantes e. já agora, 

- p::.\m a execução da L-;:i n,o 
4.357, que tantos recursos de~ 
verá. dar ao erárIo; 

e) proclamará, agora pela voz do 
próprio Poder Legisln tivo, o 
entendimento correto do § 34 
do ar:, 141 da ConstituiçãO, isto 
é, aquele que lhe foi dado pelo~ 
constituintes de 1946: 

/) dará, pelo esqUema.. proposto, 
recursos voluntáríos,tlos cofres 
Públicos e permitirá novos e ro
bustos investimentos nas sofri:' 
das regiões da Amazônia e do 
Nordes1e. 

de. ln:p_ostos~ co~o. meIO de dl- Esta longa e minuciosa Justificação 
lmnulçao do _ dejzclt, ~ as, para f oferece fundamentação suficjen'te para 
aZ:~"ilçar-se esse dese?avel pro-, \ que o Congresso Nacional aceite a 
pmato .d~ cornba.te a m/laçao, e fónnula ora sugerida para solUcionar 
necessano susp~n~er-se.' no 'P~e- um capitUlO desagradâvel e nada .li- Resta examinú' a oportunidade da 
sente. e.xen:zclO, 0, ~lSPoSl~l~'ol sonjeiro ocorrido, em 1962 e 1963, na medida. se'a oferecemos quando tra:
constl.tuct9nal qU!! eXL~e. prev!a história .financéil'a do País, e, assim, mita, pelo Congresso, um projeto de 
autonzaçao,orçarnentu!'ta para eliminar os -maus efeitos que ainda origem do Poder Executivo, é porque, 
lançamento de uoz,'os %"!l'po:tos. perduram, Conquanto fi medida ideal dada a irrecusável urgência na capi~ 
Daí a Emenda ConstttuctD.n~1 fôsse o cancelamento, puro· e simples, talização das vantagens descritas no 
oru apresentada ao Eg~to dos débitos levuntados ccintni os con- item antel"ior, tudo estaria a aconse
·Congresso Naclonal." ..... tl"ibuintes, ts.zendo-se total black-out lhar qUe ãproveitãssemos tão exce-

FicoU visto, portanto - sem mai,:,;.· sôbre os dois epiSÓdiOS e, dêste modo, lente veículo para a condução da 
apêlo à doutrina -, que li prôpria Ad- buscar-se.-a recuperação da fé que de ... fórmula sugerida, Opomos, desde logo, 
ministração, o próprio Poder Executivo, vem merecer os dispositivos cOhStitU:' nossa contradita li.- observação que, 
em diferentes épocas:""'" sob o govêrno cionais, parece-nos, entretanto, que, porventura, se levante à impropriedade 
Getúlio Vargas, sob o govêl'no João' tendo em vista a anotnlal situação do veiculo usado; se o projeto cogUà 
Goulart e, agora, sob a Presidência econômIco-financeira em Que vive o· de impôsto de Consumo e de sêlo, nem 
Castelo Branco - não discrepa quar.io Pais, os contribuintes aceitariam. de por isso podaá deixar de cogitar de 
ao entendimento' do exato sentido e bom grado, o alvitre que fazemos, qual qualquér ou.tra matéria financeira. No 

,. ----f. conteúdo do lance do parágrafo 34 do o da dispensa de metade das exigên- art, 8.° êle cogita de auxílio aos Es
art. 141 da Constituição, que eXige a cias fiscais que 00 alcançaram pela tados, repetindo. aliás, O que já estàva 
prévia' inscl'ição orçamentária paTa a aplicação dos .dispositivos malsinadOs no art. 4,°; a recente' 'Lei n.O 4.~57 
arrecadação de qualquer tributo, do das Leis n.o, 4,069 e 4.242, como con.. aut.oriza. a emissão de Obrigações do 
mesmo modo por que define ,o emprés- cordariam, ;,gualmente, corr.· 'lS condi- Tesouro, modifica a legislação do Im
timo compulsório como tribUto, que-êle, çôes ofel'ecidas para que s~ efetive tal pôsto de R,mda, revoga dispositivo da 
efetiva c proclamadamente, o é. Bas- dispensa. as quais estão detalhadas Lei n,o 4.242 (que tratava de aumento 
taria, além das definiQões contidas nos na fórmula. agOl'a proposta. A medida de vencUnentos e do empréstimo com· 
projetos ora apreciados, a· afirmativa não agravará a situação do Tesouro pUlsól'io), resguarda interêsses da Pre-
de um· govêrno revolucionário, que, pol'que; vidência Social, reafirma estímUlos fis-
sentindo a necessidade do acréscimo de cais' às áJ'eas da Amazônia e do Nor-
receita tributária,. tomou a prévia .pt'1!- a) não manda devolvet i.llportá-n- deste, manda abrir concurso para 
caução de pedir a suspensão provisória das 'já arrecadadas; agente fiscal do lmpôsto de Renda e 
de parte do § 34 do art. 141 da Carta b) o Empréstimo Público de Emer- até disciplina I;) .FUndo de lndenizty 
Magna, ao invés de buscar êsse acrés- gêncla, da Lei h,o 4.069, teve çõcs Trabalhistas. Cabe, ássim, dentro 
cImo por vias tortuosas, entre as quais sua. duração limitada ao pró- do projeto a fórmula que agora ofe-a dlstorçlo da "mens legls" que inspi- prio ano de ~ua criatão - recemos à. consideração" do Congresso rou o citado dispositivo ou'o .recurso a 1962; , Nacional }la!'a a reparação das "glis-

\ 

constl.tuclcna!, para aditar, suprimir 
dispositivos e até rejeitar quaisquer 
projetos, mesmo os que lhe ,sejam 
propostos sob o rito do Ato Institu ... 
cional, com a única restrição de não 
aditar despesas, e o Presidente da Re:"" 
publica já desautorizou entendimento 
diverso ·que se pretenda adotar em 
nome do Govêrno, quando, na sua re
cente palestra à Nação, na noite de 
15 de -Julho, reafirmoU. o que já sa
lientara por mais de. uma vez: 

«5 - O encaminh~mento dos pro
jetos e' sua apreciação ·pelo Con
gresso Nacional não estão, absolu
tarnente, tumultuando 8: Nação, 
pois a Câmara e o Senado exami
nam os assuntos em plena ordem 
interna. e ~xterna, longe de pres
sões e mdeados de réspetto:' 

Sala das Sessõ,,'S, em 22 
1964 - Abel Rafael. 

de julho de 

Acrescentar, onde convier: 

.' Art. - Fica l'estabelecida are ... 
dação constante do inciso n.O 1, 
da alínea XIV, da Tabela "A .... 
que acompanha o Regulamento do 
Impôsto de Consumo, aprovado 
pelo Decreto 11.° 45.4,22, de 12 ·de 
fevereiro de 1959, cancelados os 
débitos· fiscais levantad'os .por fôr ... 
ça da modificação determinada 
pelo n.o VII do art. 4.° da Lei 
n.O 4.153, de 28 de novembro de 
1962," 

JUSTIFICAÇ,lO 

1, O Regulamento do Impôsto de 
ConsuIllo, aprovado pelo Decreto n,Q 
45.422, de 12 de fevereiro de 1959, dis
põe. no art. 8.°: 

"Art. 8.° - São ainda isentos os 
seguintes produtos, especliJcarnen
te incluidos nas Tabelas. anexas 
l\_ êste Regulamento: 
. . . , . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . 
x - QUanto à alínea XIV: 
................. , , ............ ~ -

22) os 'blocos} pacotes, pãss. 
lingotes, pedaços e formas se-:
melhantes, de qualq1,1er metal 
não-precioso,· destinàdo à fusão 
ou transformação." 

2, O mesmo Regulamento,· na Tabe ... 
la "A" f disciplinava a cobr.ança do 
lmpôsto de Consumo. sôbre produto$ 
da indústria _metalúrgica, almea- XIV. 
do s~guinte modo: . 

."1 - Barras, perfis, chapas, pran.
chas, fôlhas, fitas, lâminas, fios, 
tUbos, canos, barras õcas e outras 
formas semelhantes, obtidas por 
laminação, forjamento, estiragem, 
trefílação, centrifugação, fundi ... 
ção ou extrusão de qualquer me~ 
tal ...... 2%," 

3. Em novembro de 1962, o Projetõ 
n:o 4.804, enviado à Câmara pelo en ... 
tão Conselho de Ministros, mandou 
dar nova redação ao já· ,citado e 
transcrito iuciso 1 da alínea .'Xrv.. da 
Tabela "A" do Regulamento do Im. 
põsto de Consumo, em conSeqüência 
do que a Lei dêle decorrente, n.o 4.153, 
de 28-11-62, acolheu a modificação. 
que é a seguinte: . 

"Art. 4.° A... ;discriminação dos 
produtos da Tabela "'A" passará. 
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1 
n v.gorar com riS seguintes alte- talurg'ica, para os quais pedimos fi \ ao dis\~o, com a mesma· finaUdade.l cada em plano secillldãrio, vai a 
raçócs: atenção dos nobres colegas. IOnde há mesma razão ... deve haver a {tgente do fisco .à caça de quem não 

Sala das Sessões, 24 de julho de I m~s~a 9t.sPOSição. E, por outro lado, obedece às prescrições Ilegais, para. 

VII - Alinea XIV - Inciso 1: 
:Blocos, pacotes, pães, lingotes, 
barras, perfis, pranchas, :fitas, fIos, 
tubos, canos e suas conexões, bar~ 
Tas ócas, bem como chapas, fO
lhas C lâminas, não~corrugadaB, 
de qualquer metál; outras forma6 
1>em€'lhantes, obtidas por' lamina
ção,· ferjamento, est.iragem, trefi. 
lação, centrifugação, fundição ou 
cxtmsão de qualquer metal." 

1964. é lllSlgl1lflcante a relltab1lJdade tnbu- levar-lhe o castigo das leis fiscais B 

o item 
DiversoS) 
dação: 

H. Bclhonico tá.rja. Pouco perderá o Tesouro Na- reconduzi-lo às relações com o Te .. 
N0 61 donal e, em conseqüência, muito lu- souro. 

. . cl'ará a cultura nacfonal. Não lhe importa se é mal recebido, 
7 da alínea XXI Wrodutos Sala das Sessões, em 24 de julho'::e é ameaçado, se não é bem sucedido. 
pass:t a ter a seguinte re- de 1964. -- Deputado lValter Passos. Importa-lhe, isso sim, que uma es-· 

"7 - Isqueiros, acendedores e pe
drns de isqueiros .,.,.. 15 -.:;, . " 

N.o 71 
crita foi examinada, uni inventário 
foi Ieyantado, uma infração foi apon
tada, e' a presença do Tesouro se fêz 

Onde çouber: .,' :numa firma, num estabêIecimrnto 
JUSTIFICAÇiiO "Art.. - A flscrr!izaçao ao ImpOsto' GomerciaI ou fabriJ, compelindo o fal-

O Regulamento do Impôsto de Con- de COI'...sumo de'verá examinar. pe- toso a ressarcir o dano à raz.ertda 
4. besb forma, os blocos. pacotes, sumo tributa com 15% os fósforos e riõdlcamente, os !ivl'OS c documen- Nacional. 
pães, lingotes _ que representam n com 30% os isqueiros,. acendedores e tos das sociedades de economia O funcionário que descobre uma. 
produção do ferro-gusa _, antes isen- pedras de isqueiros, Não resta dúvi- mist.a, para o efeito rle indicar, f:one~ação, chamando o sonegador a 
tos, cxpIlcitamente, do Impôsto de da de que se trata de produtos com a por escrito, em cada oportunida": reparar o prejuízo, está velando pelos 
Consumo, passaram a ser encarados mesma finalidade e que são, indistin- de, os erros ou falhas apurados I int.erêsses do Erário, embora com me-
(lOmO produtos tributados. A Rece- tnmente, usados por tõdas as classes a fim de permitir à emprGlia O re- n01' parcela. de responsabilidad2 IlJl 
hedorla Federal de Belo Horizonte sociais. Por que então ter para uns colhil'nento do impõsto devido, no &,puração de tais faltas, mas igual ... • 
c~onsultada por uma emprêsa local; a taxa que é o dôbro dos outros pro- prazo de. 30 dJas, tnêiependente-j mente dedicado à arrecadação das 
declarou que a isenção não havia sido dutos do mesmo setor de aplicação mente de ação .fiscal. rendas públicas. 
fiuprimid:;., porque O dispositivo final e uso? Além disso, só se justificaria Parágrafo único - Na hipóteSE d'C /' Pergunta-se, então, se é justo dis-
da. Lei n.o 4,153, de 1962, não decla- esta discriminação se no Brasil hou~ fi regUlarização de que trata êste pensar o mesmo tratamento Que é 
J'ou re\'ogada tal isenção. No entanto vcsse o monopólio governamental de artig'o não ser pronlovida no pra- I dadQ a outros funcionários, EXCLUSI-
ti. fiscalrnnção ,no .1nterisr de Minas"":' fósforo, o que não ocorre. Assim sen- 2a fixado, assistirâ à fiscalizar..lia \'AMENTE DESPESA, que nenhum 
região de Cláudio, Carmo do Cajuru, do, por uma questão de justiça fis- o. ensejo de lavrar o respectivo t.:ato têm com ú arrecadação pública, 
Carmo dl\ Mata, Djvinópolis, Itaüna, cal. achamos que todos os produtos nuto de infraçfi.o." pouco se lhes importando se existo 
ltapecerlca, Pitangui, etc. _, onde se destinados a acender cigarros ou fo- sünegação de impostos e fraudes fis .. 
concentra a indústria de transform;~_ gões devem ter o mesmo tratamento JUSTIFICAÇÃO j c~'lÍs, ou &e a receita desce ou sobe?; 
~ão do minério em gusa entendeu que fiscal, razão de ser desta emenda. / Não só não parece justo, como inã .. 
aquêles produtos p3.fiSal'am a ser tri-! Sala d~s Sessões, em 24 de lJllho . A em::.-nd3. \'i~a proporcionar ài> so- I b.ll é desestimular~.5e aquêle funcío .. 
butru!os (' expediu notülcações para I de 1964. - Senador Bezerra. Nelo, 'j' c~ed"ad~ d~ economia mista Uma aS-ll1á.riO cuja soma de responsabilidades 
pagamento do Impôsto de Consumo I N0 68 slS,tenCla fIscal que. crie condições de pll'a. com o Tesouro tanto exige de 
As ernprêsns. acrescido de multas, No I . pagamento .clos impostos devidos. si, retirando~lhe uma vantagem aue 
.>nt::mto, lEsas emprÊsas, igllOrando a Ac~'c::;cenLc.-se o, seguinte artlgo: ,~ss~s entidades .são, em verdade, o só poderia vir a favorecer oS que sf:o 
ll1odiIicaçt~o operada no Regulamento • Art. - A fIm de POSSIbIlitar a I propIlo Poder Publico, pela COIlse~ contra o Tesouro, levando-se em con .. 
do Impôsio de Consumo. não inclui- mell}oria dos órgãos arrecadadü~ I qü~ncia do seu capital e dos interes- ta, ainda, ·que tal vantagem nenh.um 
tam o Impôsto de Consumo nas notas r?s, o .:r..nnlstério da Fazenda prO-j ses q~e representam, em nome da ónun acarreta à Fazenda Nacional. 
fiscais cxt:edidas e, agora, as compra- \'ldencmrá, dentro do prazo de cOllmmdade. J Ainda mais que na rotina dos qua .. 
doras se l'ecusam a ressarcir as suas trinta. dias, o aproveitamento dos I O proc,~dimelHo fiscal preventivo é' dros de fiscalização, as despesa! que 
fornecedoras, sob o fundamento, aliás a~l'(~yooos no con~ur~,o 435-C, ES4\ O melho; tnQio ae evita~, no _ ,jevIco II decorrem das diligências flSCfUS sáa 
razoável, de qu.e o prOduto prim:irio cnvaes de Coletona. temp~, ~!tlhas da admimstraçao d~s tôdas por conta do agente, como 

a cobrança, dos terceiros comprado- 1!164. - Deputado Paulo Macar/m. pel1ndo~3~;, como se, v,ê, ao cumQl'l- a:r:;reendidos, uma "ez que não dis-
Já fOra industrializado e vendido sem Sala das S~ssões. 24 de julho de 1I empresas de economia mista COI'l- transporte de mercadorias e objetos 

res, C:o impôsto exigido tardiamente. !'! mento da lei tnbuLarm, põem as repartições arrecadadoras de 
~, A em€nda pretende, pois, rest.a~ N, 69 Em 2~ ~e julho de 1964, - Depü- l! ,~ios que facilitem ao ação !iscal nEs4 ":_ 
bel.ecer a isenção prevista no Regu4 AcrescentenHse os s~guintes artigos: ' tado Mano Gomez. te particular, embora previsto em lei 
lamento do Impôsto de Consumo, "Art. - Mercadoria de espécie . o contrário. 
aprovado pelo Decreto n.o 45.422, de algumv" nacional ou nacionaliza- N.o 72 Sala das Sessões, em 22 de julho de 
12-2-59, cO!lforme o dispositivo trans- da, sujeita ou não ao pagamento 19n4. - Oltimo de Carvalho, 
t:ito logo no início desta justifica- do Impôsto de Consumo, póderá Acrcscente-~c, onde convier: " 
çao e, ao mesmo tempo, pretende o transitar. por qualquer meio de: "Art, -" Fica excluída das dispo- Ll'i:lslaçâo CItada: Lei n,o 43.15, de :?6·6-61: 
ctLl1Celamel:.to doS d.ébitos J'á levanta- transporte entre as U.nidades da sições do art. lB da Lei n,o 4.345. J "Art, 18 - Obser .... adas a.s normas do 
d I 

de 26 d ·.c d 1964 I art, 18 da Lei n,o 4.242. de 17 de ju· 
O:;, "\ Federação (Estados, Tcritórios e e JUhuO e , a par- lhO de 1963, nenhum funcionário. em 

Distrito Federal) ou ser e"porta- ticipaç:i.o em multa decorrente de I sentido amplo. abr::unelldo todo 
6, A situação da indústri,o do fer·.··o. I;foce' f· .. '" ",'la q". P" "eb I • da para o exterior, sem a CQmpe- ' ,~os lSCalS. , ~q, '" "... ...1'... :\ ou veu lI\. a per~ 
gusa, neste instante, é de pânico.' Com I ce/Jer pelos cofres pÚblicos ou à contll 
S. crise surgida na indústria siderúr- tente guia de exportação, de (lcôr- de quaisquer rendas ali taxas, incln· 

, do com o modêlo a ser aprovado JUSTIFICAÇAG . slve participação em mult::!o podemi. 
glca - que, repentinamente viu .ín- I to· G I d atlrer!r, no pais, import:ln('ia totfJ.l 
verter-se a. situação, que era' Lle pro- pe a Dire na- era a Fazenda. !.uperior aos 'vencimentos fixados pClr:\ 

U d Nacional, obedecidas as normas . O art. I:l da Lei n,o") 4.3!J, ü: 26 .de I' os MinIstro:> de Estado, 
C Ta e seus produtos e, agora, está do Decreto n,o 4.014, de la de ja- II Junho de ,l~964, ao estabc.1eeer o limite !' 1.0 - o limite fixado neste artJ:'o. 
procmando compradores, tendo os de- ' de p"'reepf'lo de vencimertos d f no que se refere à partiejpação ~m 
Pósit b t d ne11'O de 1942, alterado pelos de ' .... , ~ . ._ J. os Ull- multa, deve .ser consIderado anU(!.j .. 

OS a ano a os -, crise essa que l1.o~ 9.832, de 11 de setembro de CIonarlOS ~iV1S da Umao, VISOU sobre- mente, 
já está provocando o desemprêgo em 194~, 2.879, de 21 de setembro de tudo a, evItar que, pejos cofres públi- § 2,0 - A apIicaçQ.o dêste artigo ao~ 
massa, já r('fletido em centenas de re- 1956 e. Lei n.O 4.069, d~~ .' I de J·u. COS, seJl1m pagos salários que não cor- funcionários que fazem jus à parti_ 
c1nmações na Justiça do Trabalho - ct ('!paçito em muItas não o.bnm~'.(! o.Zo 

d 
. ' nho de 1962. l'espon ,e.m a uma justa retribuição que decorrem ou venham a decorrer. 

essa sltuaçãn decorreu para a indús-= aos Eervldorrs pelo r.eu trabalho. ele processos tniciados até 31 de moI. trl d f Art. - As mercadorias que fol'fm - .. 
a o er:o-gusa, como conseqüên- exportàdas na faixa tlO JOl1;<O de Ora, a multa imposta a quem tenta ~~ã~O!~r:C~te~,l,lo, na forma da !e~;i& .. 

da inevitável, a paralisação de suas tôda a fronteira., em um n1e~mo I. l.c-:;ar ? Tesouro. nada mais é que uma 
atividades, Urge, pois, socorrer essa p"'n lId d I d d , d' t ' b Estado, serão acompanhad.:'ls de I v a a t:: ap lea a como esestímu~ 
lU US ria, so pena de a União, den- nota fiscal, modélo especial, a ser l0. à frauü'; fiscal e à sonegaçf:.o dos 
tro em pouco, além de ter que assu- aprovado pelo Diretor dal: Rcn- tl1butos, base das rendas da União. 
mir a resr;onsabilidade da situação das Internas, devendo os rt:spccti- A yesCJ.uis.a das fraudes contra a Pa .. 

lh
anormadl. adinda ter que socorrer mi- vos talonário'" ser flutentiC'llctos zt'naft NuclOnal e da sonegação de 

Rles_ e i~sempregados. ~.... < ilUI)OS'OS '''b' ,,,> t . 1 ):.'el0 orgão arrecadador da juris- . .: c ... e 'pl~ .... puamen e a fun-
7. Certamente, a nossa en{end<:. nU;) I <iição fiscal," ClOnatlos espeCIalIzadoS, que consti-
sera. a medida salvadol"a da indústria SitIa das SessQeB, em 24 de julho I t~~n! .0 corpo de agente fi?cais do Mi-
do ferro-gma, mas ela. vira atenuar .. de ]064. _ Cezar Prieta I m~tE'flO da Fazenda, e(' amda, a ser-
em grande parte, as dificuldades em viaores que, pelo cont.:l.to dlreto com 
C]ue ela se debate, Por outro lado, é N." 7 C a . a~recadação. descobrem faltas pu-
preciso não se esquecer a eircurlstán- lll:els pelas ~e!s fiscais. 
('ia de que tanto se sustenta que O Onde couber: " Aqueles, pelas atribuições inerentes 
minério del's ser industralizado no "Picam 'isentos do Imp5sb de. a~ suas funções, exige a administra-
Pais. e não exportado, e, no entanto. Consum?_ os discos did:iti-::G!.L çao que se desloquem Dara o serviço 
tremendos ônus se criam a cssá in- JUSTIFIC.AÇÃO externo, em todos os rincnes da Na-
dustl'blização primária que,' par:l 10-. . '. ção. à.~ suas." expensas, e tfagam par!l 
gO, a inciativa pode S:Jl' sufocada 'no O. enSlllO moderno .sUbstltlli, com os co:;e5 ~ublicos o produto do seu 
nas::.-edouro. I v~ln,t~gens, e,'? determi~ados set~res trabn!ho, 11-.::.\ importando os meios" 

8. Os 1ll:IU~os l'c,:ortcs ~e. jomrlls de 1 q~e, assim, Visa, .\!- facilitar a dh!Ulga- I de surrs obrjgaçõ~s funcionais. 
, , dldatrcos, o 11"1'0 pelo dISCO, por ISSO I desde que legais, p::tra ° cumprImento I 

Bel~. Hon~onte ~ao. no,,:cHl: tio que 1<:2.0 ~~ll\\."l:a1. Ha o precedente do li- \ Numa atividade n6madc, em que a 
OCOlle na mdú.stna sldcru1'?"lc,,!e n1c- •. ~ro oldahco, que, por lado, se ,!gUala! p:':prla famf!ia é sacrificada e col!l-

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

.-' 
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AC"rescent.ar, onde conVier:' 
"Art. 125 - Contar~se-ão em dlãs 
"I'oeia os prazos estnbelecidos nas 
leis e regUlamentos fiscais, exclui .. 
doS, sempre, os dia.s em que não 
houver expediente nas reparti ... 
(:6es federais. 
~ 1.0 - Os prazos para defesa ou . 
reclamação dos interessados ou 
para a interposição de recursos" 
aos Conselhos será de vinte (20) 
dias úteis, contados na forma dês
te artigo. 
~ 2.0 - Juntamente com a defesa 
oU'''reclamação infr,rposta perante 
11 autoridade julgadora de 1,- ins .. ' 
túncia ou em recursos perante os 
Conselhos de Contribuintes, a. 
p:ute produzirá as prow\s qU6 
quiser apresentar ·em. rcs .... 'lardo 
dos seus' direitos. ~ , 

, " 
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f 3.° - Os prazos para; pagamen" 
to, reclamação ou -recurso que re-· 
cairem em feriados locais serão 
aútomàticamente prorrogados pa-
ra o primeiro dia útn." . 

JUSTIFICAÇiiO 

I> O dispositivo nos foi sugerido 
.pelo Projeto nP 3.612/61, que o Con
GelhO de Ministros enviara à. Câmara, 
em' novembro de 1961,. e que não pôde 
tramitar face à angústia do tempo. 
Atualiz:ldo. com pequenas modifica
ções, êle deve ser aproveitado nesta 
c>pol'tunidade. . 
, 2) Os prazos devem ser contados 
em .dias úteis e não em dias'conidos, 
principalmente . porque o expediente 
nus l'eparti0es públicas é menor do 
que o expediente no serviço _ privado, 
e ainda porque 6. supressáp dos dias 

_ -de trabalho no serviço público é ·mui.-
-- "to freqüente, '. _ ; 

3) A juntada de' provas aos pro..: 
cessos fiscais deve ser pennitida em 
qualquer fase elo processo e náo du
rante determinado período; afinal, o 
processo adIt'.;rustrativo guarda-mais 
flexibilid:3.de do que o processo judi
ciári::>. 

4) Por fim, o \-encimento de pra
zos em feriados locais deve .ser har
monizado. isto é. os prazos <las leis 
tributárias federais não podem ignó
rar 03 feriados. locais. quando as ?oU
. vidades pl'h'adas deixam. õe funcionar 
por determinaçã-o de .um. feriado re~ 
ligioso, decretado em decorrência _ de 
autorização Contida em lei federal 

. ~(2.rt. 11 ela J;..ei n.o 605~ de 1949). Se " 
atividade privada não pode funcionar 
êm virtude da, legislação do traballlo, 
está claro que os ftincionáriôs da em-

. pl'êsa não poderão praticar os ates de 
~ue estejam' enr:!lrregados. 

Deputado Aécio Cunha 
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Inclue.-se, 'onde couber: 
"Art. - Não será devido Impôs
to dz Sêlo' nos" contratos em que 
intervenhau1. a União. as $ocieda-· 
dro de economia mista de que a 
mesma . participe ê as autllrquias· 
fedei .. nis. " 

;JUSTlli'iCAÇAO 

~1.4RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo li} 
, = 

N,· 15 

Ac~~scente~se o seguinte artigo: 

I< A.rt.. - Ficam iSentos do Illl~ 
pô:Jto do Sêlo, L:lclusive' sóbre os 
juros, os contratos _ de financia
mentos para a 2.quisição da casa 
~ .. -6pria, ce1ebrados através" das 
Ce;ix~ Ec0l:1ôlllicas Federais e Es
tadua.is, dos Institutos de Previ~ 
dência, da rtlndação da Cas:J. l?o
pu.;1.1r, dos Jnstitutos E3t.a.--:1ua.tli e 
do~ ç1.e~ais órgão~ da União:' 

BrasiUa, 24; de julho de 1964. 
Deputado Paulo 111ac:rrini. 

t-i.o 76 

de todOs os 1111;eressados, nótadamente 
do Fisco. pela facilidade- que propor:
ciona à inspeção. 

Apresenta. porém,- duas outras van
taf,ens: rEaliza justiça tributária. póis 
toÇ.os os qUE: embarcarem mercadoria 
em um detenninado R:lvio ficarão su
jeitos à mesma taxa de conversão; e 
facilita a fiscalização a cargo dos di
versos órgão~ da Administração' PÚ
blica, estatais, paraestatais c 'autár
qUicJs. 

O art. 43 das Normas . G2:rais da 
ConsolidaÇ;to' clás Leís dó ,lmpÓsto, do 
Sêio tem atttalment~ a se~uinte reda
ção: 

"i';05 papéis em que o valor esti
ver expl~O:;S'O em moeda estrano:. 
f"~ita, o impôsto 4,§erá pago pela 
~uiva:éllcia em cruzeiros. ao câm-

A.cresc~nte:..se o seguinte artigo: bio do dia anterior. se, nesses p~-
JlArt','. :..... Ficam isentos do ,Im- péis, não houver taxa estipul<:-da-:" 
pôsto 'do Sêlo ôs contratos de ·fi- A equivalência de moeda estrangêira, 

. __ =..:A,Jg~ô:.::s::,:to de 1964_ 

sel'viços de fretes, , seguros e 
despes'as bancárias." 

E a regulamentação desta Lei, feita 
em 1957, através do Decreto n.0 42.820, 
de 16-12~1957. posterior à ConsoJ1da
ção das Leis do Impõsto do Sêlo,' de. 
1953. estabeleceu; 

"Art. 4.0 ~ Serão efetuadas no 
mercado de taxa oficial as opera

·ções de cârubio refe~eI"l:tes a: 
I - exportação e importação de 

mercadorias ~ 
II - fretes relativos a mercado-

rias impol'tad3.S e exporta .. 
das." 

Contempla a lei ~specífica,' com txa-
tap-lento' espeCial pa.ra/ a conversão da. 
moeda, o caso. de fretes relativos a 
mercaoorias importadas e exp'ortadas: 
a -taxa aplicável é a do câInbio oficial. 

1l:sse o ensinamento de Gilberto 
Ulliôa Canto. em "Temas do Direito 
Tributário" a fls. 222 .... o ••• ',' ••• , • o nanciámentos .. agricolas ·de entres- em cruzeiros,'(IUe as Repartições arre

. ~lra, até a- m!or correspondente caduàoras ela Uniãó têip. freqüente
a oitenta vêzes o maior .salãrio-

., vi t . p." mente de encontrar para a· cobrança. _ Eis a conclusa'o dos trat.d,'st .. enu.'· 
m,. mmo gen e no als.. do ImpõstO do Sêlo é a relativa ao merados, conforme obra citada' - tIs. 

S 1 d S · ":-,., 24 d 'Ih d"' frete calculado em moeda estrangeira <),<)0 ta ~ d 11 é ' 
1964. -- Deputado 1 aulo 1'.1acanm. Em d-v Alfând ~. cável "sempre que- se trate·de valôres 

a a as es;:,o",s, ") e Jl} .0.. C; II e tnlgável no exterior do País. "'''' : a xa .... u merca o vre aph-

. 1 erf;as egas ",urguam, qüe~ face à Lei 1.807, de 7"1-1953, não 
. N o '~7 na cobrança. do sêlo de que trata o se possam éoruid8far beneficiados pela. 

" .. . ' art. 30 àa "l'ab"ela. (frete marítimo taxa oficial. 
Acrescente-se ~onde' couber: 1 e aél'e~), dúvidas a :-espeito da ~ter- Os fretes· re~atlvos a lnercadorlas 

, prebçao da cxpres~ao - câmbIO do 
O ' importadas. e exportadas são beneff-

"Art, - .art. 43.das Nor1lías dia. anterior -- usada no art.· 43 das dados pela taxa -oficial. 
Gerais da C()~olidãção das ~is Normas G~rais~ . Sste é, tamOém, o entendimento do . 
do Impôsto do 8ê10 pass~ a viga:! Como é notório, há m-qitos t.uas Diretor-Geral da Fazenda Nacional. 
r.ar com a 'seguinte redação: .1 ex ,obtem no ~Brasil.duas taxas da cám~ t b .. f" d - -ao apl"Ovar o 'parecer da Diretoria das 

"Art: 43 _-: Nos papéis em quelb~ci'i~_Vl~~lCE..U1b-lO 0

0 lClal e.~ o c:am- Rendas Internas, exarado na Processo 
. o valor estlv~r exp~~sso em-moe~ \ Havia, porknto, necessidade de sa~ n.o 322.491/59, pUblicado: na Revista -

.da est:angelr8, 0- ~Il1pô.st? sera ber por qua:: das taxas devia ser feita Fiscal e de Legislação de Fazenda, d"e 
·pago sobre ~ o.uan~la, eqwvalen~ ,a conve são, _: . 1960, sob n,O. 24 e 28. 
te em cruzeIros, -feIta a conver- :- ., . _ . Releva notar que a-decisão du Con~ 
são pela taxa q\1e est{ver em vi- ~s .duvId:UI_ foram dirImIdas pelo selho de Contribuintes foi tomaqa por 
goro no dia eni que- o MIo !ôr Acorda0 11.°. A:-59'7~ de 27-9-1960, pelo unanimidade, o que a,. tornou defini
devido, para á. convérsão do va~ qual a co[enc!a Segup.da Câ~ar~ dO_. tiva na esfera administrativa. 
lor externo, das mercadorias- im- Segundo ,Cu?-selho de contnbwl?-t~s,i Essa decisão se apoia enl preceitos 
portadas. de acôrdo com' o art, por; ut.Ianumdade de v<,>tos, deCIdIU, legais qUe continuam em 'plena vigor. 
10 da Lei D,O 8,244, de 14~8.1957, confoI'me consta de sua ementa: Concedendo, recentemente, segu-
se, nesses papéiS, não houver ."Conversão de moeda estrangeira rança ímpetradã por diversos Agentes 
taxa estipulada'":' e-m cruzei::os, para cálculo do Im- de EIpprêsas de Na~egaçáo, de' rete-
§ 1.0·'-:: A taxa' de conversão de põst,Q do Sêlo sôbre ,frete de ex- rência à conversão de moeda estran-
que trata o s.rt. 10' da Lêi ~.o -pprtaçáo, pagável no d.estino. geira em cruz~iros para a cobrança do 
3.244,' de 14":'8-1957, será fixàda Oe','e :::€r feita pela taxa de câm- sêlo sôbre o .frete, disse o MM.' Juiz 
mensalIn-3nte_ peta Superinten- bio oficiaL" - , ''', de Direíto da-_2.!' Vara dos Feitos da 
d~ncia de. Moeda e do Crédito p_ ~ ,1': ,. • . FaZenda NaciQlla!, em São Paulo, Dl': 
e servirá para tóda conversão de D ... po~s <.-<~. l.C~t? o relatorlO, disse' o Jurandyr· Nilsson: 
moeda que fêx. -necessária paFa', ~r .. Dr. l'l::r!co ... L~ma da Vei3a, Presi-
a p.gametJ.to de qUaJ. 'qu3r impM- , de''-te. e ~~l:l .. or. j'Realm_cnte, as,sjote razã-o às Íln-

petrant. es." _ to, taxa ou COlltlibuiCSo de qual': ! "A· -Cc:1solidação das Leis. do Im~ -
O e::;piritú' que reGe o presente pr'o- qu~r espécie, qualqu::r que seja.j p,j~~o d.O Sélo dispõe, em seu art. ~ que o art. 43 dá. Consolidação do 

jeto ,de Lei é a n.bl·eviatura d'JS pro- a ~:ua denamill:::.ção,_ o seu des- " .43 d~s N")l"1'U>l,s G-era:is: _ Impôsto do Sêta (Dccreto n.o 45.421, 
cessas em que seja parte o C~rviço tino e a, entidade de (~:T~itJJ pú- I ":;'-;03 p. ~.pé4s em que o vàlor .es- de 1~-2-1959) prrocr~ve' que: 
púoUco da União. blico ~ que p::rtenc=::: o I- tl :Cl' 'C:tPl'ESSO em m08da estl'"Q.n-· "Nos p:tpéb em que o valor esti-

Entret~nto, por Errônea c illr-..om- §, 2.0 _ Quandó a COU'Y'Cl·:;t:') ti-" cci .... :.l;· o impôsto será, pago peja. ver cx,res:s:o em moeda: estraugei_ 
pleia interpretação. 'por 'parte .de a1- ver d-e SeI' feita em r~Iaçfio a Wt:J ;:llfl..llcla em cruzeiros,· -ao ra, o imp~to se1'a pago pela .equi-
gumas rcparclgÕ::s publicas, do seD~ impostos, ~X2'3 0'.1 cO:i.Uibu'içÕ23 c':.n:J~o do dia anterior. sz n:;s~ valzncia ~m 'cruzEiros, ao câmbio. 
tic!o do § 5.°, art.- 15, da Co!J..."ti~ujção 'll'recadados (..0 p"Ú'dlco !J~r cn- 's~s.p.:~péis, não "houver taxa. es- . do dia,auter:Cr, e::, LXSes p~P~is, 
F~c'.Bm1. que k.:nt:l do ImpS:to de 8.110 Udn-des p~rtícul[.l'cS e it.:.:ic:m~ Li·lt:.;a:d~t." mo houver ,t:L...a E3tipulada. 
a Unjí:.o. é, làziesm-ente, -os órgãos a sóbre qualqur.l' ato iD'frwte à· ",T'" .: "" ... i.. . ~ . A!:=m cendo, é evid;:nte qUJ n:m 
em subord1nr.do.."õ âircta oU indireta.. exportaçf.o. de UlC:.\.:r:1oria "P;)l' ~._)/,~ ~ .. ~:~ .... e ç~;; no ~;E~il;~-=::i~- ao lnStruçf.Q n.o 20" de 1951, nem' 
m:::nt-e, tel11o,'J; hOje uma del<>l1::a- inú- . via mârítiIna f!m:!--:l oU l.?c .. :stre { tE~_l .cJ,0--_ ~ l._Jms __ ~ ... n, c"O~. "rC!l.:J C:..s. â Cítcuh_r n,u _175, n~ outm qual-
tn e onerosa·' na trar:.üto,Ql0 de tais s'r' ,"o"da' o t.,.~ '"' "" estl~ fi-- _::. f:l, c: : .... c.n::..ra: a ClO c~::1b-b Ofl- , . 
ProceSED5. f: que algulll.as l'ep.al"tiçõCf . v'~rae'm~v;:"r ~': (~~~--:~ ;~:"~~c- .... ,..,- C::-l d a Gil I:"mi::io liuc.· . (.uer, pcde:;:i.::.m derrogar as dispo-
indeviélamentz, n"I..,:ocuram cobrer o re-· j-a· da e" •. l~,~ r".r..:-;:ol--.; ........ ~. ol"'-3'- A .]"'i -H;J(l~:.!.:·;.il, v~re:n, }to =..:;..b- s:'::fu:;. l~cai5 atinentes à ef;iJéc!e. 

c-- !I<\, __ .' 0_ _ ~. t 1.:m3. vez· ql.!~, acnu b~m: saJí€l1tam 
'e","'o·trr~u-l-.-.. A _consoqu·°5-t.1cia. é·a im- • ruiu [.::al n ~~I~:L e,p.lcá:re 11J.8 dlve:-. . •• u. ... IN . as li":'p-:-JL:.n:r-:;, l..!lIU!. lei só 'p:Jd~ 

- ....... I:"""pcl.r:l/_.-'CO G8 mn-n::iados .. tb ::.::zo.rança, J"~TIFI",/./_"-'.":."" b:::'."l. inc.!.::::::;.:._~hs d.e q'..le co;;jt~. d'" t . _~ ..,oJ _ ~ __ .-..J • sar nIO· 1.l.~1a par ou r:1. 
• tojos conc-:didcs pela JUSti!';3, <;.ue t:ml E r.:-;'o o f{;z . porque, atj:'r..ves ôe- ou- E, se' legen h-abemus es_tabc1c~cl1-

lnt-:rpl'eta.çiio pac'ifiça sób:re o ntsun- As ~odific::-.ç.s-.:s Ol'a .pl'v!:~d .. !ls ,>1- h\l [=.1, rO:J~a.nào· esp~':.lfic~~n~e a do a taxa do câ;m1Jio Oficial 'pc.ra 
· to, qucl geja- a da náo-incidênci:! do ~m à untfo"'~a."ão d" c-" :-io p"'''a! mr_~;L:l cO::lcerne:lte a ~b!O, cUidou as opemçoc3 em tqla, não hâ que 
· t!'ibutQ s5bl'e qualquer das partes qu~. a conversão de mo~~.D. e;tr~.Ll~;~ira p;~~, d.a.. t.::t? de c?l1Yer.são aplicáv-cl a c~da se: cogitar da aplicação do câmbio 
finna o contrato. De todn modo, o . d' J-- ca·o 
"p

êlo à Jüstíca retarda a, m~-r-cha do a CÓOlança e lIDpOS:;:O", t~;:::'\s e con-· D~ fat 'L' U o 1- 8~7 de 7 . 1953 livre, pret!?'ni:lida pelas autoridades 
_. tribuições qUàisquer. ". . ~ o. a el . _., -1.-: ' . ::::.dmin.U;trativas. cujo.=; atos têm 

proc:sso e~ por consegumte, as obras A taxa de ccnversão qi'C v.;rvil' para d~.:;púC em seu al't. 1.0_: , que estar de confómlidade com a-
prc7lStas no mesmo processo, a cobrança dQ Ilhpô,'s,to d-e tmporta.ção I "S::rEo' ·efetuao.a&/ por-" ·ta1C~ fixa- lei, - e não pedem inovar sôbre o 

Assim, a aprovação da pn:-b!:nl-e. servil'á, tamh5m' lJ.1.ra a cobrança do das J)8~~O Conselho lda Superinten- assunto. Qutmdo ma·Is, em sen-
emenda. virã_ óirL'llir quau:quer' dúvi... sêIo sôbre o frete, da taxa de reno- dênC-.!$ dI.\. -Moeda e do Cré.dito, re- tidO contrário ao estabelecido nas 
dàs que pa-irEm' na ·mente de Ws ou \'a'iü.~ da MarJ.nh:1 -Mercr,hte, da quo- sult~ntes- da paridade declarada no, leLs que o regUlam. 
'qu-rus s.dmt.'1!stmdores. conn.srrendo c ta, de Previdência Soc!--al. oU- qualquer Fun4Q Y':onetário Intcrnaciorra1 - Aliás, no mesmo sentido da- pre-
'hara. a celeridade de processos, atos e_! crédito fi:;cal OU parafiScal. ciim"bio olteial - as operações de tensé.õ das impetrantes, decidiu 0-
contratos do serviço Público Federal. I A norma fixa4a no § 2 ro, discipli- câmbio l'eferentes: Segundo Conselhõ de Contribuin-

. BraefUa-, ·em 22 de julho de 1964. - nando a conversão da moeda por única ",a) à- exportação e à importação de . tes no Acórdão n.o 4.597, 'de 27'~9-
Dep-utacln Mário' TamborindeYI~Y. . taxa, visa a protege!" a conve!1lênda: me:rcadonas com 05- respectivos 1960, transcrito na, Inicial . 

• 



A vista do exposto e considerando j mos desta representação, vem. mui 
tudlJ o mais que dos autos consta. respeitosamente, sugerir a. Vossa Se .. 
coneedo definItivamente a segU" nhoria a modificação da sistemática 
ranqa impetrada peJa Agência Ma .. arrecadadora do Imp6sto de Consumo 
rítlma Garcia. e outras, contra o do café, transferindo-a da Tabela "H" 
ato do Sr. Inspetor da Alfândega para a Tabela "A". Para tanto, per
cte 13antos, a. fim de que as inte~ mite-se a.presentar as m.edidas que 
l'essJ.das paguem o Impôsto do acredita suficientes à pl·etendida alte~ 
Sêlo 5ôbre frete. na conversão de ração, subordinadas, porém, às pOll
moeda estrangeira, à taxa do Câlll~ derações e elevado conbecimentv de 

do Café' (I.:;1.C.), com OI precot· nã~ poJra o fabrico de artigos refe .. 
de t'enda 1á' aji:J;ados~ e estabeÍe~' ridos nêste inciso," 
cidos pelo próprio lnstituto. Se-I Como se verifica. ficum os cxlrato8 
ria êste o .Índice controlador para vegetaiS. de um lado, cln.ssificados co .. 
o re\.01himcnto do impôsto. ba~ mo PRODUTO QUíMICO, face ao 
seado no raciocínio que a seguir I seu carâter essencIal (intrínseco) e 
se expõe: atualmente o preço do de outro lado. ficam classificados na 
caiê para o consumo interno é de' aliTJJO~ de Bebidas, face ao seu eOlprê ... 
Cr~l 133,30. Aplicando-se o per- go ou utilização. 

bio oficial." Vossa Senhoria, sôbre a matéria. 
A situação financeira do Pais, po- R e m e m o r a.n d o sucintamente a 

rém. exige providências que permitam questão, a indústria de torrefação e 
maior arrecadação .dos impostos, seu... moagem de café. de 1945 a· 1956, re~ 
do, por outro lado, aconselhável não colheu o lmpôsto de Consuino por 
exaurir a capacidade tributária do guias ad va}orem a seguir. a Lei 
contribuinte. n,o 2.974, de 26 de nOVembro de 1956, 

No caso do lmpÔ8to do Sêlo inci·· modificando a forma de recolhimen
dente sdbre frete fixado em moeda to, introduziu o sístemo. de selagem 
estrangeira, o verdadeiro contribuinte direta .• o qual perdura até o presente. 
é o armador estRbelecido..J:ora do Bra- Parece· nos que a alteração proce~ 
sU. de modo que êle não sentirá forte- dida objetivou evitar a provável so
mente (I acréscimo do impôsto, que negação do impõsto, que o sistema 

centual de 5 % correspondente ao Ora. é norma do Impôsto de eon .. 
Impósto de Consumo. teremos Cr$ sumo' ~alt, 4,'D, letra D), classiflcar 09 
6,70 que, somado ao preço supra, produtos de acôrdo com o seu cará ... 
totaliza Cr$ 140,00, por quilo de ter essencial e não com sua utiliza .. 
caf.é torrado ou moído. Pàrtindo ção ~u destino. pois, enquanto que S2U 

disto, teremos o indice do Impôs-I caráter essencial é imutavel, fi sua. 
to (~e Consumo a ser recolh~do .an- ut.i!izaç§.o é fi mais diversa poss1vel. 
teclpadamcntc pelo. contl'lbumte Daí a imperiosa necessidade do. pre .. 
- Cr$ 6,70 -, que, multiplicado, j3ente alteração. 
por 48 quilos, resulta no valor I Cunha Bueno 

decorrerá principalmente da desvalo~ ad vaIarem propiciaria:-
rização do cruzeiro. No entanto. a fórmula de l'eCOllli-

:G:le continuará a pagar 0,8% sôbre menta vigorante não impediu nem im-
o valor do frete. pede Q. sonegação, facilitando-a. isto 

por saca; em seguida, multipli- I 
car··se-á o valor do impôsto por 
sacI! pelo total de sacas que o in-I 
dustris.l qUiser adquirir. SOmente 
de posse da guia do lmpô.sto de 
Consumo pago .será liberado o I 
café pelo Instituto Brasileiro do I 
Café, ' 

Deputado Hamilton Prado sim, àqueles que pretendam agir frau-
dulentamente; a escala de valôres das Desta forma, podemos assegufsr a 

N.G 78 estampilhas, o mesmo tamanho e côr Vossa Senhoria que. se daria solução 
"·A "t, 1 L 1 oferecem possibilidade da aplicação de definitiva para o aflitivo problema 
ru .0 - O Dec .... e n.o 7.404. que a atual forma de recolhimento 

de 22 de março de 1945, modifica- uma estampilha. de Cr$ 0,25 ao invés represen.ta para o contribuinte da Fa
do pelas Leis n.OS 2.974, de 26 de uma de Cr$ 2,50 ou mesmo Cr$ zenda, 

g~ ~~v~~~~~br~e d!951~58 3.!2~.1:a~ 25~~;ia mais prático e vantajoso se A 11'a.2:enda. Nacional e o PaL<J te-
a fiscalização pUdesse examinar a riam encontrado, também, o nleio de 

de 2~~ de novembro de 1962. con- t evitar o contrabando de café crú, pois 
solidadas (as três prim"êlras) pe· no a. que acompanha o produto, do o intel'e!isado' estaria sempre obrigado 
lo Decreto n.o 45.422, de 12 de fe. que o exame de unidade por unidade, 

d como ocorre hOJ'. em d,'., Consl'de~ n fazer () recolhimento do impôsto, di~ vereiro e 1959, passam a vigorar f' It' t' 't d af' d rando.se, ainda mais, ° eIevadissl'mo ICU anL.O~se o ranSl o o c e es-com ns alterações constantes des- ti d à I f' alld d ta Lei. número de estabelecimentos subordi- . na o .que a m a c. I 

Art. 2.0 _ O café destinado aó nados à fiscalização, é de se concluir Seria essa, cremos nós, n forma de 
Pela irnpraticabilidade do sistema, se coibir O sUbfaturamento, pois as consumo interno, distribuído pl'i- t f' t' b" d Lembre~se, também, o alto cus"" orre açoes el'lam a o ngaçao e re-vatiwmente pelo Instituto Bra- IN lh i" t '1 t 
que representa para a Fazenda N.~ co er o m, pos o equlva en, e ao pre-sUeiro do Café (l.H.C,) é tribu~ d f t d d 

tndo em grão, cru oU semltorra~ cional a matéria-prima aplicada. tal ço o Ca ~ orra o e J!l0l o para .0, 

N.O 80 

AC1'escente-se,. onde couber: 
"Art. - O inciso UI da alíneaf'_ 
XI){ da Tabela ".~., ane~m à Lei 
n.O 3.520, de 30 de dezembro de 
1958. consolidado no inciso I, Ta
"'~h "A", alínea XX do atual R~ ... 
gula.mento do lmpõsto de Consu
mo, aprovado pelo Decreto n.o 

45.4~2, de 12 de fevereiro de 1959, 
passa fi. vigorar com fi redação 
seguinte: 

"E:stopins, mecl1as. 1Jl.c1:fol'dfJ 
e semelhantes: espolêtus, cscô" 
vaRo cápsulas fulm· ...... antes c de .. 
tonadores; pólyorus .". 10' L" 

Art. - A alteração VI, art. 4.°, d;l 
Lei n.o 4 153, de 28 de novembro 
de 1.962, passa fi· viEorar com a. 
~tzuinte redação: 

"Alín-2ll. XIII - Substitua·se o 
inciso 2· pelo seguinte: dmami .. 
te para qualquer fim e explosi ... 
vos preparado,s ......... , 3~.·' 

do, n 'o podendQ sn'. de"oo, In,. como o papel, a impressão e distri- consumo .m~erno, fDm~o pelo Instl- \ 
.. .,...... -=- b . - d 1 ~ tuto Bra&Uell'o do Cafe. 1 

tituto, transitar no Pais. sem ser Ulçao os se 05, fatores que acarre- F I t nh f' d t< JUSTIFICAÇÃO 
I ' d 't ã tam substancIal redução sôbre o im- ma men e,. ne ~ ca e es ma-I 

expos :0 dJ~ dven a na. s~ uaç o aci~ pósto arrecadado I do à inclustna iJodena trafegar sem AnterIOrmente à Lei nO 3520 de 30 
ma, ven o ou mantIdo em de- ' a guia do Impôsto de Consumo J·á -' . , 'b 
pósito estranho ao 1.B.C., ainda. Cite-se, também, o fato de o con~ pago dt> dezenlbro de. 195~, nao eram tn u~ 
que em armazéns gerais, sem €S- tnbumte procurar. para a selagem S i dr C ~ 23 d . h ) tados. pela leglSlaçao do lmpôsto de 
tal' a(,OmpanhadO da. guia de re dos pacotes. estampilhas d, e pequeno d a19'64 dS Domlssoeds, ·um/_ ae l~l o I Consumo. nem g. dinamIte nem os ex-

- v I d d I d . e . - eputa o l..9ses wnta~ 1 . colhimento do Impôsto de Consu- f· a ar, esprezan o aque M e maIOr - ,p OSlVOS. 
mo e respectivo comprovante de Valor. Exemplificando: o lmpôsto.de~ raes. -::-,n o. advento ,?O dip.loma legal 
aquiswão ao aludido Instituto. vido para 1;2 (meio) quilo é de Cr$ N.o 79 I em r~fert'ncla, os explOSIVOS prepa-
Al·t. 3.0 _ Dadas as circunstân-f3,~.0; o industrial, porem, a. ~im de rajos passaraI~ a ser tnbutados à 
cias de'que se reveste o café ven~ evItar Ao perda de selas, e a dlflculda- Acrescente-se, ande couber: alíquota de 1~ ,o (dez por ce~~o~: 
dido pela I.B.C., com o fim ime- de que traz o manuseio de um único "Art. - O mclso 2. da alteração I copIonne se V? de sua Tabela < ~ , 

diato de industraUzação e consu- sêlo por pacote. prefere, ao Invés de V. do art. 3.°, da Lel n.o 4.153, de almea lCIX, InCISO llI. disp?SlçaO 
mo no País, não sendo admitida. uma estampilha de Cr$ 3,50. aplicar 28 de novembro de 1962, passa a e~a hOJe con.sol1da~ '" no incISO l, 
outra destinação, considera-se, por sete de Cr$ 0,50 ou quatorze de .,.' ter a segUinte redação: 1.tIIDi"'\ ~,Tabela A, do Re~ula ... 
fôrça desta Lei industrializado Cr$ 0,25. . ~ ó menta baIxado com o Decreto nume-

• ., 'SaUente~se de outra parte a com 2 - BebIdas nao alco licas, in- ro 45 42.2 de 12 de fevereiro de 1959 
mesmo que em grao cru. ' ,- dustrializadas (refrigerantes ., ··é " 

.' Art 4 u _ Essa. mer'adoria passa tante falta de estampilhas diVisioná..- . T' '. Posteriormente, e em consequ nCla, 

. a ~t~O"rar Ô inciso'" 8 (oito) da rias nas Coletorias, obrigando o in.. águas de mesa artllcm1 e

f 

da. Alteração VI. artigo 4.Q
, da Lei nú .. 

nlínea "'I (um) da Tabela "A", ?ustrial a reqU' .. '1'er o recolhimento do outras). e XI aropes para re- mero 4.153, de 28 de novemj:)ro de 

I' t d ~ (' Impôsto por gUI'a São inúmeras aS f.restos, ass m como Concen.. 1962 os "eXPlosivos preparados" con ... com a a lquo a e 5,fJ cmco por' t" do ut roduto u ' • , cento) . dff1cuIdades ad.4ndas dêste tato. mor- , .. a se. o 1'05. P s 5' J~m:'J.ram a ser tributados à allquotu. 
• -t 5' O I ô t ' I mente se considerarmos o fraciona- preparaçoes, sólidas ou .lO, de 10%' criou-se todavia uma trlbu--

.tU < • - mp s o sera ca ~ para o fabrico de artigos re . • • .' to) 
cuiado e devido sõbre o valor da menta da selagem no empacotameu" 'd te· i • taç:lo especial de 3% (tres por cen 
unidad:l de quilos de café indus- to do café, pois nem sempre se en~ ~el'l Afs nes rnc;o, exclui~~s para a "dinamite para fins indus .. 
trializado, oficialmente fixado pe- contra·o va~or exat.o pj.l'a aplicação a;":\.u: es que <t~n am ClasS~l. tri:lis". • 
lo I B C' na venda do fabricante em cada umdade. ~,lÇ?-O especIÍJ?a. em ouhos Essa. dicotomia. como nao podia 
ao ;e~(;;;dedor ou distribuidor € fato sobejamente conhecido o lflCISOS ~esta ,~bnea. nu de deixar de ser, tem causado tôda a 
ArL 6.0 _ A quebra de péso' do custo da I?âo-de-obra na aplicação outras almeas. I b'Orh! dt: dúvIdas e dificuldades, n!1o 
café crú por efeito d3. torrefação das estampIlhas. bem como a sua pró· sôroente para os fabricantes dos pro-
s?râ tol;rada até. o limite máxi~ pria perda .. a inutilização provenien~ JUSTIFICAÇAO dutos eI? referência, como ainda para 
mo de 20';·;; (vinte ar cento)." tE' de def~ltos ~a corte, etc. • . os ::.dqUll'cntes dO mesmo. 

p Estas S8,O, alem de muitas outras, Esta. alteraçao se faz n,:cess~rla, E isso porque. em última análise, 
JUSTIFICAÇÃO as razões que T.lS trazem a Vossa Se~ ~a ~~z (IUe a a~ual redaça? de~e tecnicamente falando, tôda dinamite 

J t 'f' 'd nhoria certos ~e qu'" a apIlcn ça'o d'" dISPOSitIVO, generalIza. a clas51flcaçao ó U'~ e.l,108""0 preparadO U::; I lca as emendas su .... en as a· , . . ...... ... ... do d 1 d d I ~ . ~.... v • 

s~f)"uinte ellposiç5.o· "', I nova sistemé,t,K,J" no recolhimento re~ t Sh pru ~ .OSct an o maJ.'~~m a que f Tanto a dinamite como os explosf-
~ . .,.,., dundal'ia em .beneficio inestim8.vel pa~ en a fiam e luma ChtSSl cação. vos preparados (Íla verdade, uma 80 

.,.,. O SINDICA~O DA INDUSJ.R!~ I r~ a Fazen?a Nacional e as torrefa~ "Como e~emp •. o,,, encontra~-se os coisa) podem indistintamente ser uU ... 
D..i!j !ORRI~AÇ.n.O E 7:"IM~AGEI\.f D~I çoes de cafe do Pais. extrat~s \e~etaIs . que. entre outr~s !izaC"os na quebra. deslocamento, re
CAFt!: DO l!.STADQ D!!i SAO PAULO,I A meditação e os estudos que hou- apl1ca~oes, aRO utl:lZudoB como mat.e- moçÚD, fl'aturamento oU fraciona
ext?rnando o pens~mento da cate-! Vemos por bem fazer. alicerçados, 80- r:la-prlllla d~ refrlgerantes. menta de rochas, na elt.ploração de 
gorm, ~t1~ r;presenÜ!, e ciente _ çle que i brctudo .. ~a prática de anQs. de tra- A&sim, tê:n os extratos ve;]etais duas t l~drrJra .. , na extração de minérios. 
os SIJ."IDIC,ATOS DA INDUSTRIAl balho, esforço, e obsel'\'ação, obriga.m- classificaçólJs: ";La _ na alínea XlIII n.:!. (,bertura de estradas, assim rodo .. 
DE TORIiEFAÇAO E 1~:'IOAGEM nos. data vcma, a ropresentar o nosso _ Produto:; d:ls Indústrias Químicas. viárias COIllO ferroviãrias, na perfu
DE PERNAMBUCO, GU~NABARA.I peJ?-samento, consubstanciado no se· 1 Inciso 5" __ Sucos e extratos vege~ T3ção de tti..neis, na construção de re .. 
CEARA, SANTA CATr.RrNA, PARA-l (l"umte: tais ... e O'!1.tra, na. alínea .xxVII _ \ prêsas, n:!.s pesquisas mineralógicas, 
~A ~. RIO GR:A.ND..2! D[> SUL ,se O caf~ para ,cons1:'~mo interno é Bebidas n~~o alcoólicas ... e outros na lavra de min6rios, na abertura. ou 
IdentIfIcam. consIgo, qun,nwo aos t.e~- forneCIda {leIo Inst1l.uto D!B.:>ileiro produtos 011 preparações sólhias oU I perfuração de P~Ç08. etc. 



r 
. }.Ta claS8ifica~ã.o dos explosiyos não I que o prodlito é conhecido (dina,mite. IH!malS Dara f'stampl~hamento 
se pode dif.ercnciar entre a àinamit.' I explosivos preparados, eLc.). (levem elos pl'odutos das Tabelas "A" e 

Nenhllllla penalidade será. 
aplicada ao contribuinte qU!l 
agiu de acôrdo com as instru
ções do agente fiscal ou qUI) 

TIio fór ·ínspecionado de ccn ... 
farmid:lde com os parágrafos 
anteriores, ressalvados os C'[t,S03 

c.l~ compronrl:l má-fé ou (~clo. 
~ .- No caso das instlT,,5e:i 
pr.e'\"istás nos pal'agrufos ante .. 
tel'.iores, ao contribuint.e fica 
nssDgurado o cth'eito de ih'QCe ... 
der nos tênnos dó art. 342 e 
pUl'lÍ.íjrafos uôste Regula.mento, 

e os explostVos preparados. o que por ,o;er reunidas em Um úrúco inciso de "B", cs qUais terão valôres pre~ 
si só COllstitui jnesgotável fonte de lumn. das ;JlíLK~aS da 'Tabela "A" do viú.uH'nte fi!{f.~dos. não podendo. 
p~rc~i,;os nos í'abricantes. que se in- I atual Regulamento do lmpêsto de J)i)rém, exc'eder a 80% do quan~ 
1:r~~nqüi!i~nEl n11 dúvida, de qual a ta_ 1 Consumo. . tmi~ do impôsto a cobrar. As 
:xa':2 :,el' cobrada - 10',(, ou 3%? j E êS3e inciso é e;;;::ttarnentc o de nú- est:ullpilh:ts s()rão adquiridas 

A süluç5.o simplista de coletar o mero 2 do. alÍr..ea XIII da Tabela. "A", p::lo,'j c:ontrilJuüücs à l'epartição 
prodllto pela aEquota mai~ elevada cUJ:1 alíquota é n. de 3r;.~ (três por arrccadadora 10,;8.1, e o seu va. 
não SGIUf;io~1[\ o problema, ~ ísso por I cento), como consta G:J prcs'.:nte pro- ]or serri d,~àuzjclo do jmpôsto a 
duas razões, mn~as releVfI.nt.cs: u) des~ posição. recolher qulllzenuhnente. na 
de que há t.?:-:as diferendodas, ne-! Sàmentc por incomllrecll.sive1 cquí- Jüt"ma pt'e..-i&ta 110 art.-143 do 
ccssár!o .s(:l'b ~iif~l'enchu' os produ-! vaco na re.dação do projeto àe que se RC'6:ularnel1to cio Imp6sto de 
tos; b) 08 uequrrentes PITl?ugnam loriginou a Lei 11,° 4,153-132, poderia CQllSUInO, Os pwdutos entre-
s~~::)j)r~ pc]" ix!,gmrH.!nto do tributo à I' rc<>'lltnr ao ctualids.dc c'!e tt!xas exis- gues a consumo sem estarem 
a.ll~u(}t;a r.J.eTI'J:'. t,t:ntes, por todos os 1ítu:os inadnlis- s~1o.dos ;5cr.10 cOl1siderndos co-
, ~or ai JÚ ,S,:; pqde in~agii1ar a difi- sível,· e que êsLe Pl'Ojet~ objetl·,'o. COl'- mo n50 tendo }):lgo o imnôsto, 

JUSTi.'FlCAÇ.4G 

culdade qu'] 0<; f<"!.tricantes de cxplo- j rigir, SUj€1tO;5 Os infmtol'es às penaii-I Ao erário'" interessa que os Coon .. 
si..,:o::; est.J-o '~:1fr;;:nt~mdo ~pós o 0.1-

1 
Enfim. o que se prelende, na opor- c:ades prc\'isi.:1s !l3. lei," t tl'ib'J.lntcs paguem exuta. e pon ... 

":et:t.o dn· bi qne est.~1Je~eceu !\ ctuo.li- I tunidade da tramitaçãO' do Projeto de tualmcnt~ a import!i.ncia dos impos .. 
Qf..ttç de 1:8.X.-:3. ' I Lei do Congresso NIlcio11ltl 12.0 4, de JUSTIFICA,CiiO tos devidos em ).'daç[\o ~s ativhhdca 

Al'::nl disso, nã,> havendo lUn:t de- i U164, ço.rrigind? a anOlH<t.lin h?jO exis~ que exercem. . . 
. iiuição legul, j'Jrídica, econômica ou I tente. e ~ue tanto (1. dmamztc c~mo A presente: e~lellol:l· ~8m por objet.i-, P<ira ist-o, o Min:'stério da Fazendz\ 
·~têr:nica da expressão "para fins 1n- I o~ e."CP.loswos prepaJ~aà?~ (c1enomma- 1 ro daI' P.O Poder E~ecutivo a atribui~ 1 mantém agentes fiscais competentes 

0. ustl'lais".' fica· o f:1brica11te na con- I. çoes dlversas pa .. r:.l ueBlgnar um mes-I ção de, por ato reg'ubmenlar, de ini,· j e zeloso3, que se têlll esforçado em 
tingêncía de aceitf'.r a afirmação do I mo yr~duto), se.:~Hn cl<:;sifiC2.doS num ciativa do. I'r~s:uf;'nl:('". tia ~epÚblica.! bem cumprir sua missão de garan~i.r 

, adquiren~e, ~e qnr:. ?e~t.i.llará o pro-! só .~n~}so da .:111:eo. ~~II, d~ Tabe- refcren~~~o" ~)e:: .~l~l:j.Si:~·,~ úa .F.1~ell-! fi ar.recadaçi'!o do que é deyjdo ao T~ ... 
duto a fms mdustrIals, o que, eviden- ~o. ~ do Vl.,en~e f:.e.,ulan''H,nto do da, modlfIc ... ~ ".,!.a .. J.cHm,,··ntc o lCgi-

r 

souro. .. 
tElnenLe, diScrepa. dos Objetivos hs.llmp~sto d;: Consumo, D~rf1: sofrcre~ I me de sel:l.gelil dn e!:-l, pelo recolbi- Entretanto. k. a.çiiO' dl.Js agentes fis ... _ 
cau=; e da boa tccntea legislotiva .. Mais a tnbutaçao à allquom UTIlca de 3 'o ll1ento do Impôslo 901' gUla, em re· cais tem sido _onentada C';cl~ISl\'fl-

'. D.!11dr~: poder-se·ia ailTmm', sem ns- j (três por cento), Ilação aos pr~)dmO:3 CdJO conh:ô!.c fie I mente s.ob o .aspecto repre~i\O,' co-
cr: de maior equho('~, que não se co- ( Deputado Cunha Bueno. possa fazer Cl; fOf.n •. l. '" ~~hsfatorl~: ~ lhendo. mcluslvC. em .suas redes. um 
n,1.ece outra anllCaf'aO ou destll1Rcfto No mesmo "Qontluo, ,,(;la lonfcl'lc ... o i sem numero de conhlbumte::; hones ... 
da dmamtic o+u dos explosivos vre-I H,o 8' ao Poder .Exe(:utlvo ~l, ~ ti lIJuiçáo de, I tos. e ben: il1tenclOr:ados, _que erram 
paraàos. que não s~ja pna pronósi- , como medida d~ controle, e::::Labelecer! maIS por lultr, de Ol'lentaçao e de es ... 
tos industriais. ~ I Acrescente~se, onde cO;'lber: a ad?ção de selos espechtis para. ('s· I cl:.U'ecimcnt~s do que pela intenção de 

Quer is:,o dizer q:tlC nüo ~,á, real- "Art. -.As notifIcações e inU- tampllhamentn dos p1odi.1tos. I furtarem-se ao ClJmprmle~to _de ~eU!i 
ment'.!, qU<\lquer ra:lão, qualquer mo:': mações do C011trlbuillte nos pro- A rclevânclfl ~ta matellu e seus ef{"i- J dt!'\:eres, t:01S ~s l1<)s~as le~s 5ao co:n-
t.!vo, &zja do ponto de vista fiscal, I ces,:os fiscais, seja a inkial, se- tos sôbrc os eontlllJuintes, reclama I plexas e a~ veze~ ate con~uso:"ts. 
8f>~a sob:: aspec.to poií.tic? ou econô- jam as intercorrentes, serão sem~ I que os atos de modificação sejam bai- Assnu, !,ao eVldentes. ~~ '~~,ta~enlJ 
inICO, pallt a dl!erenclaçao estabele- pre reais. sob pena de nulidade. xados pelas autoridades supenores do que advnao, pf\ra o propllo eu1..lO fc .. 
citla, isto t\ pr.ra a dualidade de alí- devendo efetnrar·se,. q~n~do .se Poder Execul,l;.'O, a fim de a.fas~,a,r I ~('ra~ e p~lra os CO~ltllb,~nn~es ~c~n::. m: 
quotflS. se trate de 'pessoa JundlCaJ na(eventualS arbltrios das :.lut.ondaaes t:ncI~na~Of{: da flSCrthzaç.to l)~C,ell 

Villavechia, E:m seu f'Dizionârio di pe~soa de seu repre$cntante legal. fazendárias inferiores, éonstituindo-se Uva .. mS(,i~urd<1 par. c~ta em.endp ... 
'Merc~ologla". '''01. lI, pág, 41, classi- Se a notificação ou intimação fôr em conflitos de interêsse ent.re o fis- Alem ~lsL~. na vl.slta Obrlgatón~, ()' 
ficR a dinamite como senão um ex- feita através de ';A.H.". só o pró- co c contribuint.es individualizados. ngentc f~c.al podeIm apUl:ar . detlvll3 
pl03l'io preparado, ,usando estas pa- prio~colltribuinte ou seu nmresen:' Deputado Floriano Rubim, r~spol\sabl,l~dades do .c~?~tnbumte que 
l~vras: tante l-egal poderá assiná-la," tr'i'esse aglQO C01n W<\-JC ou dolo. 

~'&i dã. questo nome, in senso ge
ú~ra1c •. agli explosivi .per mina 
e. ba,se de nitroglicerina, intima
lUf':nte mescolata com qualche 80S- - A convocação do contr~buintc para 
tanzR .'lolida assorbente. in moda defet;der-se no p;ocefiso fIscal e o co· 
che riesca piú facilmente e com nheclment? que el~ deve ter ~os a~ 
minor pericolo tl'ansportabile. fi I do prOCed1l11e~to! mteressam, unedlU· 
maneggiabile." .. tamente, ao dlreLto de defesa que lhe 

cabe e ao princípio do contl'adítório 
Nu técnica comercial ou industrial que informa todos os processo=3, inclu~ 

OS explosivos preparados são chama~ sive os de índole administ.rath-a. Por 
dos ou qellominados diJtamite8, O que isso as notificações têm ext!:::tol'diná· 
torna ostensivo o fato de que. ainda. ria importância- nos procedime!1tos 
80b o ângulo da técnica da fabrica ... ' fiSl23.is e devem ser feitas com as cau
gP."l e cOglf!rcializa.ção do produto,. não telas indispemáveis a que atinjam 
1)4 nada, absolutamente nada, que seus fins precípuos e não comprome~ 
justifique n díversídade de alíquotas, ·tam a validade da ação !ü;caL Assim. 
pois os produtos indicados em ambas paI'a reduzir as argüições dp nulidade, 
ás alíneas da Tabela tiA" do Regula ... devem-se vedar as notificaçót;$ fictas 
menta do Impôsto de Consumo sãct ou presumida~, admitindo-se. apenas, 
em resumo, os mesmos. ai ~ais, que não dão_ ensejo àque1aJ! 

Aliás, como se vê do Projeto de Lei 
n.o 1. 841-60, de autoria. do ilustre 
deputado Cunha Bueno, mesmo antes 
do ádvento da Lei n.Q 4.1-6ã-62, já se 
procurava reduzir de 10% (dez por 
cento) para 2% (dois .por cento) s. 
aliquota incidente sôbre os "eaplosi .. 

.. vos preparados"· (genel'icamente (lna· 
... 1'"' mados dinamites). exatamente SOb O 

fundamento de que têm. êles larga 
aplicação em vasta ârea de serviços 
indispensáveis para o desenvoll'im.en
'to econônüco do País, como o des~ 
monte de pedreiras, _as Qlrandes obras 
'de mineração, a abertura de túneis e 
poços, fi. feitma das grandes reprê~ 

3M, a construção de lmportantís.si
n;afi estr~d3s, a extraQlo de petl'ól,eo. 
e~. , 

bra, se tOOa di.namite é. em áltimal 
a.nál~s~, '-UH explosivo propara-d'O, e .se 

I é utiliza-da. com esta ou~ aquela. den,o· 
; Rl.j.nação, como elemento indispensá
vel às gl'andes l'e!l.UZ~çÕ6S nacionais, 
4 evklortt~ que as dep..om:-r.açõcs por 

argüições. 
Sala das Sessões. em 28-7-1964. 

Deputado Luciano Machado. 

N." 81 
~r6SCente~sc, onde coub€,r: 
i() art. 24 da Lei n.- 4.1:53. de 28-11· 
1962. passa a ter a seguinte redação: 

... Art. 24 - O artigo' 416 do Re
gulamento do Impôsto de Consu .. 
mo passa a vigorar com a seguiu ... 
te redação: 

., Art. 416 - Por d(>creto do Po
der ENeC1.LtiVO. o regime de ~e· 
lagell1 direta poderá ser substi .. 
tuído gradativamente pelo re~ 
colhimento do 'Impôsto !>OI' guia. 
em relação· aos produtos Ci1jo 
contrôle de produção se poasa .. 
í,azer '.de forma M-asfatól'la. 
Parágrafo ünico - Por decreto 

,do Pod&r Executivo~ poded' ser 
estabeleeida, como medida. de 
contrôle, a adoção de srlos es-

Ou-Ü'ossiln, ao incumbêm:lu uú ins ... N.O 83 . truir o contribuinte, no Rcg;,tlalr~~nto 
Acre!)cc.nte.se, onde couber: I atual, -cnbc ~~sbnl('nt~, a~~ .• i.~~pe_~o~·e,s •. 

"Art. -- Ao artigo 33 do Regula- sep~to que él'>~es, ~m :.lelJ~r .1,~nCl() ~:11 
mento do .Impõsto de Consumo, I' que 05 agentes f!s~alH, nao. tym POO1-
aprovado pelo Decreto n,o 45.422, do atender, como e, ne.cesSa~l? e 5on .. 

. de 12 de j'evererro de 1959, são,· ve~íente \JRra o f~.op:u~~ eru!'!!). a to
aCl"l;:scentrtdos 05 ::segUintes pará ... \ tulldade (,C~ (;on.~r!l)\llntes. 
grafos: I De]fl.ltaào Floriano ·R,:;,{;;m. . 

§ - Dentro do prazo impror· f 
rogá ...... el de 30 dias, contados da 
expedição da Patente de Re· 
gistro n, I~stabelecimento nôvo, o 
agenj;.e liscal encal'l'egado .. da 
respectiva .seção fiscal deverá 
compal'ec:er ao estabelecimento 
para uma inspeção inicial, na 
<lual e,mrninará. em todos os de
hlhes_. o procedimento do nôvo 
contribuinte com l"elação ãs 
suas obrigações' previstas neste 
Regulamento '. 
§ - Na inspe-çtio re!'erída no 
p<-ll'ágrafo1 anterior, o agente 
fiscal dE~verá instruir o contri-

Acresccnt,.:-se, onde couber: 

"Art. - - A ação fiscal .só poderá 
ser instaurada se a infração se 
verifica::: depois de ter havido 
jnst,rut'ão fiscal prévia do contri. 
buinte" a propósito da matéria. 
Parágrafo único~ - A instruçáo 
fiscal dever:\ ser ministrRda por 

. por escrito,' diretamente ao co:ntr~ ... 
hUinte, podendo constar de Wr ... 

. mo, Ia'vrado 1108- 1i~·ros prqptios 
de sua escrituração:' 

buinte e orientá-lo sôbl'e a ma... JUSTIFICAÇÃO 
téda. marcando prazo razoável' . 
para. t~ :regularjzação das even.. Ninguém dl;:sconhc.:c (t complexü~a. .. 
tuais falhas que verificar, e la .. ) de da nossa legislação fiscal e os C011-
vrando no liyro modêlo 20 têr"l flitos de interpretação que tenf ense ... 
ruo pOl'lhenol'izado das instru .. jado':. N:lQa mais natural, port.anto. 
ções transmitidas, mediante Q. que o contribuinte possa, involuntà· 
ciente do contribuinte ou de seu 1 l'iamcnte; ter orientação diT-lersa da 
repres'mt:mte legal, do Fisco, mormente quando é certo 
§ - ~ inspeçã.o e demais me... que são comuns as divergências entre, 
didas estabelecidas nos pará... os próprios órgãos da fiscalização'_ 
grafos anteriores, serão obriga... Nessas condições, não serb curlal 
tàriarr.lellte repetida5, com refe:'! I submetê-lo: desde logo. aos l'igorez· da 
:rência a todo,:; os contribuintes, uma 'ação fisc·al, Seln antes· orienta
dentro de 30 dias, a contar da lo, prcvenindo-o quanto a eventuais 
data ,d€: qualquer alteração da falhas de sua ntuo.çf:o. i\. instruçào 
Patente de Rcgisü'ó e, dentro tiscal prévia permitirá, a~sim, que o 
de co dtas, do inicb ,da vigên... contribuinte-seja alertado sôbre a.s 
cia. de qualquer m.odiücnção das exigências do Fisco, ,para. que tome. 
leis irelativl:lS ..ao Impôst"o de em fuce dela. a orientação que lhe 
Consumo. parecel· aceriada. A atuaç5.õ do!) Ól' .. 
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gãos do, fis~G.liz<lção e;~lllh:;:.ró.> COIn \ Num múm')nto como o (lUZ atraves- 1 
1S20, autoridade, fazendo-se efetiva f sa o Brasil, Em que a Nação 50 mObi-/ 
no plano da orientação preventiva dos I' liza e reúne túdas as I::U203 reservas 
contribuintes, em vez de manifestar- para um gigantesco esfôrço de 831-, 
.se, apenas repre::;sivamente. como Sim-I vação na:::. ionul, imp(l'~~&e que 05_ an
pIes \-·eículo de imposição de multas. !wstiantes problemas de educaçao e 

. Deputado Flariana Rubim. saúde sejam atacados m~(liante a uti
lizaçúo de dOtA.ÇÕ2S crG~centes. A r 

N. O 85 11'eSburaç::_o. em nO\';:',3 bas2s, da anti-I 
ga t1xa uc educ::.IC:~o t~ sr.túde, pare-

fI::!l'c:.>cznte-se, onde couber: ce-nos .. acon.~elhá~·el:_ Eln .. eerbmente I 
"Art.. _ As notas 3.11. e 4.ll do ar- propolclOllam à Umao nO,05 c aprc
t2'O 25 da Tabela anexa à con-I dáveis recursos, par::t o redobramento 
:O;1)lida~-ão das Leis do Irn~õst.o do de .ser~iços ess::~lCiais: ~en~ "os_ QUai: I 
Selo passam o. ter a segumte re-I pel'lgara a all1wJuda H~Cup~luçao na 
dação: I cional, tentada pelo atual Govêrno. 

Em 27 de julho de 1034. - D<!pu
·'3.a. - Os empréstimos garal1- j tudo Stélio Maroja. 
~dos por hipoteca, anticrese ou I 
,Jenhor, ficam sujeitos ao IIn
pôs to, de acôrdo com o art. 38 
desta Tabela e Notas respecti
"as, ressalvado o disposto na 
nota seguinte. 
4.n. _ Não estão sujeitos ao 
sêlo progressivo do artigo 38 
da Tabela, os contratos de fi
:nanciamento de atividades ru
:rais, bem como os empréstimos 
garantidos por titulos represen
tuth'os de produtos agrícolas." 

JUSTIFICAÇÃO, 

Na r.tua! conjuntura, em que o Pais 
enfrenta dramática crise no setor do 
alJasteeimento, agra.vada pela vertigí
nosa alta dos preços de produtos pri~ 
mários da alimenttlção, impõe-se, co· 
mo imperativo, a necessidade de ali

N.O 87 

Inc1UU-~c, onQ-e couber: 

"Art. - Os recUl'SOS do Fundo 
de Auxílio aos ESUl.dos. previsto 
nesta Lei, somente poderão ser 
nplicados: 

1." - na ::>úpiemcntação de ve" _I' 
cimen tos da magistra tura 
dos Estados, de acól'do com 
lei que venha a ser decreta
da pelo Congl'esso Nacional 
e sancionada pelo Presiden
te da República; 

2.° - na constitui cão de fundos de 
fomento a'gropecuál'io ou , 
industrial." 

JUSTIFICAÇÃO 

viar a carga fiscal sôbre a atividade A disciplinação leJa] da aplicação 
rural, bem como sôbl'e a comerciali- do Fundo de 'Auxílio aos Estados. 
zac;ão dos produtos agricolas. - I criado pelo projeto de Lei n.Q 4, 

Nada justifica a cobrança do im- de 1964, parece-nos aconselhável, para 
pôsto proporcional simples sôbre con- se impedir que recursos obtidos à 
tratos de empréstimos em geral, en-

j 

custa de majoração tributária, que tão 
quanto que financiamentos de produ- pe.sadamente incide sôbre o custo de 
tos agricolas, quando garantidos, es- vida, sejam utilizados pelas adminis
tão, atualmente, SUjeitos à incidên- tracões estaduais em finalidades de 
cia do impôsto progressivo do arti-I valór discutivel ou de caráter suntuá
go 38 da Tabela, fixado à base de rio, quando não encaminhadas pal'a 
3%. qU:lndo o valor do contrato fôr pagamento de pessoal. . 
superior a Cr$ 3.000.000,00! Abrindo exceção, apenas, quanto à 

1!:sse tratamento fiscal é absurdo e ultima destinação acima arrolada, 
deve, ássizn, ser alterado com tôda para a suplementação dos vencitnen
urgência. tos da magistratura de certos Estados 

A emenda proposta objetiva alcan~ - problema que vem preocupando o 
çar essa correção e o fim social a que Govêrno da Repúbl1ca, interessado 
se destina dispensa justificação mais em assegurar ao Poder Judiciário, em 
demorada. todo o território nacional, remunera-

Sala das Sessões, em de. de! ção compntivel com a dignidade do 
1.964. -- Deputado Yukishígue Ta- exercicio da função de julgar -, a 
mura. presente emenda canaliza o Fundo em 

N.· 86 

Inclua-se, onde couber: 

tela à finalidade fundamental do fo
mento de atividades agropecuárias e 
industriais, tão imprescindlveis à so
brevivência coletiva, na difícil con-

"Art. _ Fica restabelecida a ta- juntura qUê atravessa o Pais. 
_. Em 27 de julho de 1964. - Depu-

~ de Educaçao e_ Saude,"Que se-I tad stélio Mal'OJ·a. 
ta. cobrada à razao de Cr$ 10,00 o 

N.O 88 
(dez cruzeiros), em todos os pa~ 
péis de valor superior a ......• 
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), 
sujeitos ao Impósto do Sêlo. Inclua-se, onde couber, o seguinte 
Art. - O produto da arrecada- artigo: 
ção da taxa de Educação e Saú~ "Aft. - Mercadoria de c3pé.::ie 
de será aplicado, metade pelo Mi- alguma, nacional ou nacionaliza-
nistél'io da Educação, na intensi- da, SUjeita oU não ao pagamen-
ficaç~to de c3.mpanha nadonal de ,to de Impôsto de Consumo. pode ... 
alfabetização, e outra metade, pe- rá tl'ansitar entre as Unidades da 
10 M.tnistério da Saúde, na am;" Federação (Estados, Territórios e 
pUação dos serviços de combate Distrito Federal), ou ser expor-

r.:.n~.,.d.l à repartição cOl~1pet:n ~e.1 nCll.hUlll €_:Cj~.1 pruutl:di .. i, para o fim 
il 2.0 - A guia de cxportaçjo cOlimado, is~o á, evitar a sonega{'ão 
s::::r6, organizada em nome e com no Impôs10 de Consumo, e, por coa
l1.ut·JTi,'aç,'lo expressa das pesso:l.s :;~qüência, os mz.is tributas. S~ 1ttili. 
fl';icas ou juridieas, autorizad:ls 1I :wdas jore1l1.. os chamadas ",Vetas 
oa não à prí.tica de comércio . . F rias". 
que eJo::portarem, reexportarem oU A guia de AXpoltcção para Ioeali .. 
rcdesp3.· . .'harem mercadorias, sell-

I 
dnues brasileiras, ~::;tc~did.a nos mais 

do a or~anizaçáo e o proçessa- mcios de transportf', e o mstl'Ulll:'l\to 
I11C1"!to d::t m?sma, na conformi- ideal que o congresso Nacional, em 
d::lGC d:ls normas estabelecidns' .'lua :'iober<lnin. de\'e proporcionar ::lO 
p210 Decrzto n," 4.014, de 13 de Go\'êrno da União, como fator ~··H ... 
r::mciro de 1942, altel"ado pelo de i dente e comprovado, não só p<!l'J. I> 
n.o 9.R32, de 11 de setembro ce I t"fJlltrole fiscal como estatLstico: . 
W:~G; !1.879, de 21 de setembro ne I '!'1'9.dicionalment.e, a sonegaçao fls-
1058. c Lei 11.° 4.069, de 11 de jU- cúl c o contrabando sâo cxecutr,clos 
nho de 1962. ,não ul.-il1zando O tT\lnsporlc marítimo. 
li 3.'J -- O mocl21o da guia de e.x~ 'mas os demms meios de tral1s:;Jorte. 
portar:[:o a :::;::1' fixado na rcgUla-: lUtO abrangidos pelas !fvi(~s de cJ,'_?Jor
mento da presente Lei, além d.os I Jaçcio para localidade,__ /)ra8:l~lras. 
f'.Jcmentos de r:ontl'ôle que se tOl'~ ITem-se constituidú, indiscutlvclm~p
llarcm nccess:írios, ("onterá indi~ te, no maio1' entl'nvc uos plnnejamrn~
caç:5es sóbre O nome e o encterê-r (os do Govêrno F'('d~ntl (' dos Go"('1'
ço completo do expedidor e du nos estaduais. 
ci.cstinatário das mercndorias; H I As guias de eKport:\ç~':.(l !1a1'>\ loca-
11,1tUl'eZa do transporte c a dcsig-·· lidadcs brasileiras pl'opol'cionar:lo : o 
nação do t.ransportador; quanti .. Govérno a exata fiscalizac:ão e ('o~
dade c cspücie de volumes~ cspe-' trêle do pagamento elo Impjsto cte 
c_lficação da mercadorin, a ori· I ConsUlno e servirão de instrUD1CnlO 
gemo o pêso e o valor. ele excepcional importáncia, uma ';(':li 
§ 4.0 -- As repartições públi.::as e que ,lS CÓpiR3 ctns guins de exporta
a:'> C'l1t.idudes autárquicas, que cx-: (,,~ão, obrigatôl'~mncnte, serão remeU-

I p:~dil'l'm documentos de que ne-I das ao IllStitUto Brasileiro de 0"0-
pencl8. fi. U\'l'e movimentação de I gr:tfia e Estatística - I.B.a.E. -, 
mercadorias, procurarão sl.lbstituí- permitindo totnl eontrôlc d~s decla" 

. los llJla Bnosicão do visto na I racões de renda bruta e impedíndo 
guia de exPDrtúçáo. : ((O '1I!có:imo a evasâo de impostos, no-
§ 5." ._- A ('xpr,~S-..<;ão "gu~J. de €x- . tndumente o de Renda. 
p(lrtação" fica resel'\'D.da exc1usi-' A simples adoção dêsse documento, 
vamente ao (;acumento 8. que se de alta valia, dará ao Govêrno sub:;
refere a. presente Lei, scndo "e- trmciais elementos de- total contJ'61(t 
dado o seu em!!l'êgo par::\. desig- sôl.}l'C a. moviment~H:.ão de mercado· 
nfH' qualqller outro dO'2l!mento pú- rós n3 território nacional, além d(t 
bEco. . proporcionar aos órgãos federais de 
§ 6.° - No regula;ueulo d.l pr~- abastecimento c contróle de preços, 
sente Lei, a ser baixado lJ~10 Sr. U~'.3 freqüentes crises de falta de '7,ê .. 
Ministro da Fazenda, dentro de !1~r03 alimenticios, o insh'umento ne-
30 (trinta) dlas, serão inc!u:dos ccssúl'io e eficaz ao rápido levanta-
di::positivos sóbre: . mento de estoques d2.s5~S gênerfJ$':-

. .. ~ - r\~.,.! Quando sonee:ados ao público. 
a) ~ . ela?Claç ..... :1 Q? n.o",-.o .He-, Senador Aurélio Vianna 

gUla, fixando o numero de \'IaS, I 
bem como as condições de pre- N.o 39 
enchimento e recolhimento; 

b) as obrigações das empl'êsas d~ 
transportes e das repartições I 
públicas interessadrts 110 l'Cco- i 
lhimento da guia; , 

c) a proibição da ·exibição da! 
gUia. a pessoas estranhas ao: 
objeto da mesma; 

d) autorização para o Instllui.o 
Brasileiro de Geografia e Es
tatística, por intermédio do 
respectivo repl'esentàntc. ou
vido o Ministério da Fazenda. 
expedir instruções complemen
tares, autorizar acôrdos ou 
modüicar modélo, no sentido ne 
tornar efetivas a exigência e a 
utilização da guia de exporta
ção; 

e) será p,."e·,"ista, aiudl1, a opreen
silo das mercadorias tronspor
tadas sep1 o cumprimento das 
disposiçiJ;!s legais; . 

j) d;,:,pzllsa da guia para as pe
quenas mercadorias e amos
tras, comprovadamente' sem· 
va.1or comercial. . 

JUSTIFICAÇÃO 

·'Art. - Nas operações diretas, 
com Bancos, o sêlo proporciOl1(ll 
aplicado nos titula:; cambiários oU 
promissórias de uso próprio de t~iS 
esta.belecimentos passa a ser feIto 
pelá verba bancária. 
Art; - O Tesouro Nacional enli .. 
tira Letras de Câmbio e Notas 
Promissórias com os valôres que 
julgar convenientes, .iá devida
mente seladas, segundo o proces
so que julgar mais interess~ntf' à 
Fazenda Fedcl"dl, destinadas às 
operações oxtrabancos. podendo, 
igualmente. cleterm;nal' Que os ór
gãos de 3l'l'ecarlaçi'to dps l'Cnd:l!i 
federais. no País. selem. por verba. 
lOS referidos t.itulos. desd~ que se .. 
j~m. 05 mesmos. P era isso, apre
sentados. pe10s jn~crf3~ados. de 
somente com a ní.i::3:;ro dos val~.J) 
res, "edada tennlllal1~CI1lente essa 
selagem, QuandO os ditos titulas s8 
encontrem completos. isto é. essl .. 
Mados pelos emit 2n1('s, com os no
mes dos portadol'~s. dafsdos e com 
vencimentos estabelrddos. ús endemias rurais no Pais." I tada para o exterIor do Pais, sem 

que seja preenchida a. eompeten-
JUSTIFICAÇÃO te guia de exportação. , 

Se bem CJue tenham sido considerã-/ 
v.::Imonte aumentados, nos últimos 
~nos. os :~ecursos destinados, nos Ot
çamentcs di União c dos Estados, au 
custeio GOS s!:'rviços de educação e de 
t::;n-"tde, é .31auiIesta que num e nou
tro s~tor os pro'vlcmas continuam a 
d::s~"bl' n. c3p~cidade da administra
ç:to pul)!i:a. 

~ 1.0 - Para os fins dêste artigo 
as empl'êsas de transportes marí
timo, iluvial, lacustre, ferroviá .. 
rio, rodoviário e aéreo, assim co
no o Departa.üfnto dos Correios 
e Teiégrafos, r.ão poderão despa
char ou conduzir mercadorias 
sem prévio acolhimento da guia, 
ou sem que esta haja sido apre-

A pr'J3en;:~ c:ncnda é ao reprcdu~áo 
do Projeto n.o 1.683, do Executivo, já 
aprovado nas Comissões competentes 
da Câmara, que visa a impor e a for
talecer de forma contundente o dis
posto no :Item IV do art. 2.0 da Men~ 
sagem do Sr. Presidente da Repúbli
ca, alterando o art. 83 óa Lei m:tme
ro 4.153, de 28 de novembro de 1962. 

Art. ~ _.0\5 Letras de Cflm'Jio e f.S 
Notas Prc:r:.1issórias, nas op.:,-n.ções 
extl'aba.!l~os, não pml.erf.o ser pro
testad:Js. Jn<ld:;!s a rer:is,ro. habi .. 
litadas (fi ((:Jt:1l'';O ('8- tl'f'dc!"::,! 

ou prodv.nr .n~t:l·õ~<; .iU(T;C:fi~, f'3 
não preenchr:,m éJ'1 ('m( 'f,~_" co 
~rt., rc,"o::,.tl{~: :-:: cii':; ... · ;--;f '<; 'lll 
contr':"rio. A simples punição, indicada na 

Mensagem.. de uma multa equivalen
te ao \'alor constante da nota fiscal, I 

Al·t. - O {'}jjj[·sc:, (0".'0 o !"'f'!·ta ... 
dor cc a:r.equp, tOtn ou Hm fun .. 



d.D~. r6:;-d::.:J.C.o:;, í;cr-m sujeitos, \ \ emissão rl0 ch~que pós~dat:ltlo E, \ da praduç!io a:-l'oprct!al'!:>, do com~r-I 
aleu). cli:.S p.::r....1i.I'::'c..d.es Já c,:;tabele- i também, lnm,o us:u!a, no P<'13, p:ll'a, i CIO de lmó\'eir~ e tens de produ~ão, I 
c-ldns na l.::gls:f!çf.o espBciflca, a i nubstItUIr a promf.ssona, com a. van- I cotno m:oq"ü::Jrs t1!lUda3 etc. 
ETl\:ta c.orrcspo~dente ao triplo do i t.1gem de, na ausência tl~ fundos, fi'-I 88:1a. II ''S S:~sõ:::s, (lU 27 tlc JulhQ de 
vakr ni'lXú(to no dIto titulo. I Cru" o emitçnt~ SUJêJtO ~\S plma1tdades 1{;G4. - Senatler .l..rthUI Leite. 
,h.:t. - O·s~lo pl'cporcion:ll (lcvH:1o da lei espeCifica. O portador, aI, qUe 
p~lo titulo C:~l11bi:j,r;o c:a prm:l1issó-! ê o grande bcn-çticlürio da irr('ZUlari~1 t-l..0 90 
r!o plssa n ser C:Jbrado na se- i dâde, é absurdnment·e poup::tdo, con-
g;l:'!lte ba5e: i Siderado vi~ima, am:ps.rc..do pela legb- , t_crcs~~nte .. te. ond.e coubt:r:' 

a t.;-'i C,.S ~·.OOO,OO 40u,~ Ilação pertihentc para e~3~ut~r o emi.. .,. O t 2" d Le° 02044 .'. ~ .... " t nt A etn d o b t n ... rt. - ar." fi. I n. . '.' , 
fi!;!;> CrE? 10' OCO 00 50',:' l'e e. en a, c mo,c ú \'la, es e - de 31 dt! dez:;mbm de 190G, pr..ssa 
até Ci'S 5[)'OGO'OO 60';ó Ide també~ a êsse últ2mo o neces86.~'iü n vi7,ot"Cr com a scguint0 retlnt:ão: 
.. té cr'i! 100'000'00 70~ corretivo fiscal. vez. que, sendo ambos "hl'~. :l.lJ -.,- Não .88rá letl'O. de 
... .,., ., ,f) coniV·entzs. a eulpa :tnaior. no entanto, ' + de CrS' 1f~O 000 ')0 80('"' C:.mIJli) o e:;crito a que i!lltar 

".: -- ,(1 é do portr.dor o Quanto à faculdade quc.lqt::el' dos l'(~quisitos eh1.l.tne-
JUSTIFicACAO . q~e se dá ,U? al't. ?ata t) Teso:~r~ Na~ l':.dos· no ai'~. 1,0, ou que não - I c!om~l emltlr os tItulos cambw,.flos. a . Er emitido era taliiO impresso 

No rnotl:mto em q1.i~ o País maIs ne- pl'~meira vista podet'á parecer solUÇ~o ti::: acôrdo com modêlo apl'ovado 
eú'33if,:.t Ô~ renda para rea1!Z::-.r a gnm- i complexa ou de execuçã.o difícil, Nao. "l"'3}a Diretoria das Rendas 1n-

sujeitos ao J'etolhimmto do Im
pOsto de Con5urno por guia. deve
rão conter, além dos demais re
quisitos êxigidos p::lo HegulatIlcntct 
do .rmp.isto de Consumo, o nome do 
im.pre~sor da nota. o seu endereço 
e O número dz SUa Pntente de 
Fabrico, a data c, a q'.lUntida'üe 
da ilnpressão. 

d;;! t,nre!a de s;:;u deZell\'olvimento, I o é, porélU, pois p:xicrão ser impres-/' " 
I tel':18-S, nUIl1'3rndo e autenticado 

_.~~ a.GucHndo às nossas angustiosa.s n~ces-I sos tanto na. Casa da Moeda como na pelos órgãos arrecadadOl'es do 
sidndes nos setores de saúde, educação I I1nprensa ~acional ou tipografias pal'- I"linistério ·da Fazenda e satis-

~ 1.° - O impressor de notas fis
cais será obrigado. a manter regis ... 
tr(l. em otdem cronológica. em livro 
cncad~rnado'e com às P.'Íg-üws nu
mer-àdas, autenticado pela repar
tição fiscal competente, de tôdas 
as encomendas de notas fiscais 
que confeccionar, indJcando data, 
nome do encomendant~, quantida
de, n(lmero e série ,das notas, fi .. 
cando responsáVel; com os contri
buintes. por sonegaçúo· ou fraude 
fi'*-1lJratiCàdM por melo de 'notas 
confc('cionadas clandestinamente. 
j 2.° - :Nos casos em que a mel' .. 

'Cádorta nã.o p05fia sair do cs·tabc .. 
leciIn~nto vêndedor no mesmo dia 
dn enüs!ião da nota· fiscal, deverá. 
ser decl:'lrada na mesma :1 data 
efetiva da saída, que poderá ser, 
110 máxil'uo, ate 3 diM depois. A 
decJ2Il'aç,ão constará de t6das ,as 
vias da nota fiscal e será autenti~ 
cada. mediante assinatura do fa~ 
br~c~nt.é ou de pessoa por éle <1e
vidam?nte 'credenéiada.'· 

e do financiamento das atividades pro-l ticulares, autenticadas, COmê) se proc~- fcito () Impêsto do ~êlú, na tor-
dutornEi, não f)eria p,ossível permitisse-li de com a llloeda-pnpel, nos· v, alOl:es a . ma. dii legis!a(j,'ío em vigot." . 

· mos a continuação de tun processo de I partir de tüé Cr$, 5.000,00. 10, OUO,OO, Art. __ O § 4.0 do· nrt. 54 da Lí}i 
~onegaçáo que t~m uma. amplitude" etc" na fOl'ma do art. A redução 
quanto RO volu.'11e, sem limitaçqes. I d.a impôsto, .proposta para facilitar o n.

u 
2.04,4, de 31 d~ dcz~mbr{J de 

.. 1908, pU8~,S, a vigor:u com a se-
l'i": O casO da faculdsde da emissão! nosso,prOP~lto. seta la.rg~mentt: ~om~ gUil1te i'€d:1Ção: _ 

de Notr\s Promissórias e Let1"as de /1 pensad:] i)c .. os nov{ls llm:tes. n:n::uuos "§ 4.(1 _. Nâo ~en\ nota prOlnis ... 
Cámbio, bem "corno de cheques s~m pay~ ~r &~lagem, para.a, '~lstnbUlçao dQ 8ôria.o escrito. B. que faltar qual-
fundos, como tftt.<!os: creditórios. que taIs tt.U,10S, com o pUb:tcO, SU~ Venda Quer dos requisi~os enumerados 
são, cobrindo·tôda sorte- de op~rações. pOderá, ser entreg1IC, as AH'andeg0'9, n~í}tc Drtigo, ou que n~o fól' 
sem o pagamento do selo proporcional, I Colet.orl.as, Dancús e flr.m~s ~utt(lS que emitido em talão impreSSo tle 
na. forma da lei. ·ü:üculamós, mesmo s~ ocupem com o comercIO .e estam.. acôrd,) com modélo aprovado 

gros.:; modo qu'" 50'" das h's.ns;l~ pIlhas. Mesmo no CitSO de falm de tais pela Djrctorin das Rendas 1n-
". , e °t pa"t' Ul-.,'eS"que' ,e~·'.'<>ali-II papéis naqueles distribuidores, os Íi1- I çoes, 11 re r lC .., ~,.... te d' - c - l' 'ud' ternas, numerado e uutenticado 
zam no Pais, coberk:.s por tais tiutloS'1 l";.ssa os nao s rao po: ISSO preJ t~ pelos " ótiãos r.r'~'ecadadores ão I 
~!OOi~~~~á~i'o~<)eraer~~~a i~~:Oçã:U;~~= ! ~~~~~tu:;:o,q~: a~s ~~:~~a're~~;~~h~~ Ministél'jn ~a F~zen~a e satis~ O prõbléhm da ~ autehtic.i~ão das il0~ 

j07ecad..,ção a faculdade de atendl ' feito o ItnPDS,'t.o_GO Sl~lo',na for-I tas vem l:JreOCUpa,hdo~o fisco, c tam .. 
bcrtados pelas faCIlIdades imperantes." , ,. ~ ma· ~~ ]egJs~aça.o· Nr: VIgor., Os bem; os Contribuintes. um'a V{'3 ~ue' as 
Os titUlos promissórlos são euutldos de \ me~to COIU a selagtm por ~erba. loequmlto,s essenciais Sl:l.O commle-1 soluções até R~ora propostas,. além de 
forma quase completa. mas o "quase" VIsa ~ presente t?1nenda comba~~ a d la' dos o. tempo da I -

ode S repal'ati quand 'e fizer ne-, !)onegaçao e de 19U,:1.1 passo a a_gIola~ l'a .~s r nça
r

. O ',.. "! não resolverem. o assunto, são traba-
p er o o - d t- r Cn'll",saú !in nota ptofllJss?fia. Nb j IhoSflS e, em certos casos,' .r.w impra-
cessário, bastando, para. isso, que 0l·gem, ~ ~o .;eí as~ ~'e~ercuss~o ~a caso, ,~a ln9.-fé do PO}'tud~., s~tá J ticaveiso . ... . 
portador __ qu~_às '<:êzes também não e~o~o~m o as. ,o aVia; ~€,~ a- ~,~ adrn1tlda prO\'fi ffin.contrano,' ! '., '. . 

JUSTlFIcAÇ.iíO 

ap!l.rece - lhes pohl,a fi: data. d:1 emis·j t~" hip6~s'l.~' ~a>ra a, ~ua enumcaç o,, Alto. ~_ ~Pnra que' pfocluzant os I Parece ,que n. ,solução. final estú 'em "-
"_o. sáo e n. seU nóme, após o que poderát' ~L!,,~, prOV1~,e.l.(:la maIS complc~:~ qu...e . efeitos legais, 3!.l nôtas prom~só-llim~t~r ua dlus em que ~ nota,.fiscal 

pro-curaJ.' uma. Coletoria Federal para ll11Cüzmente nao cabe ?O prO]dO de rias c letrts de d.n1bIO emibdus emItIda e datada pas~a Bcr utui3:aG:a 
~ selngclh por verba, Isso. porém,·,é ra.ro, I que nos ~pa.mos. Sc~a, portanto, o anteriormente n. \'ig'éncia desta Lei (pelo vcnUedol' e 'em Obrigar às tipo-· 

vez CjUe, de modo geral, as tl'aI).saçÕes 1 cS.so de o ... xm~: Sr, ].L.mistro da: Fa- serão r,egistrad:ls 110 61'$&0 al'r€cr~-11 grafias a tnante:t' o iegis.tto .. das .notas 
são !iquidadas sem que () sé-lo se~a pa-I zenda prúvlde~)c~ar a. \·l?da ao con- I dudOl' clel Ministério da F{1zenda que confeccUmam. de illolde a habili-
go e nem mesmo o portador figure no 1 ~e~~~ de Pro,teto q~e _ .fIxe de fonn~ I em. cUja jUri5diC, fió I'esidir o por-I tar 9. "fíScalizáção a, sabét <lunis 1lS no-
título, fato comum. na agiotagem~, per-li ..;ru,l. - \ tndot.· " taf3 que os come1'ciantes êncomenda.nuu' 
(lendo, ai, 9, Naçf.o. valiosa, c()U·tribui- ' - qu~ o titulo carnbiãrio ou "pro- ~ 1.0 -, {)s órgüos at'tecadudotes para sru, uso. -

- ção, não, s6 quanto à incidência da .... mi!S5órlo só lJe quita com o re- . d? l\~nnjstério ~a ~azenda,.. deverão J A ('cúi;:\j;;'l:j.Ç',;W dos inmressóri?s de 
selagem, mas também no que se re- cibo· correspondente, passado dl;por do.§. resJ? ... ect.J\'os tuloes pru'a, notas fiSCais evitárá que êstes se pl'es-
ladona com o lmpó~to de' Rénda, pois. pelo portadol' (êsse recibo. é atende): as elll1~-e:ntf'S de letrns de ,I tem a confeccionar 110tas clandestina.s. 
meemn que um documento dessa n·a- importrmte, para. bem caracteri- câmbio e notas promissól'ias, I . 
tu.r~za caia em pod.er àn nscalizac;ão'l zar o pO'rtador do t.ítulo c a. cer- § 2,o~. A !iscalizoç'ão cIo lmpôsto,· . .AIUno !r{achl!;do 
esta nada poderá fazer, dado Que·o tua de realização de opera:.. de Consumo e EL de. Operaçoes . 

· mesmo ta.mbém nada SIgnifica, não I . çâ.{)); Bancál:io.ts prõcedel'ão às respecti- N.o 92 
aparecendo nêle I) port.ador nem a· data vas apuraçõe8 fiscais através dos 

l
-que é Incui.t[ldo ao emitente do da em!ssão, . i b . , . ó talões de notas, pronl1ssÓl'ws e de 

'A adoção d€:ssa modificação, no t tulo caln inflO oU prOlUlss - letras de câmbio, nssim oS,lrianti-
rio, nas operações exhaban-

110SS0 sistema de arr{'cad[~çi·...;: trará, cos, dedUZir, na EíUa declara.ção' dos sob [t guarda de seus pO$suido-
sem duvida., excelentes resultados ma~ I res oU r(;presE'ntantE'S legaiS, como para pagamento do lmp5sto' de 
teriais à receita fede.ral, alé~ das de Renda, os juros pagos, e que c 0$ qUI! estiVeTE111 em podtt 'dos 
ordem moral e ecollêmica nas ativi- órgãos' arrecadadores para os efei:' na circunstâncio, de m10 poder 
dade6 comerdaJs do Pais, cons1ufl'an-1 cornprová ... los com documentô tos do disposto no, pal'ãgrafo aíl-
elo-se que centenas de bHhÕ€C dt:! cru~ t~rior. . 
zeiros Eão tmobillzaQos nesse esfu'úxulo hállH. p,oàerá fn2,ê .. ]o, juntando § 3,u _~ As segUlldas vias das no~ 

à declaração os titU]os objeto 
~~po de negócio q1!C é a ngiot~',gefu. da t.ransaç.ão~ pOdendo declarar tas pl'omissórias ou letras de càm-

. Substítua~se o § 1.0, ,do art, .~l, do 
D:::;crcto t~,a 45 .422/ de 12 de te~"€relrO 
de 1959. pelo.segui:çite; 

~'ã.o é justo que, atent!cndo à dificil bio emitidas serão encaminhadas , (~' juros. vagos ate o limite mixi-conjuntura econõm~-::c-fjllancêira vivi w mensalmente, através do órgão ar-

'~ 1.0 - Os dados constantes' dos 
livros da escrita íiscal, quanto ao 
registro da produção. estão sujei
tos c~n cada. mês à· tolcrância de 
quebras admissíveis para cnda"es
pécie tributada, fixada a requeri .. ' 

. incnto do int~reGs·ado ao Diretor 
das :tl.endas ínterna~, separada .. ' 
mente para cada· estabelecimento 
produtor; com lévantnrnento, de 
índic~s p2l'centuais por niédÍRs 
mC1suis e mediante prévio exame 
pela Fisca1ização local." 

, mQ cóbrada pelos Bancas co-
da. pelo pai.'i, o tovihno sCja. obrigado m~l'ciais da. localidade, indusü'c recad2,dor da jurisdição a que es-
$ 1mpor ao P01'0 ú s?criffcio consubs- taxas, ,ficando o recebedor ou ti\'creln sujeilos ~3 possuidores .dos 
tanciado no aúmcn~Q da cm'ga trlbu~ respeCtivos talões, às Delegacias e 
.i. , ,sacador, que se julgar prejudlo:-:tárfa, Já cxcessiõ'D, do' qu;;, ora. O Con- Inspet,orias Regionais do' Tmpôsto cado, com o direito de conws-
gresso ·se ocupa, mas, por outro lado. tar mediante comprovação; . de RemIa, parn. os devidos (~feitos 
permite um imoral pnvllégioJ conce-I ,_ .que il incidência do Impósto da I ~íscu1Si. . ," 
~ldo a. agiotM e sonegaü()res, como já R d ~b d 'Uh] I S 1 f,;' f.' • 1 . 'h. d A alter'ação do !}n.rágrafo 1.0. do a!'~ acima ·exp!1camos. te v('Idadc ctUe, por en a so re a .ren 1'1. 01'1 C a a n ,,8.5 >~es,S(I-:~, em ( e· JU. () ,e . . 

dA .. agiotagem, desde-que corn~ 1984. - Depu~'adD Osmtldo Lim.a Filho. tigo 71, do Decl'eto n.o. 45.422, de 12 . 
. (lmissão:. o GovErno h!m, g:::al .. d~ c1l1I)a provada. será única e na ,p1'o .. 1 '.. • - . .~. de ~fevereiro de' 1959, tem, por í"inali-..:. 
dessa situação. e U;so não é SÔInellte • POl"ção de 80%. o I . H,'" 91'· ·d:ide. ·dar iJh1 caráter' verdadeiro e 
porque deiXou aI brcc!1a, na leg;islaçs.o, autêntiCO à fixação de tOlct"ância de 
~aa Porque não' dolou o PD1S de órgão lsso, se ·possível, com aqueioutl'as I 8Ub.9tJ.ttilim~se c a .. -t. 18 e seus p> quebras, dando' oportunidade ao COH; 
'4ie arrecad&ção à altura das frJ~.s ne";. providências. seria. acredítamoB, o tiro .. I' , d L' Q -3 d 8 d trlbuínte de .demonstrar ao Fis<:o a 

· ilessid~es, vez que, f\inqa' hvje, hi um de-misel"lcórdia nff, alliotagem, sem-tu:'! ra~af~!J:o ~~ 1;~211p 1
4 ?<> e' '~t 2, e real quebra dê cada espééie tributada, 

ei "!lUme,ro de con'.unidadea no Pais ,11).ultuação da prática das oIJe,racõe,', I nOl'em 1 '-' ,e.os s gUl CS. bem como a garantia aCi Fisco de' que 
. 1110 possuem Co!etorlaB, lacunil:õ~ tal natureza, Que ntende a uma, "'Art, ,18 - As l~r:tM fi.:;c;&~s cllliti-;·os índice!; sejam Inttêiltko3 pela cons~ 

1...:..... ~ )) Pl'eobo rcptlrN'., . l s6r1e de opma~6t:s legíUmafi DO ca~rmo; das Po! t&.brH~il..ú~6 e comctcfantes 'tataçâo, in loco, 

. JUSTIFri,AÇAO 

.-
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Essa fixação de fanua separada K o 96 I de ind.:scriminada taxação prevista na 
para cada estabelecimenoo produtor é : alínea VI, inciso 3, do Decreto número 
um imperatIvo, pois de uma fábricA I A almes VI, incIsos I, II e UI, le-

j
' 45.422, de 1959, com a nova redação 

para outra, a mesn1a espécie tributada. tras a, j, l, art 2.°, dll- Lel n Q 4.153, da. Lei n.o 4 153, d~ 1962, de 40% ad 
pode so1rer grande alteração, depen" de 28 de novembro de 1962, esta as.#'m vaZo1'em. 
den~o de condições locais, ou seja. redigIda: EfetIv:unente dispõe a citada linca: 

Agôsto de 1964 2603 , 
==,.;;;==~~~~~ 

2 - Pneumáticos, câmaras de tlt 
e bandas (jlaps) para ro
das de veiculas ou aeronaveS, 
borraCha defumada em lámi· 
nas não-crepadas (smock 
IOcheets) •.. , ...... : ...•. 7':"~.'· 

materlas~priIllas empregadas, condI" J < a 
çõe:; de maquinarw. etc. "ALíNEA VI ' I "AI1NEA VI ,JUSTIFICAÇAO 

Assim, eliml.nar-se~à o atual critério \ ~ I ' I' 
de fixaçáo de índices por Circular da 1 fOLlT~, Peles e ~eús Artcfa~os . Cot~ros, Pe!es e seus Awlatos Quanto ao item 1, os favôres con~ 
Diretoria das Rendas InternaS que não -('d our(08 "I p.e es PlrePdara os ou , I -. Couros e pz.les p~.rados· ou ~edidos à borracha sintética e ao lá" . . cur lOS exeUSlve saga os secos I 'd . d ~. .. .._ atente para as pecullarldades acims 1 d tr tad ' 1'1 curU os (e'Xcluslve salga os, secos, tex smtetlco como a b31xa tnbutaçao 

d' d' . ~a g'à os-secos, a os com· ~a 1 ' d tr t d I ~'. 

bm~ temmento o FISCO e dos Contrt~ ou pic)ados) _ 3%. sa
u 

ga. 0Isd-sec)os, 3: a os com ca do. Imposto de ":,onsumo (atualm~nte 
utn es. II A t f t d 1 o pIC a os - 'o. ,)%). a ü,;enção ue direitos alfande .. 

Deputado Floriano Rubim - r e a os tre Couro o~ pe ~s, JI -_ .Artefaf[ls de CoUfQ 011 pelf'.!'I, ~:â.ri~s e a isenção do depósito de 200% 
com oU sem. ou a matérm, nao I com ou sem outra matéria não ' -' . . ' 
especificados nem compreendidos . I ' • para importllçao, eXIgIdo para todoS 

N.o 93 em outra parte' _ 10%. ., cspi:cILcados nem compreendIdos os prod1,!tos importados, têm preJudl-
1 em outra parte - 10~. (:ado, consideràvelmente. a prOdução 

"Iv -- O art, 83 passa n ter a se
guinU! redação. mantido o seU pa
nigrafo único: 

lU - Peles de peleteria prepara- -1 lU .- Peles de peleterHl. prepara~ nacional de borracha natural e látex 
<;ias ou aprestadas e seus arl~fa-, das ou aprestadas e seus artefa- 11 tural 
tos _ 40'.l." tos _ 40%." a . 

"Art. 83 - E ,'edada a emissão 
de notas fiscais que não sejam 
amparadas em pedidos assina
dos em outros docwnentos que 
comprovem a compra. A nota 
fiscar emitida, visando a sone
gação em proveito próprio ou 
alheio, sera passível de multa 
igUal ao seu valor, independen~ 
teme-nte de qualquer outra. que 
fôr t:abivel por falta ou insufi
ciência .de recolhiment.Q do im
pôsto. elU razão da utilização da 
nota." 

Pro~omos, pelas razões apon'tadas VII -. Ora, a redação pouco clara 
na justificação, que a citadn. alíl1lm. e bastante imprecisa do dispositivo~ 
VI tenha no Projeto em tra.mitação I conduz n uma tributação sempre uni .. 
no congresso a seguinte redação: forme de 40% para todos .93 artigos 

As citadas facilidades de importação ..::_ 
vêm onerando pesadamente a nosso. 
t-alança de pagamentos, pois a borra
cha e o látex importados são pagos 

Sala das Sessões, em 27 de julho 
de 1964. Deputado Humberto Lu-'! 
cena. I 

rt° 91 

"ALíNEA VI 

Couros, Peles e seus Ariefatos 
I - Couros e . peles preparados ou 
curtidos (exclusive salgados, secos, 
salgados-secos, tratados com cal 
oU piclados) - 3';'0. 

de peles, mesmo as mais comuns ou em dólares. 
modestas, como oS citados et!asalhos Quanto' ao item :, o consumo da. 
de peles de (,oelho,' carneiro etc.. bJrracha defwnada em Jâmina não .. 

Veja-se, por exemplo, um agasalho cl.'epada (smock scheets) importada, 
(ca~ote) feito com pele de coelho, ou wm aumentando, com grave prejuízo 
uma blusa de pele de carneiro etc., para a produção nacional. Em face dos 
constituetn meros vestuarJos de trio fnv6res que sua importação ,'em rece .. 
normalm-2!nte usados pelas classes IIlê- bendo do Govêrno Fedeml (isenção de 

Il - Artefatos de couro ou peles, dia e operária do Sul do Pais, isto é, 
tI . impostos), acarreta uma evasão anual com ou sem outra matéria, não ar gos d'2! primeira necessidade, como 

I Ih dtl cêrca de 30· milhões de dólares, e.specificados nem c.ompreend. idos qua quer outro agasa O comum. 
N to d a~:ravada, ainda, com a isençto do Im .. em outra parte _ 10%. o en~an , em face a redação 

.. . pouco fe;:iz do inciso legal apontado pOsto de Consumo' e com a isenção do 
In -:- Peles de coelho. e carneIro estão sob a tributação máxima, como dfpósito de 200% para a importação, 
destmadas R vestuárIO popUlar I "Peles de peleteria'" ao mesmo nivel Sala das Sessões, em de julho de 
preparadas ou ,-aprestadas e seus dns est.alas ou casacos de peÚ!s nobres 1964. ~ Abraháo Sabbá. 

Acrescent.e~se 110 art. 297 do Decreto I artefatos - 20/0. ou de IllXO~ com:" nson~ Arminho, I 
D.a 45.422, de 12-2-1959, o seguinte pa.. IV. _ Peles de peleteria prenara~ }~larta etc,! 
ràgrafo único: '" 

das ou aprestadas e seus' artefa~ VIII _ Para que se aqulh:tte ainda 
"Parágrafo único - Quando se I tos - 40%." com maicr precisão a injustiça e os 

N,O 98 

:'\fodi~ique-se. na Tabela "'A", alinea 
IX, item 5, do Decreto n.o 45 .422, de 
12 de fevereiro de ~959, a inctdêr.cia 
do Impósto de Consumo, reduzindo··n 
de 7r~ para 

trataI de estabelecimento com fi- conseqüentes maleficios dessa tributa-
liais, locais de vendas OU depósi- JUSTIFICAÇ;1.0 ção, basta verificar que as jõías que 
tos, a to.timação será feita no 10- constituem meros adornos de luxo~ 
cal da respectiva sede." () 1 - Os doutrirtadores de "~'ll1anças sem qualquel' utilidade como vestuá-

JUSTIFICAÇ!!.O " 2". .. , , Públicas" e "Direito Financeiro", são rio, se acllall1 submetidas 3- uma alí
Unânimes em realçar a importância quota de 20% (Tabela B. alínea 
decisiva da tributação, por meio de XXVI). isto é, a metade da prevista 

A intima~ão de~e ser' pessoal, COll- Uma função 'regulatória, para o incre .. na.. Tabela A, aUnea VI', para os art.i- JVSTIFICAÇAO 
Boante a slstemática. do pro.cesso cf.. menta ou estrangulamento de qual- gos desta Jnd'lstria pioneira qUe são J 

. vil já adO~da pelo procedimento fis.. quer produção oU atividrtde. veS~l1ários de peles comuns: de prl- ;" Os artefatos consta.n~.es dêsse item 
cal da leglslação do lmpôsro de CO!1- II _ Com efeito, conhecido e cotn~ Meira neceSsidade, utilizados pelo povo Idsao na

t 
sua tquas~ totalI?adte!.proddutos 

,swno. pró,.ado é o estimulo proporcionado em geral. e ar e~al!a ~, nao se Jus 1 lcan o a 
Entretan~(I,_ ao estabe~ccer ~ crItério por medidas de ordem fiscal que fa- IX -:. Vê·se, assim, que a carga im- alta. jncldencl~ do Impósto de Consu ... 

~ara exped:!;ao das not;f1caçoes, o ar.. voreçam d.etenninadas ~tividades, quer positiva desmesurada que onera êsses (mo, que vem pr~ju~icar grandemente 
tigo 29~ n~o. rontemp~ou ~ hipótese por meio de isenções "draw back" produtos torna sua aqUisição impossi~ as pequenas lndustrms que os produ-

Es
da IOCd allzaç::;o dO

t 
desttnatârlO tora do \ aliquotas menos oueros'as e outras qU~ II vel pelo graní\r publico, que fica pri- zam. 

te. O, conf,oan e ocorre com os -P.S.. A •• \" d d ~ • I 
tabelecimentos' que possuam filiais. ~m se mostrado da. maIS alta Impor-· P. o c Sl.t? Uso, por esse enearec ~ Saln. d4.~ Stssões, em de julho de 

t d 'd d ós1t ' tancia no campo da Economia. menta Ver 19moso. Um desestimulo lr54. - Abrahdo Sdbbá. 
pos os. e vtn as ou . ep , . os. lU __ Como é sabido nenhum ou~ tanto para os criadores como para OS I 

Nestes caS?S o destmatarlo 01.1 seu tro tributo possui,. ent;e nós, maior fabriC3l1tes nacionais, que resultarâ. 
represe~tantL legal encontram:se na .função regulatória da produção, im~ se não COl'Jigido a tempo, na destrui- N.O 99 " respectiva fede do estabeleclIUento portaçãoj distribuição e consumo, co- ção dessa nova fonte de prodU,:§.o na-
pa..ra,0!lde,. elll consonância com o mo o ImpOsto' de Consumo. ciona.l que pnJ:osas divisas vem pou- . Di~-se â Tabela "A" ~ alínea XVI, 
prmClplQ aCIma ~llI.:ncla~o, deverá ser pando à economia do Pc.1s e que gran- item 4, do Decreto n.o 45.422, de 12 
encaminhada a lntlmaçao, IV -~ Em nosso País, até pouquís~ de interêsse oferece ao pÚbUco em de fevereiro de 1959, a seguinte re~ 

sala dns Sessões, em. 28 de julho de sinios anos atrás. inexistia a criação geral. dação: 
1964. - Deputado Luczano Machado. de ànimais e industrialização das pe- X - Pelo exposto, fica amplamente 
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Modifique-fe, na Tabela A, alínea 
IV, item 2, do Decreto n.O 45.422, de 
la de fevereiro de 1959, a incidência 
do Impôsto ele Consumo, reduzindo-a 
de 4% para 

"- 2 "'" " ., , 

JUSTfF!CAÇli.O 

A sacaria é essencial ao transporte 
de cereais e produtos similares. Não 
se justifica, ç-or isso, a pesada taxa ... 
ção sôbre os "sacos de embalagem de 
qualquer têxtil", pois a mesma virá 
incidir, diretamente, no custo do pro
duto transporta.do. 

Sllla das Sessões, em de jUlho de 
1964. - Deputado Abralzão Sabbá. 

les mais comuns como coelhos, lebres justificada :l imperiosa e lll"'Gznte ne- ' 
e outros, que servem de matéria-pri- cessidade, de Que seja dada nova re
ma para a fabricação de agasalllos. dação à aUnea VI da Tabela A. anexa 
sapatos, cp.apéus, cobertores etc., mui- ao Regulamento do lmpôsto de Con
to utilizados principalmente pela po- swuo, Decreto 0.0 45.422, de 12~2-H?59, 
pUlação dos Estados do Sul. Tais pro~ com as modi~icações introduzidas pela 
dutos eram, na sua tota1idad~j im- Lei n.o 4.15a, de 1962, nos têrmos do 
portados do estrangeiro. anteprojeto .anexo, evitando-se com 

V " __ Transpondo os ml1is adversos isso, a injustifj.cada carga fiscal que 
obstáculos, implantaram no Brasil in- pesa sôbre. CIS produtos mencionados. 
dústrias nacionais pioneiras no ramo, Sala das ,Sessões, em 20 d.e julho 
que estão inclusive incentivando a de 1964. Deputado Lucianó Ma~ 

"Item 4 - Bicicletas, inclusive bi .. 
cicletas motoriz!:fd.as, sem ação de 
pedal, lambretas e semelhantes 

Suprima-se do item 5: 

«::nclusive bicicletas 
sem ação de penal, 
semelhantes." 

6 '.' " " 

motorizadas, 
lambretas e 

JUSTIFlCAÇ!!.O 
criação por parte de pequenos produ- chado. 
tores autônomos, pelo nôvo mercado 
que. lhes é oferecido. 

N.· 97 I As btcicletas motorizadas. sem ação 
de pedal, e as lambretas, são veiculos 

VI - Todavia, não obstante êsses 
urgentes e patrióticos eSforços, vê-se 
essa indústria. nascente e de tã-c gn,n .. 
de interêsse para a economia nacional 
verdadeiramente asfixiada e' mesmo 
ameaçada de colapso total, em f Me 

Dê~se à Tat·h "A" - alínea VII, essencIalmente populares e usados 
itens 1 e 2, do Decreto D.O 45.422, de principa.lmente por operários que re-
12 de fevereiro de 1959, li. seguinte re- sidem em ronas não-serv1das de trans .. 
dação: porte normal, e como dnico melo de 

"I _ Borracha sintética em bruto transp·)rte para atingir O seu emprêgo. 
e llitex sintético .. _ ••.•• 7% ·Guilh.ermino de Oliveira 

• 
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Modifique-se a redação da ":ra.bela 
tIJJ", alínea XXIV. item 1, do Decreto 
n.O 45.422, de 12 de fevereiro de 1959. 
pela.seguinte: 

fJl'....:.. Charutos, com base no pr~~ 
ço de' venda ,do fabricante ou im
portador (por unida~,e): 

Classe r. 
,Até o preço de Cr$'30,00 .. 51", 

Crasse 'lI 

De mais de Cr$ 30,00 até 
. Cr$ 50,00 ...............• 10% 

Classe 111 r 

D:e mais de Cr$ 50,00 até 
Cr$ 100,00 ...... , ...... ,. 12% 

Classe IV 

De Ihais de Cr$ 100,00 até 
Cl'O 250,00 ............ , .15% 

Classe V 

Dê !pais de Cr$ 250,00 'até 
Cr$ 50n,aO ............... 20% 

Classe VII 

De mais de Cr$ 500,00 . ,'. 30%." 

JUSTIFICAÇÃO 

1\ mçidência do Impôsto de Consu
IDO sobre preco muito baixo, não acom
panhando a inflação. tE:m prejUdicado 
as indústrias, levando duas das maio
res fábricas (Dallcmann e costa Pena) 
no fechàmento, dejxando no desemprê
go milhares 'de trabalhadores. 
Como se trata de um trabalho em que 
80% é mão-de-obra manual, Qxtesana
to, de -grande interêsse para a Nação, 
faz-êc necessária a correção· dos pre~ 
ços de ,'cnda para evitar o desapa
recimento dessa indústria especiaU· 
tada_ 

Sala d:1s ~ssões. em de Julho de 
1004. - Abrahào Sabbã. 
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xões. de cimento simples ou misto,! . O Projeto-o visa colocar as calhas na tríbuinte e a arrecadação dos maI.s 
. V - Alinea XII - Inciso II - mesma incidência tdbutária, sejam fa- variados tributos. 

Canos e tubos com ou sem roscas bricadas à base de ma.tér!a5 plásticas, Nenhuma. providência enérgica foi 
e suas conexõc.3, calhas com ou cimento OU fólhas-de-flandres. tomada até hoje pelOS dirigentes d.a 
sem roscas e suas conexões, de A emencla corrige erros datilográfi- arrecadaçã.Q pois êste lapso de tempo 
matérias plásticas oU resinas arU- 1 cos cometidos na redaÇão final da Lei é mais que suficiente pára uma pro-
ficials ou sintéticas. de condensat .. ,o 4.153, de 28/11/62 e na mesma vidéncfa definitiva. r' 

ção ou polimeriZação obtidos por transcritos. O recolhimento de selos por verba é 
quaisquer proce.5sos, seja pela ex-) Tivemos o cuidado de consultar a uma calamidade e os poucos funcioIlá
trusão, de injet;ão, de prensagem- -Diretoria de Rendas Internas relati- rios desta' seção estão sObrecarregados.' 
ou qualquer ou :J'p, I vamente aos objetivos do Projetõ e, não podendo atender convenientemen
VII - Alínea XI~ - Inciso 1·",:- com -satisfaçáo, ouvimos não existir te o público. . 
Blocos, pa~ote:;, pães, .lingo~es, qUal~uer l·e:~tJ:·.ilão às suas finalidades, ~ necessária- a elevação dos limites 
barras. perfiS. pranchas, fItas, fIOS. r .çonslderada3 Justas e corretas. previstos nos arts. 26. item 6.° e 27. 
tubos, canos e suas conel.:5cs. ca-I!: _. 'item 2.°, das Normàs Gerais da Lei 
lhas e ~uas cOne}~Õ3S, barta,s ô .. as, ... ~la d:;:: _~€s~oes, :m ele jul~o de n.o ~.519, d~ 30 de dezembro de 1958 • 
bem como chapas, fôlhas e lâmi_1196~. - ftf1ll;tfo d" Loyola. dando-se nbva redação: 

nas, não-corrur,adas, de qUUlquerl Art. 26 _ Item 6.0 _ l<~ca elevado 
metal; outras formas semelhantes, . 1'-1.0 103 de Cr$ 5.000,00 para Cr$ 20.000.00 
obtidas por laminação. forjamen., 
to, estriagem, trefilação. centrifu-I I Ac:escento.r, ao art .. 18 da Tabel~ do o 'limite, fixado e pennitido selar. 
gação, fundição ou extrusão de I mposto do Selo. de::'ldo nos cqntl atos Ulysses Guim:zrdc$ 
qualquer metaL c:leb~ados pela Umao" Estad~, Mu
Art. 2,0 _ A pl'BSente Lei entrará mcfp1os. Eu.as A.utarqUlas. SOAcledades 
em vie;or na data de sua publica~ de EconollHa MIsta ou empresas pa

'ção, 'revogadas as disposições em raestatais: 
contrá)'io," I "quand". tais órg:ã~s forem isentos, 

JUSTIFiCAÇ.1.0 
recairá, semprE: em sua totalidade 
sÔbre n ontra parte' contratante. 
sendo' :.'a<!ultado seu recolhimento 

O Projeto tem por objetivo hlseliir l)a:i'ceiado por ocasião do recebi. 
calhas e suas cotlexõcs na Tabela "A", 
introduzindo.as na classificação dosl mellto dns" faturas, mediante pa-

gamento por guia perante a reparprodutos díscr:iminados no Inciso I -
da Alínea X, Inci:lo II _ da Alinen. tiçã.o arrecadadora, da quantia 

simples, nos e (oito) dias subse-
XII e Inciso 1 - da P,t.línea XIV, su": 'qüente8,'" 
jeitos à tributação de 3% do -ImpOsto 
de Consumo, por tratar-se de produto Sala das Sessões. em 22 de Julho de 
que só agom vai ser fa?~icado .. à basej 1964, - ,Deput.ado .... lilvernes L~ma. 
de cimento ou de matena plastica. 

As calhas e suas conexões, até aqui. I N.o 104 ' 
vêm sendo fabricadas com a, utilização 
de fólhas.dc-flandres. matéria-prima 
escassa e imprescindível à fabricação 
de outros produtos essehciais 80 nosso 
desenvolvimento industrial, ,como latas, 
automóveis, caminhões, geladeiras, fri
goríficos etc . 

As calhas fabricadas com fôlhas-de
flandres apreEcntam ,o grande incon· 
veniente de pouca duração. sUjeitas 
qu~ estão à ~errugem. prin.cipahnente 
na região litorâneo.. -

"Art. LP ,- Fica, elevado de ...... ; 
Cr$ s.noo,oo para Cr$ 20,000,00 o 
limite fixado pela nota 6.&. do 
art. 26. da. Lei n.o '3.519, de 30 
de ;;!ezembro de, 19~8 - flC0l1S0!i· 

~~i!.? dL:tS L~is~ do lmpôsto do 

Art. _2.0 -- O art. 26- da Lei n.o 
3.51~/58 passa a vigorar com a se-

I gUinte redação: 

N.O lOS 

,Inclua-se no, art. 29 das Normas Ge
rais da Consolidação das Leis do Irn
pôsto do Sê~o. aprovadas pelo Decreta 
n.O 45.4.21, de 12-2-1959._ ri seguinte: 

"Art. 29 - Pagarão sêl0 "por \'er
ba especial": 

a) ........ , ............ . 
• b) .. : ................. . 

c) •..••••.••.••••••••••• 

. ............. , ..... . 
e) os Cartórios das Caplt.ais do' 

mais de quinhentos mil habi_ 
tantes:' 

JUSTIFICAÇÃO 

Tais calhas, são usàdas nas co~r,tru-I 
De-se ao item 4. da alínea XXIV, bit 

da Tab'la uB", do Decreto n.o 45.422, ções modestasl de a xo cus O. C?IDO) 

"Art. 26 - Fora dM indicações 
da Tabela. a cobrança do sêlo 
por verba 56 será permitida.: 

A medida proúosta é ncc!essr.ria, EsM 
sendo apurada. na, Capital de São 
PaUlo, uma falsificação: de conheci. 
l1\Cntos de sêio. por verba, em' Car_ 
tórios" que anda pela ordem dos qu.i
nhentos mílhGies de cruzeiros, nos 
ultimos dois anos. O único meio de 
liqUjdar a Quadrilha é levar aos Car
tórios da~ grandes Capitais, o mesmo 
r~gime de arrecadação e recolhimento 
do sêlo vigente nos Bancos. há muitos 
anos e com os melhores resultados. O 
tabelião arrecadará o sêlo, anotá-lo~ã 
nas escrituras e ,nos traslados e cer
tidões, e, nos oito di..'l.s que se seguirem 
a cada quinzena. o recolherá ao Banco 
do Brasil em guias que êste rubricará 
e autenticará. O Cartório wrá o livro 
da verba, onde lançará o Ílnpôslo ar
recadado. . 

"" nas casas populares., J 
de 12 "Óe fevereiro de 1959. Q. seguinte A faiH1êa.ção disse produto à base' 
redação: de matérias plásticas ou de ciHlimto,1 

"4 - Fumo desfiado, picado, mi! agora programada, produtos perenes" 
gado ou em pó (inclusive rapé), por nâo estarem sujeitos ê. ação do I 
com base no preço de venda no tempo. virá. beneficiar a economia na. 
varejo, marca~o pelo fabricant.e ou cionaI, em todos o~; sentidos, seja redu
imp·ortador, por unidade de 25, zindo o custo de construção das casas 
gramas, pêso bruto: populares, como permitindo que uma 

Impôs to: 10%." matéria~prima escassa e valiosa - a 

JUSTIFICAÇÃO 

A incidência do lmpôsto de Consu
mo eru outros itens, sôbre fúmo, é 
cobrada na base da- venda pelo fabri
cante ou importador. Como se trata 
de produto de bnlxo consmno, acredi
tamos facilitar, com a presente emen· 
da, ,o contribUinte. que, neste caso, é 
o pequeno industrial. 

Sala das Sessões. em de jUlho de 
1.964. - Abraháo S!tbbá. 

H.O 102 

"0 Congresso Nacional decreta: 

fôlha-de-flandres - possa ser utiliza", 
da em outros setores vitais para a ex
pansão de nossas indústrias. 

Doutro lado. a matéria empregada 
na indústria de plásticos, tem base no 
maior aproveitamento de .5ubprddutos 
da PetrobrÍls. 

l:P) Ql.:ando fi repartição alTeca
dndclre. local não tiver estarnpi .. 
lhas, ocorrência que se mencio~ 
nnrá. na verba. 

2,°) Quando o sêl0 -devido exce
der de Cr$ 20.000.od." 

Art, 3,° - E.sta Lei entrará em vi
gor na data de sua -PUblicação, 
revoga,das as dispOSições em <:on
tr:'trio." 

JUSTIFICAÇAO 

O princ[p(o da comodidade do con
tribuinte está hoje definitivamente 
r:onsagradD pelas autoridades em Di
reito Fiscal. como fator de ponderável' 
importânCia no processamento da :.1r-
Í'lwadaçiio das -rendas públicas. ' 

A sone!;ação.-é uma tendência \que 
não deve ser estimulada com entraves 
burocráticos e eXigências desnecessá
das que além de dificultar o recolhi
mento do tributo irritam o contribuin~ 
t-e e o :pi'cvinem contra o fisco. 

A medida não pOde ser estendida fi. 

outras cidades; por caUSa da deficiêu_ 
cia da fiscalização atualmente cxls_ 
te~~c no Pais, eis que o número de 
agentes fiscais do ImpôstQ do Consu_ 
mo, quc também fiscalizam o selo, é 
de apenas 836. ' 

Sala d2.s Sessões, em 2~ de julho de 
1964. - Deputado l.'uJy Nassif. 

N,O 104 

o art, 40, da- Segunda Parte da "Ta
bela" anexa ao Decreto n.o 45.421, dl~ 
12 de fevereiro de 1959, passa a Ler n. 
segUinte redação: 

Art. 1.0 - O art. 4.° da Lei n.o 
4.153, de' 28 de novembro de 
1962, que alterou a legislação do 
Impõsto de Consumo e deu outras 
providências quanto à discrimina
ção dos produtos da Tabela liA", 
passará a vigorar com as seguin~ 
tes modificações: 

Conquanto nos paf';ça óbvio o êxit~ 
da atividade e certa a melhor acei-
tação das calhas provindas de matéria' 
plástica, devemos cOllsiderar que se 
trata de experiência útil e que dev-e 
merecer amparo do Poder Público e, 
por isso, merecedora do tratamenl:? 
dispensado aos produtos sUjeitós à in
éidêncla' do Impôsto de Consumo de 
3%. aos quais tem similitude. 

rNão seria 'justo tributar um produto Não basta.. porém, que as estações __ "Art. 40~":"" Rl!cibcs sôbre·as con: 
tas expedidás pelas emprêsas COll-. 

cesslonârias de serviços ,publicos: 

lU ..:... AÚnea X - InciSo I - Tu~ 
b06 e Calhas e respectivas oone~ 

- , 

lançado a titulo experimental sujei- arrecadadoras disponham de instala
tando-o 'à tributação' de 10%. prevista ções suntuosas e funcionários em ex
para I'outros prodUtos não especifica- cesso. fa:~-se mIster uma legislaÇão 
dos". atup.lizadll. com nOrmas práticas, obje-

Deve ter-se em conta que o produlo tivas, de ::::teil compreensão e execução; 
nã.o foi especificado, porque não era niaterial em 'abundância.. Em São 
fabricado e ainda. COmo razão mais' Paulo está, faltando estampilhas,
alta. o fato de O produto tcr sua Inalor \ das mais variadas taxas, há mais de 
aplicação nas casas populares um ano,' pr.ejudicando o público ton. 

de mais de Cr$ 100,00 até ....... . 
Cr.$ ,1.000.00 - Cr$ 3,00; 

de mais d0 Cr$ 1.000,00 dté ,., ... 
... Cr$ 5,OCO,On - Cr$ 4,00; 

de muis de Cr$ 5,000,00 por cada. 
Cr$ 5.000,00 ou. fração - Cr$ 5.00. 
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Pal'ágtufo único - O recolllimento ~ tas com a lavratura do p.roc'esso e res· JUSTIFICAÇAO Considerando que a incidência d!).S 
do Impõsto deverá ser feito até o I pectiva tramitação, por todas as ins- ! cigarrilhas não padece de tais varia-
último dia útil do mês subseqüen- tàncias. Elevamos a tabela vigente, A emenda é necessária para se aJus- ções, apesar de suas caracteristic.J.S 
te no vencimento das contas, me- considerando datar de 1959, ou seja, tar o texto da Lei aO texto da Emenda. técnicas de fabrica~.o Jdênticas às do 
diante guias especiais em três cinco anos inalterada. constitucional li,o V, de 1961. Por essa. charuto. de ve't que sujeitas apenas ao 
vi::t~." A~ concessionárias de serviço púbU- Eroene!a constitucional aprovada, de- I uma taxação única de 10% (dez por 

JYSTz'FICAÇAO co fica estendida a faculdade do pa- sapare:eu a imunidade dos atos em I cento) também sôbre o preço do fa ... 
gaulento por verba espeCial, trazendo- relação às pessoas que contratassem bricánte (Inciso 3 da Alinea XXI V) ; 

ttropomos a alteração por sabermos' lhes, igualmente. economia no tempo COI11 ft'.:lueltls entidades de direito pó-I - ' .. '; 
dt\s inúmeras dificuldades que surgem de seUs fUncionários encarregados da blico. Conseqüentemente, deve-se aI-, Su~metemos no es.tu~o e JUdIC.OSlo 
à satisfação de l.mpõsto nesta parte, cobrança, e obviando eventuais defi- terar e. Lei tributária, para ajustá-la' acoll:uda desta Com. lssao, a emen~a 
ta.Q inexpressfvo no seu cômputo total, segumte por julgatmo la em condi-

t 
sid ti de criticas as ,cíênci~ à satisfação do tribu,to. à noVf. realidade consti~ucional. i_' . - . 

e que eX? o mo ,V? Assim, apresentamos esta. Emenda à Sala das Sessões, em 29 de julho de çoes de corrigIr uma desIgualdade de 
mais varla~M e just~flcadas. O cUEt? consideração dos nossos nobres pares. 1964. __ Deputado Tufy Nassfl. tratame~to . en!Xe produtos de l'.nlll 
ptlra~ o Tc!:.ouro NaclOnal, sua dlstrl- Sala das Sessões, etn 28 de julho de . mesma mdustrla que enfrenta situa-
b~çao E'te., quando se trata de estam- 1004. ~ Norberto Schmldt. N.o 103 ções adversas para sobrevlver, pou-
pUhas de valor menor de Cr$ 100,00, I panda-se à sorte das extintas fábricas 
atinge quase ao v~lor dessa estampllha N.o 107 cons.dernndo G.ue o atual rec:irne de Cia. Brasilezra de Char~tos Danne· 
e .sua mallutença~ será, ~os parece, taxação por classe de preços de cha--j tnann e Costa Pe~a ~ C.ta" tradiclo-
e11d~nteme"?te ~ntl-Cconõml~_a e con- Suustltua-se pelo segumte, O art. 50 mtos torna.-se freqüentemente obsole- n:l.is qu~ eram na mdustna fumagelro. 
tráru: aJS u;teresses da Umao. A su- da Consolidação das Leis do Impõsto do t to, por fôrça da Inflação, exigindo :1a BahIa: 
pressao do selo comum para as demais Sêlo. baixada pelo Decreto n.o 45 421,1 assim, em cada ano, uma correçã~\ "Incmo 1 ~ Charutos, com base 
quitações, se por um lado desburocra~ de 12,.2/59'. I I monetá.r,·a·, • r d d ti f b' te no peço e ven a o a flcan ou 
~ará 9. emIssão de recibos pelo.s seus importador: 
emitentes e por. tmtar-se de infração "Art. 50 - A União, o Estado e o Consldemndo as implic:1\ões de na-
cujoo penalidades não cobrem, nem Mt1nicipio estã.o isentos do Impôs- i tureza fiscnl e burocrática Que dai 
aproximadamente, as despesas indirc- to do Sêlo," . advêm; 

llllpôstO: 10%," 
'Senador Vivaldo L1'wJ 

('oovoeaçüo de 3eSS:lO conjunta para apreciação de veto Pr~sidencial 

SI~SS;'íO CDnjunta 
2" Sessflo Legi51:tt:ya' Ordiná.ria. 

.6-1 I.e& isla t ura 

Em 12 de agôsto de 1964, às 21 horas e '30 minutos 

ORDEM DO DIA 
Continuaçâú d.a. \'otaç.io d{.l!j dlS'p-csitivos atin61dos pejo veto presiden

<::1&1 tpar<:la..) J.(.o P.:~Jt!to dI! Lei ll'l 1, de 1964 (C. N.)., que inStitui nOYO,'i 
valores e,e vencimentos para os .'.ervid-ores civis dI() poder Executivo ~ ctá 
outras providênClR.S, tendo 

RELAToRIO sol:- no;. 7 de lSô4, da ComisscUJ Mista. 

. ORIENTAÇãO rARA. A VOTAÇI!.O 

DISpoSitiVo a q1tfJ 8e relere 
~s 1'l e 29 dl) art. 27. 
Art. 28 (~lavl'.a.c, vet.a.das). 
§ 2r; do 5.rt. 33 .to,t.alidade). 
parágrafo único do.) are 35 (totalidade). 
Art, 37 (pa]l1-Yl'a.~ ,'etadus). 
Art. 4<l (totaHdJ!df). 

Scss..1:0 Ccnjunla 

2'" Sessão Leg"lslat~m Ordinária 
5!!- Legislatura. 

Em 1~, de agôsto de 1964, às 21 horas e 30 minutos 

ORDEM DO DIA 
Veto p_'"esid-encial <parcial) ao Projeto de Lei nO J.969~A de 1964 na 

CâJnara e n9 55 de 19ti4 no senado, que autorizo. a emissão de Obrigações 
a-o 'rewur(l t-'.aclon .. !, altera a lerislação do Impôsto oobre a Renda e dá 
out~1S p1"lVidénctas, tende Relatório s-ob n~ 9, de 1004, da Comissão 
M1.sta. 

Cedula n" 
1 
2 
3 

5 
G 

ORIENTAÇãO rARA A VOTAÇÃO 

DzspoSitivo « que se refere 
ilJ"t 4\ ~parte vetada); 
t .. rt. 2{) e seus parágrafos (wrolidade);. 
Art. :31 e seus p3.! ã.grafos .(totalidade); 
§ 61.1 do art. 39 Iparte vetada); 
NlnEla c<' do 8-l't. 32 (pa'l'te vetada): 

. A!fnea a dS) -p.al'ágraf:} ónico do art. 32 (parte (vetada); 
AUnel1 c do art. 3:2 (tota.-idade)· 
Art, 34 (paTte --. vetad-a) . 

Sessão COtljUllb 

:![l Sessão Legi.s}at:va Ordinária 
5'! ~gislatura 

Em 19 de agôsto de 1964f às 21 horas e 30 minutos 

ORDEM DO DIA 
VETOS 1'RESlDENCItUS 

1° Ao FrDjcttO CI~ Lei n 9 r.915-B-60 na câln~â é n(l 74-63 no Senado> 
qUe inClUI u,? Plano RodoviárIa NacioTI-:ll a ligação entre Rio Verde, no ES~ 
c.ad0 doe GC'Jás m.R-19) e Campo Grande, nO. Estado de Mat.() Gro.s..so 
(BR-HP, VC::J.do Relatório, &ob n° 5-64, da Comissão Mista; 

• 

29 Ao rroJ~tv de Lei n°· 67-B·6:~ na Ctlmar.a e nO 7";-63 no Senado. qUI) 
inclui no Plane RodivU • .rio Naciona! 3, ligação Rio Grnnde-Aceguá, t:;!ud() 
Re .atório, sob n~ 6-64, da COllll,ss...'..O Mkta.; 

39 Ao Projete de Lei. n 9 35~F-63, no Senado e nQ 56-64, 110 Scna.<ID 
que estnbe eCe TI01Was procassu:a.is relativas a mandado de Seguranç,a., 
tendo HeleJórl0, sob nQ 8, de 1%4. da ComLssã.) )"f'sta (veto paTcinl). 

Cédul~ . Veto 
n'J 

1 

2 

3 
4 
5 

2 

3 

OUIEN'J'AÇAO PARA A \'OTM,)i\O 

Matéria a q'!e se l'€fere 

Pl'CjCi""J qu~ inclui no Plan<. RJd·oviário Nacional a U
ga.çáo entre Rjo Verde, no E::.stado de Goiás (BR .. 
19) e Campo Grande, no Estano d-e Mato GrJf*",() 
(BR-161, 

TotaUdí\o:f do p:r-ojeto 
Projeto qUe lncluj 110 Plano R-Odoviário Naccr.al a 

ligaç.l0 Rio Grallde.---Aceguá 

Totalida~ dtJ llrOoj.eto 
P!'ojeiio quo:: estabE'lece normas processuais re·at.ivas .. 

mand'tdo de se?urança I 

Letra "a' "in fine", do a,rt. I? jpruavra.s veta..<:lü.5) i 
Art, 49 (palavra vetada); 
Art. 6D (totalidade). 

o P-resldente do Senado Federal nas têrIl,los do Art 70. I 3'1, da Cons .. 
tituiÇão e- do Art, In n\l IV do Reg!mefJto Comum. convoca as duas CaSOS 
do Congre.sso Naciomil para em sessão conjunta a realizar-se no dia 13 
de agOstn do- ano em cur.!:'o às 21 horas e trinta m~nutos no Plenà.rio da 
Câmara dos Deputados conhecerem do veto presIdencial ao projeto tJe 
Lei (n9 t.969 4 A df> 1964 na CAmara e· D'I 55, Q'e 1964, no 'Senedol QUo 
autllrlz.a B emissão de Obrigações do Te:iouro Nacional. alt-era a legl.slaçã-o 
do r~pô~tn sObre ti: Rf?t!.dn e d;\ outras -previdênCias. . 

Senado Federal, em 21 ele Julho de 1964 

AURa MOURA AN'DRADE 

Presiden'te do Senado Federal 
• 

, O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3° da ConsU~ 
tuição e do art. '1°. n° IV, do n.egimento Comum, convoca as duas Casas da 
Congress() Nacional para em sessão conjunta a. realizar-se no dia. 25 de fi~ôstfl . 
do ano em curso às 21 horas e 30 minutos. no plenário da. Câmara. dos lk\lU
tados, conhecerem do veto presfdenC'ial ao Projeto de Lei (nQ 1,140-B, do 
1963, na Câmara e nO 76, -de 1964, no Senado) que aprova normlls para re .. 
visão de preços em contratos de obras ou serviços a .cargo de órgãos do 00-
vêr~o Fedptal. e dá outras providências. 

Senado Federal, em 3 de agOsto de 19i~4 

Presidente 
.fi. URO MoaRA ANDRADE 

47" Sessão COlljunt:. 

211 Sessão Lcgislativ~1 Ordinária 

5ft Leglsl~tura 

Em 10 de agôsto de 1964, às :n horas e 30 min.utos • 

ORDEM DO DIA 
~j~us.são. em turno únl~o, do Projeto de Lei nO 4, o.e 111M "'.... i .... ', 

fie i~lClati,,-va do Senhor PreSidente da, Republica, que modifica R legislação 
d06 t:npos"os de CtlflS-UmO e de sélo e dá out1"ao'3 providências. 

" 
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SENADO fEI)ERAL 
2' ~ESSÀO LgGiSLATIVA OIWiI'IARIA i DA 5' U:qISLATl!RA 

ATA D.~ 1221 SESSÃO, EM 
DE :\G5STO DE 1964 

-; - JusUça do 'rra..'l::.!ho _. Tribunal TÃBELA A QUE E.E·REPER..E O ARTIGO 4Q DESTA LEI 
,Regional dO Trab:flho da 4:1 Região '- • , -:.l'1!!Rr'::EIR..~ REGlÀ!Ü _. JCJ DE MONTES CLAROS 

I"RESil!il::NC:.'\ DO SR. NOGUEIRA 
1).;\ Gà:i.4.. t· ADALBERTO SE..""tJA 

A3 14 h~ras e·3'O m'nuto3 
-O..::ham-sf' p::esentes 0$. sr.::. Seno.· 

. dO!""e~ , 
Adall:;;orto Sen:t 
catt~te Plnl1eil·o 
Lobão da Silvei!"a 
J-caqu:m Parente 
Men",ze-s P ,ment~l 
WI!.s-oU Gonçalves 

o .crédito especial de Cr$ 323.157.10 . ESTADO DE MINAS GERAIS 
(tr-ezentos e vinte f' três mil ce~lt.o e I ~' 
c:nqüenta e sete cruzeil"cs e dez cen~ .' ---------'------------------
tavo.'3). J)a: a pagamtmto dar. ssguíntf'$ Número 1 
dívidas de exe.lV'Ícios findos: de 

1) Dr., Ra,Ul Vie-lra pires _ D!f-í.!. Calgos 
rença de adíc'onau; 

reer:mtes "aos exerc:c!os de 1956 e: 
19'60 - Cr$ 164.025,4Q. . 

2) Df. pajthú Ma-ceC!o SH;a ._) 
Idem re-feren-te ~~ ex-:ycí-cics -de HI5:1 
e 1960 -:- Cr$ :!.él3, 13l:IO,' _ 

1 
1 
2 
1 

Total:' Co:; 323,IE1.W, ____ o 

\ 
I 

I Ch~fe de 
OlIcül.l d'e 

J AuxilIares 
1 servente 

Carg-cs 
1 
L 

i 
1 

Seerets..rla •.••••• ,., .•.•.•••..• ·1 
JUstlça ., ••.••••• 0.0 ••••••• 0 ••• 1 

Judie:,'" '!QS •••••• -........... 0 •••• 1 
, " """·",,···,,··········,,,1 

> 1 

. Paclrr,.o :: 
ou 

Cla~:;e :. 

K 

. Jo:e e?eTl'a 
Pe'"""-Oa. de 'Que rO~ 
Silvé>..>tre Péricles 
Her 'oaldo Vléira 
JCE'C Leite 

.. Art. 20 Esta_lei e!1tl'ará em vIgor 1 n.~eSllmJ ,da previsão ol'çamentária para ·um eX"e-rClcio financeiro 4:1 
na data de .sUlt publlcaçãO, .re~ro~adu..<; Ju ~a propo.,La inclUSive as de3pe~)3.S de custeio e investimentos. 

Arthur Le,te 
E:urlco R.ezende 
Rüul 6.uberti 
No.gue 1'a da Gnma 
'p",!!UDC.O B~G;n

Pedro Ludov:co 

as d~spas_ições em contrár'o, 

A Comissão ele Financa~. 

Projeto de Lei daCâniara 
n9 109, de 1964 

Me:o -Bra.ga (SI.) 4.866'"3., DE' H152, 'NA ORIGE~I) 
Bezerra Neto I 
Daniel Krieg('r 
~lem d"e Sá., - :20, Cria, na Ju$i':Úia 'do Trabalho da 

i -2" Regui,o. uma Junta de Cetn:3Wa.. 
O ~g, t'lt};S1U-ENTE~ I {:úO e Ju!gáme':'fto, com sede em 
(Nogueira der. Gama) ':- A li·~b. d~ 1k1ontes Claros, 1'v1inu's Gerais, c 

pr~.enç;i acusa. o compareciml?nt.o de I dá outras prouidências, 
~. 5rs. Senadores. Havendo nume- , 

.1 Numel'o ) Importâ.nw:..s 
I Ordem I c's ' ! de 'j .b~crimlDaç .. v .I ,~ anuaIS 

I -----:-~---- ---~-' 
), 1 

1 I 1-'e,g~oal J~dleante e' actnunlstratlvo ••.•.. ! 
2 J 5UtlStltulc;roes . . ·····.······,,·,··,· ••••• 1 
3 .,) SalàrlC::--1amilla , ' •• ' ~ .... ~ ............... 1 
4 I Gl'atltlt:'uçao adlclcn.a.l •••• , ............... 1 
5 
6 
7 

'8 
g·t 

10 

1 ArtIgOS ae expediente, etc. .. ............. / 
1< Material de LImpeza, etc , ... ;cO ... , •••••••• I._ 
1 VE:_stUàtlO, uruform.es, eqUlpamentoo, etc. ..1 
L MaterIal 'bibliotecà:rIO_ em geral, etc.' •.•• 1 
r _"10_1:11 lâl·m, em geral ..... ' ...... , . : ...... ) 

'I ASsInatura 'de órgãOS oficIaIs .-..••••.••••. 1 

2.565.000,00 
100,000,00 

60,UOO,00 
00,000,00 " 

.70,000,00 
20,000,00 
7,000,00 

2Q,OOO,OO 
200. GOO,QO 

.5.-000,00 TO legal, declaro,aberta a se~s§.c. I' O COl1g:e.'$So NaCional decreta: . 
Vai ser lida a ata, Al:l:.: \ 19_ E' criada na 3~ RegÚio. da . 

J"l..'.StIça ·do Trabalho uma Junta -d~ 
O Sr. 29 Secretário pr-ocede à (conclliação e Ju.[gam~llto com sede 

te tura. da ata da ~essã-O ant~l.'.or, na Cidade de 'Montes Claros, no ES~ 
que é aprovada s~J!l d~bates.. I cada de M'l1as Gerai:S, e jurisdição· sô .. 

Ir' 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

f !1umrcaçào, fôrça ,motrIz e gãs .••..•• 0 ••• \ 

t Serv1ços. de --asseio e nlgIene, 'etc ... ;,' .•... j F 

I Repal'Os' e adaptações de bens móVeIS •... 1 
I publicações, serVIços de ImpressãO, etc. ..1 

, 8,000,00, 
18,OOO;Q0 
25,000,00 
15 uoo,oo 

O Sr. 19 SecretarlO le· o seg,'u:n- bre a re.!;p~cti"v~. Ccmarca e as rl.1e 
te: ' pü'spora. Janué.l'la e FranciSCO Sá, DO 

EXPEDIEN'it.: mesmo 'Estado. ' 
. Art,' !4f"Ptl.l·U at.ender ao dls;)Osto n() . 

OFíCIOS artig~ anterior. são criados 1 (um) 
'1 . "". cargo'de Juiz do Trabalho Pr€S:dent~ 
N')3 1:757 a 1.7(0) ,1~05 e l.o:{;, dO

fde 
Jun"ta de concilJUção e Julv-amento 

Si'. P:'nhe;1'C .Sêctetar~o da cu;mara 1 (um) de. Suplente de JUiz'=' do Tra~ 
d?S.. D=Put3.~os. ene~mll1h&.ndo a r-e- .balho, presidentt- de Junta de 'Conci-
"LSao dn Senadc os :,egmn~es ' Iuação e J 1.1gamento, 2 (duas) rimções' 

Pro" d L' d' Ca' mara de Vogal, sendo' uma para o repre-;ew e el a sentaeão .de empregadcs ,e outra paJa' 
nQ 107. ,de' 1'964 ' a a, empregadoreS, . ' 

'NQ 2.V2G-,t\, .DE '196tl'. NA O'RilGEM) § 19 Have"rá um &uplente,. para cada" 
.......... VogRl. . . 
'd S 2° Os venz.t-r1entos·· d-os cal'gos e~1 

. Aut.orlza a 'abel tllra de ere tto a gratificação daf; 'funções referidas I 
espe~!al 'l1·e çrS 13:l)OD.O~ CU? Tr,o.. neS'te al'Ugo serão ilxadcs -pela Lei n',\ 

. hunal Regw1Uil Elett~a1 ,df} 'PtauI, '3.4"14 d€ ~Q de junho de 1958 e cOm' 
para . p'a!1al~tento. 'de dtvtdn 'de as alteracõ~ ccmpetentes das Lei:5 

t 'l' .... lefones, telegr.·amSII, etc. , ....... -' ..... 1 

t 
Aluguel eq arrendamento de imóveis , ..•. / 
Despesas m~ú"da." de j pronto pagamento ••• 
Máqu~nas motores·e aparelhos . -' . , . ' .•••. 1 

1 '. 
I Soma. • •...• •·•·· ... •··• .•.• •· ••...•. 1 
1 ' , ' . 

Fonte :de lnforma\-êc.: Tribunal Supel10r do Trabalho. 
As Com~F,ôeS d<' E,crviço P~bl1Co .e de Fioonças 

7 ,OQO,~O 
200,000,00 
20,000,00 

liJO,ooo,OO ' 

Projeto de Lei da Câmara nQ 110, de ·196,4 
. IN" 4,903cB, 'DE 1958"J'lA ORIGEM) 

",(Uera dispOsiçóes da LeI n9 3.780, de -12 d.e· julho de 1960 (Plano .... 
de 1?e"clal;sijicug.ãO) , relat,l'I)as às séries cte· classes, de ImpTessor~ 
Encadernador, Mestre 6 Técmco àe Artes GTãjicas e dá outras -pro_ 
tidênclas. ' 

o Congress;) Ntlciona) decreta: 
exerclClOs jmd3s.. ns. 3,531: de 19 de .jR..ne1ro de 1959.~ 

3.780. de 12 de julho de 19SQ e 3.826.' ---O 
çle 23 de novembr.o de 1960. A1·t, 1~. Os am;~O;S I e IV, da Lei 'n9 3.78.0, dOe 12'00 J'ulho de- 1960, 

Cong·re.sso :."laciona1 dccJet.a: 

. Art.· l-o.p'ca o poder EK~cutivo nu· 
torizatlo'a abrir ao Poder Judiciário _ Art. 3° Os mandaiqs dos VogaiS da nas f'a:-tes referentes IH'S CÓdigCS A-406, A-407, A .. 1.801.e P·405. ~m 
Justiça Eleitcral _ Tribunal Regional Junta ·de que trata ·0' art. 1Q termina- a ter (\, segUinte· !'eda.ção: 
~e:.toral d;) piaui, _ o crédito espe- rão sirhuItâneam~nt.e com os dos t!tu-, .... 
cial de Cr$ 13;5000n··(treze mil e qui-- ,lares êlas de.'-nalS Juntas do EstadQ I ANEXo I, 
nlHn:]:-Í0S cruzeirOS),', para. .pagamento: ~ne 7NI.in~ qe,r~'ls a.tuaimente em cul"so.· 
110 sr. V-icente 'Isaiàs de· Meno '(te All.t. ,':1'1 'PlCam criados. no Qua~to 
aeu cl'écuto de igual. imp(ll:tânc~!l, te- ·do 'BeSS::Rl da -~ust!ça d~ ~':Ç't'abalhO ,da 
ferente n 'dívràás de 'exetCÍ-..Jios 'fjnàos. ,3~ Re~18:O; par·a, 1.1 lotaçao na Junta 

'de- ICond-i-f~açãD e Julgamento crrada 
por esta ·'leI, Os Q.l1l'gos constantes da Art. 29 :msÍia.-.,·ler 'e-nt-rará ·-em vigor 

na data de sua Dublica-;ão, re-v:::gadas 
as d:Si:;loSições em contrário. 

~ Comissão de Finança.i<. 

tabe'la anexa, . 

At't. 5-0 O :presidente do Trúmnir 
Regional do :rrabalho da 3ª" RegiãO 
promoverá a instalação -da Junta ora 

CÓdig~ ~,) 
, , 

Sér-ies ,de elas,.. 

.se-s ou classes 

.. : ......... .1 _ ............. ~ .. 
c-

Projeto de Lei da \.,âmara 
nQ 108, de, 1964 

criada. . . . A 406 12 D Encadernad'r D 
Art, 6Q' E' o Poder Executivo a.uto. - - - v ••••• 

r!zado.a abrir ao POder Judiciário -
(NI.) 2.024-A, DE 1964, NA ORIGEl\Il Justiça. do Trabalho - Tribunal Re~ ........... , .•.................••. 

gional ·do Trabalho da' SI} Região - O A-4().7 -12-1> Imprec:sor D 
Autoriza a abertura ao Pbde'r crédito especial até a importância de - •••• -•••. 

. JudiCiári.o -- Tribunal !.leg1ot1.al_ ·Cr$ 3.500.0to,OQ <três milhões -e qU,t .. 

, ' ' 

cal'acle1"istic.,a 
, ..... 

elas", :, 
Acesso a 

" ' .... : .. ,"","",./ .. "',,., ..... -
SuperVisão e execução I Mestre A· 

" 1 ~ , 
, ,,, .. ,,;,,: .. ,,,,,1,,,.' .. ' .. ,,,,,,,, 

,da rr:rabalhO~!l 4" ~grao - do nhentos mil c~.;ejro.s), pnra atend~r .......... : .... , ' ................ . 
eréd"lLb especIal 'de Cr$ 323,157,10, -às despesos ·oriundas da presente leI; 

~t:p~r~:~~,~ ~X,é~,UÇã~, I, .~~~~~~ . ,~.~ 
P-4Cô·-18.=-P I Te~nico de Artes Grá- ' .. / para" pagamento. de dilJida8 d.e o .. - '_ . 

,!~xer6ícios findos, - " Al't .. '1 Esta leI ~n tr~rá em VIgor 
: ~ 'na data de sua publlcaçao. revogadas 

fICas • ~ ......... , Supervisão, coorde-
nação ,e execução '\ 

P·4.05 -17-A .J Técnico de Artes Grá,.! O Congre~so NaCIonal decreta: as ·disposições em contrário. 

Art. '1" Ftca o :Poder ·Executivo nu- Câmara dos "DE?tüados, (!ffi 

tofizado a abr:ll.' ·[lO poder Judiciário .agôsto à~ '1964 .. 

l nCM...... .. .... Exect. .. ção I •.••• •• .. •• .. 1 
I 

--,---.~~------.--~--~------'----~ , o' 

" ' 



Projeto de lei da Câmara 
1)9 111. de 1964 

Af~. P ,A:; ali:l~:::s "~t" .. "b" e "f') 
do a~·t gO 39 e o art.fo . .0 da L"J lI') 
3.::01, de ~tl de i!:;ô~t\) c.e' :9~:1 tJ;!·' :.,:), 
a \'igGf81 !::.nn a t8tt!:n~e r:::5,~ç: ':':: 

, "~'ll't. :)J. A .::.0[., d:1 pe-t!:ao ·e 
ext.n,,=ll(:; 

1)\ P?:-D C.l.tHU€11:,\) d? p:::'1 :()-
ll:"; .. ~, (!-J ;:;2::0 f:?m:n:11:;, ext'2:,:-;'.:i'l
c',,::;~;;~ ~,. má,; dns (1t'D:'n',:~l'.~'':::~ 



,. 

2603 Sábado B D!~r::IO DO CONCRESSO NAC10~AL 
~- .--=~~==~~=~=~~. 

Ag5~7.0 de 1964 

DECRETO LEGISLATIVO Ng - 1964 

Aprovo. () Acôrdo Cultural entre o 
Erasil e a Bélgica, firmado no Rio de 
o,1fweil'õ. em 6 àe janeiro de 196{l. 

O Congres!:o Nac,o.na.l decreta: 

Art.. 1\'. E' np:·ovad.o O ACórdo 
Cultural entre os EstadO-' Unidos do 
:al a il e (') R~ino da. Bélgica, firmado 
llo Rio de Janeiro; e~ 6 de janeiro 
ce 1960. 

o decreto r.oH3!d211c:al :;.t.;~,ülelecell Previdência E'tOcial, estnbeleceu o hO- Presidente e S2nl1ores Senadores. O 
um horirio pr']!11iscuo, ,mn 11:'rário j'bria bipartido, i~to é, o atcndimen- Presidente Castello Bl'c,n::.Q pediu-me 
corr:-do, um horáno únICO flxJ.ndt.) to peia. manhú e o atendim<jllto à que, na qualidade de Líder do 00 .. 
a€sim, a genera.lização. cl}Utl".a essa tc.rde. vêrno, I no Senado da República., 
generalização é que me pe.rnllt t:? l~. Assim, Senhor Presidente, com .es- diflsesse textualmente que havia admi
surgir, n;::ste momento,.';' pOpUlaç~O tas consIderações, que reputo da rado muito a coragem do Senador 
de Brasília jã está 5entm.to, na p:o· maior impOl'tãncia para a comU1l!da- Lino de Mattos nos acusações, mas 
pria carne, 'o t!'an~tÓi:no e ~ :nçon- de funclonal e paro. OS t.rabalha-dores esperava qUe a d~gnidade do eminen
veniência dêsse horáno ,,:o"'rIdo. e 03 empregadcs, desejo fazer um te "Senador estivesse à altura 'rla sua 

Em do:s setores pelo ,nel1lJs. o ae- '3.pelo ao Senhor Presidente da Repú- coragem e que êle denunciasse os 
mérito da providênCia govern2.mCll- blica, para que altere êsse decreto, aproveltadore!l, des~e os nomes, de
tal está evidente: o policial, vale dI: e.3tabele~end(j frentes de exceção na- tlnlsse os ato pratlcr:tdos cont1:'a. o 

Art. 2? E,jte decreto legisla.tivo en
trará em v:goi' na data de sua publi· 
C3.ç5.'o l·evQgadoJ.s a~ disposições em 
c:mtrário. 

za: da segurança púbhca, e o da queles setores qUe digam respeito às interês.."'$e público e 'precisasse as suas 
previdência social. nece.::rndades 36sistencíais· ... da, previ- conseqüências. 

o SR. PllESIDENTE: 

(Nogueira d..a Gama) - O expedi
ente lido vai à publicação. 

Há· oradores inscr:tos. 
Tem a palavra o nobre Senauar 

l:u:',co Rezende. 

~ SR. EURICO REZ~:NDE: 

(Não foi revista pelO orador) 

Ainda hoje, pe:a manhã, na C,?IU- .Ciência. porque, .senão, Br:~ilia vai- ~1: êste. SI". Presidente, <> repto que 
panhia do ilustre Chefe de polIcia, !;e tornando cada. vez uma Capital deixa o Líder do Govêrno no Senado 
tive oportlli'1idade de vlSit3.~" vá,:lOS mais Odiada, &:;se horário se trans- da .Relpública. ao Senador Lino de 
seto:e5 do organí:.;:mo pOlicial da Ca- forma., assim, num outro tipo de Mattos. PQl'que já teve oportunidade 
pital Federal. Encontrei as repru~- conspirãção contra. a. consolidação de ·dizer e repete agora. o Govêrno 
ções paralisada~; ml.1 1tas ::hs qua:s da nova. Capital que, pOr ser uma tem como um dos seus altos propó
não devem Ob2decer a um hOl'~no cida'tle construída com os requintes s;itos· moralizar, purificar, esco1tnar a. 
previmente fixado. porque o serv)ç~, de,. uma arquitetura fascínat:tc e· com vida pública de ,rodos êsses atos que 
pela sua natureza mesma, e3-tá a ~X:- o \alor de portentooa engennn.un, de- comprometem a própria 'Nação. Por 
gir a sua preocupação e fl SU{I. Vlgl. VIa :stabelecer pelo menos, B. p'e- isso SI' Presidente, ef:pera à GQvêr ... 
lância constante. s.unçao de, qu~ ,é o c~ntro mt-tl'Opo- ~'no 'que' o S~nador Lino de Metros 

O outro ângulo da inCOl1l'éniêncm 11tano de ma~Ol conforto, de maLOr esclareca sua acuss'Ção, porque se 
:'esidê na. Previdência Socinl. Antes bem·estar SOCIal. S. Exa. estiver com a razão, poderá 
do chamado horário corrido, os I!1:S- qom ,estas palavras, endereço ao ter a certeza de Que os culpad(ls 
titutos de Previdência Social ateu-I emmente GOvêrl?o .r~votuciJná~io, serão punidos, mas se. ao contrário, 

Et·, Pnsidente, 81'S. Senado~es, no 
elenco das o~upaçôes e daI'; preocupa-
4,lôes do e:nincnte Presidente CS.,te1l0 
Branco l-"()!1'5{;a, uma. s€l';ação ele refor. 
mas. denominadns de base, Duas já 
foram l'ealizadas, sem se falar nus 
flntcr:ores, implantadas pelo Ato 1ns
titucio:1.9.1: a da pl'olTogaç5.o do man
dato pl'et.;:idenclAl e a da el··:;~d:cação 
dos pl'h711eg[o~ cO!1stantes de isen-

,lm de m('l.nhõi e de tarde,· A Ca- lapelo para. que se modIfique o decre- tiver feito levlan-:t, - a,cusa~áo. ficará. 
pitaI era. RepubI:oo" sO.b o lJon~.:> de to do ~Iol'árjo para o, senldor pÍlblj- S. EXa. entregue ao ,Julgamento da 
vista populac:ioH?-l. diVIde-se pratica.,. co, evr~ando-se êsses inconve!!.ientes o.pinião pública. (Mu,ito bem). 
mente em dOIS tIpos human~s:. o fun· que esta o ocorrendo em todo o 'País, 
donário público. e o operal'lo, vale (Mutto bem. palmtt·s). o SR. PRESIDENTE, 

o SR. PRESIDENTE: 

Çã:> tributâria ao.., professõre.3, aos 
jornalistas e aos magistrudo? 

dizer () assalariado vinculad.:J à pl'e p 

vidência social, Isto porque, embo
ra inst:tucionalmente os parl3.mento.-
res valham muito, demogràfl(:amente Tem a palavra o Dobre S'~nad()r 
compõem uma· parcela insignif!cant.C Daniel" Kriege_r. 

(Nogueira 
palavra o 
Mattos." 

da Gama) - Tem & 
nobre Senador Lino. de 

da nova Capital. Anuncia-5e, aci0!'a. com Ul'JlL,l In
.slst.ência., o início de uma batalha pois bem, Sr. Pl'e.sidente. Os 'fan

. que pl'omete ser ciclópica e e>telltó- c:onál'ic5 públicos que dependem de 
.rea, qual seja o· advento do Est.atu- Qssistência médIca, dentária e hos-
to da. Terra, ou, para -se usar piooJar do IPA.'.3E ,e outros emprega-
qenom1nação mUlto aO Jelt,'J. ao dos que dependem de igual tre.ta-
to e ao paladar do Govemo p'o"";-I mento. nos outros Institutos de pre
ia, a reforme. agrár~a. 'i-'idênCla social, encontram-se, (:0111 

Mas, Sr. Pt'esidente. fO.'Ç!úso é rc- êsse horário rfr,ldo. generalizado, :m
conhecer n existência de detennmu. pedidos . de recêber assistência r.lé,di
da.> contradições da parte do Govêr. ca, dentária e hOspItalar, 
no revolucionário. Tem..::,e· dito e l'C· Vamos e nas, cita!' um 
petido. nas duas Casas do Congresso, Se um servidor 
na .. '> colunas da rmp~ensa... nas vaZei> auxílio, da a5-
do rãd:o e imagens de t·e!evl_'iilO que Dístrital, com 
os tema.,,; fundam:mtais que ínteres- funcional, não 
.sRill - ao País são prior~r.1!'iamente atendido naquele no,socômio, 'I'era 
de caráter sócio-e~onõm;co. preencher formalidades burocrá-

As refOrmas de caráter poHtt:::o o terá que ir à Agência do IPASE 
que podem fa~er ê petur~a.1' a vida um oficio .. autorização para 
llaClOl1:H pela divisão, cada vez ma.ior dirigir nO Hospital Oi::tri-
de pronunciamentoo, perturbando, ser a.tendido na sua ne-
em últimá instância., o t.t'abalho ad- ou de sua família e depen-
lninl:st':'3t:VO, que deve ~er .;!xel'cita
<lo mormen~e nesta época, '1uma fai
lI:a e num ambiente de al.)3=tluta cal
nutria. 

com o horário recem·dêcreta
Senhor presíden te da Repú
Àgênda do IP ÀSE sõ ~t;\ 

Há muioo.s conb'adições, qu~ I flmclona.ndlo das doze horas i't5 dezoi-
I)cja licito mehcionar e Hxal:, e mlüa, que é, justamente. 
decorrem da- circunstância de, em o servidor públicO, 
fluant{) o Sr, Presidente ua Repúbll* 1~:l:'Jf~~~~~.~ prêso aOS seus ü.fa-'ca apele., e o faz insistentemente, nas suas re.:.p.ectiv3S 
tonvocando, maiS do que () nosso pa-
triotismo, o nosso heroismo pal'a i -
E!xercicio de nOSGaB ativida.des, para Idelieiiii. é só isso. O ,~erv dO:!" pubIlco 
cumprimento de nossas tal'efa.s di- da. Tesouraria do IPASE, 
.t:endo enfim nece.t;sit.a de pagar coisa El-
xecupe:'ar pelo ti'"b"lh,o no exame clinico. Mas quando 
cutivo suprime precisa de exames radiográficos ou 
horário matutino de exames de laboratório, terá que ir à 

t b' "··I;~:'~~~~:·j~ do IPASE e 'fazer o p<l-:repar ições pU IIcas. respectivo. De pos::e da qui-
E ainda há mais. já que \l. COllVO- fQrnecida. por aquela. Tes,)ura-

caçãO é para o trabalho o eminente poderá, então, faz.er Oi exames, 
Fresldente Cnstello Branco - e nC$-
te terreno não há. necessidade de al- Ora, a Tesouraria do IPASE. en1 
teração constitucional _ podi~ Brnsili4 - e isto deve oc')rrer em 
feItamente rastebelecer. pe'!)) a Geografia nacional - só fun~ 
digamos assim da emergência. das treze às dezessete horas, 

gum tempo, O e:xped~ente aos ~;~~dJ;jze~r.~~;n::um~~a:~tk:r;aixa que· corres-ãos. 3.0 períod1> em 
está ocu,pa<lo nas .suas 

~es incom'enicntes e êss.es t.::-ans-
ocorrem todos os Insti-

1 ~~~~;~~1'~f:;t:~e~xceto D nro:;· é' p€.J.'1.Sõe.t <10,;; 
1.AlPC, cujo 
não a. letra. 

que o S$PÚ'i to 
~ Ob~twos da 

o SII:_ DANIEL KRIEGER, 

Sr. l'l'esidente e 8rs', Sen~d.ore" o 
nob:e !3enador Lino de Mattos, ~{lja 
ausenCla eu deploro, vem fazendo 
uma série de pronunciamentos sôbl'c 
a polítioo do café. 

Em "erdade, S, Ex::t. tem-se atido 
principalmente ao Dassado. Todavia 
no dis<mnso prOferido na s€o-unda
feira da semana corrente, Sua'::> Exce
lência fêz nos seguintes tópicos 
alglJmas alusões no Govêrno atual: 

"O íntegro Marechal, Chefe do 
Govérno, precise. estar atento, até 
qunnto à seleção dos politiccs que 
rec€'b~. 

11S a ';1 d i ê n c i à. s pre;iiàencia fS 
podem constltuil' um dos melho-

- O SR. LINO DE ~IATTOS: 

(Sem revisão do orador) - Senhor 
Presidente, afazeres que me pren .. 
deram fora. de Bl~sí11a, na parte 
aa 'manhã, impos.sibil.itaram·me de 
chegar a tempo de ouvir a integra do 
discurso que .. seg1!ndo me informar,am, 
acaoo de .ser profeirdo pela nobre 
Senador Daniel Kr!eger, na qua.1idade 
de Líder do Govêrno e n pedido 
pessoa! do Exmo, Sr. Presidente 
Castello B1'anco, 

Nestas condicóes, solicito ao em! .. 
nente cole'l"'), qtie me dê apenas () 
tempo ne;'essárlo, a .fim de que, de 
posse das notas taquigráficas ou após 
couve!'$, pesEOnl com S.' Exa., possa 
~e·u, em seguida, l'esp-oooer ·ao seu 
discurso. (Muito 'bem). 

res negócios dn. República. Antes O SR. PRESIDEN'.fE: 
de 1 consegui-l.a·~ o interessado, (Nogueira da Gama) _ Tem a pa-
do.tb~e, de. polltICO e lnem~r(). de I' bre Senador Aloys o de cal''' 
preStIgIOSOS grupos economlcos, aVltl o no 
acerta. algumas posições nos s·e- I N.1ho, (Pausa),. 
tores de çafé, câmbio etc, Depois Não está presente, 
da.' audiência, fala à imprensa, Tem a pal.a~·ra o nobre senador 

I adrede preparada transmitindo Edmundo Levi. 
confidências que, uma vez publi
cadas, têm o condão de provocar 
a alta ou baixa dos preços, con~ 
forme seja o seu inlerêsse. 

Uma audiência des,;:.as 1JOde 
garantir posições, cujos lucros 

-<tI(:ançam 'centenas de milhões de 
cruzeiros ou de àQlares". 

Mau: adia,nte: 

,llconsUn10U-lie, portánto, nas 
barbas do Govêl'no-Revolucioná
rio, uma imensa manobra de 
mercado, urdida, impunemente,. 
através das influências que 'n50 
fo:ram barradas' porque êsses 
espertalhões sabem, à' moda do 
camaleão, aeomodar .. se ao colo 
tépido e leitoso de todo e qualquer 
Govêrno, mesmo de austeros mi-

o SR SENADOR EDMUNDO LE
VI PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE li REV1SAO DO ORA
DOR, SERA PUBLICADO POSTE ... 
RIORMENTE. 

o SR PRESIDENTE: 

(AdalberlO Sella) - Tem e. pata .. 
vra o nobre Senadc,1' catt~te Pinhei~ 
'o. 

o ·SR. CATTETE PDIHEIRO: 

(Sem rcvi~i1o do orador) sr. 
'Preside-nte, Senhores Senadores, ve
nho à tribuna ~àmente pare. formu
lar um apêIo em favor d'os serVido
re..~ de Estabelecimento Rural de- Ta
pajós, no Esta.do -do Pa!'á. 

litares". Desde que a Companh~.J Ford Plan-
.~ ,,,' "'n.'. ~ . I:.a{;ões do Brasil trllmfe:riu ao poss9 

Sr. ,Pl<.:SI{L .... e, pOsto q~le C! !10ble I Govêmo sem nenhum ónm. a~ suas 
Senador tenha. ressalvado 800. eert'Ü antio-ss pr.:>priedade;; no Rio Tapajós 
aspecfo, rt ,1{es~03 do _S2'.: "Pl'e,Sldente I e asO suas plantações de seringuein1s 
ck1. Republ!ca., nao oi? fez m~zgra]m~n- naquela. região, lá.se fermou. nos dois 
te, porque mn goyerno .que [;e d~l:xa 'núcleoS' de planta~ãf) FO~'dlãndia . c 
envolver em mnnooras, e um governo Belterra _ um J!ranô'e agrupamento 
que. não está _ corre.<;pond€n~.I), é um ~ de s:ervido:r~ da Un'ão, todo,'5 coloca~ 
governo que nao está cumprmclo com. I dos. pc.stcl'JOrmente, na SuperlIlten
os de~el:es do cargo. POl' u;:;o Sen..~or, d[,ncia da Reforma Agrária, SUPR.A, 
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No decorrer desta semüna r~cebl dl~ I Justificação 
vel'~CIS telegrama~ subscritos por in-j ". "to - o -d'!-
terc~ados formulando dramãt·co' Sao mUI JusLs as provI enc as rl_ 
apêlo, no 's,mtido de qUI fizesse Che .. \ gorosas_ t?~adas pc.!? Govêrno atua: 
gUl' ao Goyê1'l1o da Repüblica a in... plra rtdc~J.r o :! .. ~lClt alarmante ~ç 
forma cão de que há. vúrios meses não certps serVlços PlWI:COS, e~1t,l'e os qnalS 
rec~~beill 00 ~P.lS salnrio . ' ~e 111,:1 uem nO:'Sl~S fe~:r()Y'tl';. 

Como não me parece qUe o Sr. pre .. 1 r:; louvã\'cl ::, p~coc'J.P(~ç:lo de (ISS€!-

Argemiro de Figueiredo 
João Agripino 

Ba1'ros Carvalho 

I~!no d9 Mattos 
A.."1tânio Ce.r·06 

GuidO ].~[o:J.rl:n - (12), 

Não tendo oovído emend.a.s, nem 
requel'imento no sentido de que a 
Redação Final seja submdida ~ 
votos, será eLa dada como defin;ti~ 
varnente ap~'ovada, independente d'e 
votação. nos têrmos do artigo 316.A 
do Regimento Interno. 

" projeto irâ à promulgação. 
sident.e da República possa tolerar tll gura t• .um eqUllÍbrlO para 2S fina.lçel,<'; 
tHío cumprimento do." deveres D1ífli.~ do P,aIS, ~esso!"ad~s. por .urr.. pl'oc.e.s3o E' a seguinte a redação fillal 
mo:; para tom aquéles sen:idores da I de distO:'çao adnnmstl'atlVa (Jue ;,':.>m I O Se.. PRESiDENTE: aprovada. 
LTnift o no P'll'á, com relação no paga~ i de l{)l1g~. . CNOGU:mP..A DA GtHvL\) - PIUi_ ReC:ação final do projeto do 
mf'!lto do~ YWs saláric6, t~rmu1o êste \ As mcdid!ls de contenção de de.:;pe- \ sn.-s-c p, Decreto Legislativo uI) 29, do 
a.pelo. S{)l~clt.and? do Sr. Líder do O,e-! :;:.as ad'Dtadas pe'o Mimstér:.o da ViG- ORDEM DO DIA 1954. (nO lIó-A, de 1963, ?ta Casa 
verno _ne.':ota çCl.~tl que tome .~?b sua jC?.o ati!.l,;,:ram. entretanto, () funcio- (k: origem). 
pro~e('(lo, aC\le]e~ meus coestanuaao.s. namento dêsse pequeno ramal terro- D:;;clj .. "~-ã.o. E'm turno única, da . 

n Sr. Latão da SIlveira _ Permite v:árlo de apena,<;; 116 KID. que prrsta- redaçáo fina!, oferecija pela. Co_ Faço s..ib~r que,? Congre5.'3o N:;?:O .. 
V. ExJ. uma npnrte? Va ille.st':máveis serviços fi popuia.ção mi5sáo de Redaçáo, em seu Pa. nal aprovou, nos termos do art. 41, I 

d - ~l l'ceeI' :n" 627, de 191H, de PrOjl'- 1~ da Constituição Federal .e eu, ... 
O 'TE N IRO pcbl'e fl s::rtao 11oJ.agoano. P dent do ,SR.. CNI'TE PI. HE ft vel'd,:::àe que êsse trecho de estra_ to de DCC1'CV) Legislativo n~· 5, i ....................... , resI e. 

C('m prazer. da de fel'ro desde sua construção ao tie HHi-i, orig·ir.á!'io d?, Câmara. Scn2.dr) Federal, promulgo o sC':ju:llt-e 
O S1. Lobão da Silvelra _ Quero I h:!llpo do império nunca ofereceu ren_ dos Deput:i'.dos (ill} úD_C. de 1933, 

daI' minha modesta colahoração ao tabr.ichc:e compensadora. na Ca:;a. Ul orió$em), lj,'.1e aprova DECRETO LSG·ISLATIVO 
"] V E ' GD A a CXInvcnçâu sóbre Asilo ~l'c!:'ri~ N°, DE H164. ~ 

ape. o,. 9ue " ·xa. taz, ao vel~n~ A wn.struçao do ramal de Paulo tol'í~.' firmado na X conterên-
Feele.a,: em" Iav?r, daq:.ieles n~os AfonSo. não obedeceu apenas a. um . r' -
c(·nter3tpoo:" E, \'erdade que aque,lf;ls cril 'r:o de inversão comercial. c~a n~eramenc8.na, ;;,U~ :õe reu_ 
terras tem ;:!tünCit. expressa0 na Vida < c nlu em Caracas, entre 1° e 2'8 
econômica da J\mazonia, mas estão' Foi também planejado e constl'Uldo de março de 1951. 
completamell_f' abandonad'as, preci~ \ pál'(t RCl:d:r fi uma exigência de r_ Em discussão a Reda.ção Fmul. 
BElnqo dn cnid·)do to da nteeção do I den: ~umana. Nunca (lsse trech? fer_ Nenhum 103 Srs. Sen.:w.ores dese~ 
Governo Fe,jeral. ,mv~á!'lo ofel'€ceu lucro,s aos co!Ies da jando fazer uso da palavra declaro 

O é'R, C . .!..TTETE PINHEIRO _ J Naç,áD. I enc~lTada a disc~ão. • 
Grato pela iP-tcn'enção de V. Exa, I En\ o único Íll.Stnllnento de t\'an~~ Nao. tendo ha.:Vld-o ~meuo.,as. nem 

. , . ' 'PQl't" e escc:amento da prOdução da~ requel'lmento no sentido de que a 
SI': ~rc.s1(!entE'. di~'~ ,que tenho I r, .e!~ l'e~ifio. situada no trecho en- Redação .Final seja suhmetida. .a 

c<?nvlcça~ ~c qu~ .0 ~1. Líder do Go~ cachceirido do rio· São Frandsco e rotos, será ela dada como defini tI" 
'\Ter.no ha ae :OllCI,t~l' e obter das . .nU-

I
, por l.SSO mesmo inacessÍVel ao ace,s- vame~lte apr0v.,ada, independente de 

t~fldflde.s ?e:.po,l,avels a t,'Ior~aJlz~- SO d.:t navega cão flllv:al. vütaçao .. n()s termos do artigo 316-A 
Çan do pagament.o aos servldOles ao - do RegImento Interno 
Est::lbrlecimento Hural do Tapajós';' - A ~U5pensfto. agora, d{) SEU fun~jo- .. " .' _ 
Naque~(\ rleg:·ão,. o r~fêTidC' f>.stoabeleCi.-lnamento importa numa, circunstãD;('~a O ProJet,) Ira a pWD1uJgaçao. 
m~nto ocupa uma area de cem mIl que val 2~ra,'ar, sobremodo, ns dlf:- E' a s~uinle a redaçã,Q final 
çUllômetrcs qu:tdrados, qUe está à I culd.adE'í" de "'ida da comunidade de aprovada. 
disposição dr. SUPRA. para IniCIar, no,' zona sertaneja de A!agoas. 1!: de se 
I~C:ll, ~ .tão_ precopizada tão fülad,a, esperar que ao t.omar a iniciativa ofe_ Hedacüo filla.l do Projeto de 
tao S011~lt'30a e tno' cnnb.da R-efOI'-1 reça outros recur"c.., para assegVrar Df. Decreto Legislativo n9 5, de 1964 
rn~ A~!'Tar~. mel-os de c-omur..ic0.çâo daquela po_ (na 59-C, de 1915,3, na Casa de 

A~.:.lm. er. P!'~sidente, espere que.\p~l)aciiO e tra!1.::porte da pl'odução r€!- origem). 
de.3te simple~- apêlo, feito com o únIco I g:OD01. Faç() saber ql!e o Congresso Na_ 
h:t-e.l'êSSe de Rt~nde!' a?-". r~~lamos da- Sala CtJS Sessões: 8 /e ôsto -de cional aprovou, nos têrmos do artigo 
qJ.cle~ QUE'! [l m.ro se atl'lgnam dentro I 196A, _ flui Pa'me~ra 66, n<} 1, da COD,<;tituiçâ6 Federal e 
df ma'.'; curto pra:>:o. 0.<; servidores do - . eu, ...... ,. ....................... .. 
E.stabe}ecimento Rural dn ~ Tapa.i6: '0 SR. PRESIDENTE:' ....... , ....... , ......• Presidente do 
cumprldo (' de,-e: do Governo pflra ,. Senado Federal promulgo o seguinta 
com êle.s. de Dfl !!::! l' aquilo auE'! lhes a"-] ~Nogueira f~a Gama) - O Req~e-I ' 
seg-l,ll'{l. n ~llhsi~h~nc:a. (Mu.ito bem! Il'in.1e?to _ que aca~a. de .ser .lidO vaI à I DECRETO LEGISLATIVO 
JJ..Iu',to bem',. I PUbl:C'lÇao e, em segmda, será dc~- ,No I DE 1964 

';)8chado nela Pres;d&l'cia. AproU,[i a Convenção sôbre Asi4 
O Sr.. }'rU:SIDENTE: 1- O Sr. ~3 Secretãrio il'á moceder à lo Terrdúrial, firmado na X 
(Nogueira d.a Gama) _ TEl1l ,a pa-j ~eiturt1 ele Ofic:o recebido da Câmara I Conferência 11ltcrnacirtnnl, que 

lavra o l1.(Ibn~ Senador L'no de Mat~ ,dOS De'Pr,tl'ld'.)~-. se reU7l1U em caracas, entre 19 8 
tas, como Li :!e~' de Bloc'~ Par!amen~ 23 de março de 1954, 
tal' Indepenj::-nt2. (Pausa). É liáo o sco:;ninte O Congre.5so Nacional decreta: 

Nií.o está p~·f':;r!1te. 
OFíCIO 

8el11101' Pres:d~nt~ do 0011gre.s~o Na_ 
O SI'. 10 r:;:ecl'etál'io i!'á proceder à· c'onal: 

leitura dO! R;(]ue:,!mento. 

1l! Edo .) segu:nte 
No." tê:'mos do Regimento Inter!1o. 

IndiCO os nobres Deputados Orm-oe 
Botelho e Korbel'to Schm:dt para. em 
subst·itulção ao.s nobres Deputados 

Requerimento 119 280, de 1964 Raimundo Pndilha e Antônio- Car!n, 
,. .' .... :..1a~alhãe5. ir.tegrarem a Co:mi.~siír' 

Senha. Pl eSldeni~. ) '.'1iftn deslf.:nada para estudar o Pro_ 
R:::queiro, l~'l forma regimental, que jeto n'? 4-64 (CN' que "mon:flca ~ 

scp.m solic!tad'ls a.o Excelent:ísSimolleg:Slac~o dos impostos de cOnsum0 
Senhor Ministro da Viação e Obras e do sêlo e dá aut.ras pr-ovidênÓR,s" 
Públicas as Eegll'utas informações: I Sala àü<: Sessões, 7 de a2'ôsto d", 

a) Qua',s (13 m~tivcs determinan~ 1964, - Elia3 Carmo, V:ce-Líder cU II 

tas ela su.<;P~ll5ii.o dD trãfego. do ramal UD~. 
de Paulo Aton~.o. trecho. fe;rovi:'I":-:o I 
entTe a cidar!e PiroJ!lha:5. nO Estndo O SR. ri"!ESIDE:"l'TE: I 
de Alago.as. a Petl"o-lundla, no Estado (NO' d' G " P ,,~. 
de P€rnrrmburo' . A' guella a ama! - n, .':::'.-

, dene,a de",lgl'..a Cs 5rs. DEp'thno,; 01'-
b) A m~dica da sup:re.ssão el,;sse mco BCl"telho e Norbert.-, Schl" dr P'.l-I 

ramal é trn-ns!tól'iu ou tem caráter 1'a as sn~staujçôes pedlClr". 
definitivu? 

.. c) Quai." a.~ med:düs adotlelas pelo 
Min ... s1:é:·10 pat a substituir os servicas 
dês.se trecho fe:rroviário que a tendia 
às nEce.~sidr:.dê'; da população 'daquela 
regh10 sertaneja? 

d) Qual o de.:ot,:'no que será dad-o 
at. pessoal qu(o servia ao referido l\'l.
mal ferroviãl':o e como será resguar~ 
da,do '9 patrirnôn'o material perten
cente à. N(IÇão. vincu'-ado ao ra.mal âe 
Paulo Afoneo. 

CO:\!PAP',ECElH 1\1·\~~ q~ :';:-,:"-iHO-J 
flES SE~.\DG:íU:.s 

Vivaldo L:ma 

Edmundo Levy 

De.3iJ'é Guu:",my 

Zacl~a!'~r>s de P":;SUIl:1P:;;'O 

El1glm:o Barres 

Sig~rreDo Pac!teco 

Art. 1° -' E' aprcv.ada a Conven_ 
cão sóbre Asilo Territorial, firmada na- X Conferênc~a Inter.americana, 
que se reun.iu em Caracas, entre 19 
e 28 de março de 1954. 

Art. 21? -' f..;.<;te Decreto Legislativo. 
entTará em vigor na data de sua pu_ 
blicação, l'evügndas as disposições em 
CQlltl'ãrio. 

DlscUS.3ã-o, em tllrn0 único, da 
redação final, oferecida. pela CO~ 
missão de Redação, em seu' Pa_ 
recer nO 631, de 1964 do projeto 
de Decreto LegiSlativo n9 29, de 

lQ64, originário da Câmara dos 
DepuLadcs I na 1l5-A-63, na casa 
de origem) qUI? mantém o ato 
'do Tribunal de Contas da União 
adhivD do Contrato de 26 de 
março de· 1954, celebrado entre o 
Ministério da Educação c Cultu_ 
ei e n e g H tó l' j o do rrg":stro ao 
tc:.rnw ~lélitivo de> Oontr<íto de 26 
dl;' ma.rço de 1934, celeJrado en~ 
t.re ú M,iuistério da Educ:J:{'ão e 
Cultura e Evandl'o Lamo > para 
Exercer a funç[ío de Técnico em 
microfiln:agem na Biblioteca 
Nacional. nfsill"-do em '; de de. 
zembro c~e lfEA. 

E~n dÜCUS.5ão 
(P:.:usa) . 

a :PinaI. 

Ncn~J.llm do::'. 8rs. Senadora.>!: deE:e_ 
jfr;z1do faze!' L:'::O da palavra. declaro 
€:).'ce.!·~<!J. a discussão. 

luanlém o ato do Tribunal da 
contas da. União denegatório d~ 
regislro ta.o ténno aditivo a con~ 
trato celebradO imtre o .lIJinisté ... 
110 da Educação e CUltUl a s 
Evandro Lemme, para exercer a 
JunçãO ele Técnico em. microfil~ 
'. !agem. na Biblioteca Nacional. 
assinado em 7 de dezembro cU 
1954, 

o congresso Nacional decreta: 

Al't. 19 - E' mantido o ato do Tl'1-
bUll\ll de Contas da União denegató~ 
rio de registro ao ·têrmo aditivo a. 
contrat.o celebrado, em 7· de dezem .. 
bro de 1954; entre ,o Ministério- da. 
Educação e Cultura e EvandI'o L2m~ 
me para o desempenho, pelo segun .. 
do • c~ontratante da. função de Técnl~ 
00 em mlCl'oflimagem, na. Biblioteca. 
NaCional. 

Art. 29 - 1bste Decreto Legislativo 
entrará em vigor na d'am de sua pu:
blical~ão, l'evogadas as dlsposiçóeII 
em I}()ntrário. 

·Discus.são em turno único da. 
I'edt\Ção final, (oferecida pela CÓ~ 
misSão de Redação em seu ~ 

'recer nO 626, de 1964) do PtQ_ 
j?to de Decreto LegisL1.tiv~ n'l1:
rnero ~" de 1964, orig1m\no 4& 
Câmara do.s Deputados (n9 106 .. 
A~83 na Casa de origem) q~ 
mantém d'ectsão denegatória do 
,]~ribunal de contas da União .. 
rBgisbro de contrato celebl'ad() 
entre o MinisUorio da Viação • 
Obr:8.IS Públicas e a Rádio GtU\;:o 
nabara S. A. para estrubelecw 
,uma e.sbação rádio-difusora. 

Em discussão 
(Pa~la) • 

Nenhum dos Srs, Senadores: des8. 
jando fazer uso da palavra declan 
encerrada a discussão. 

Não tendo havido emendas, nem 
requel'1mento no sentido de que a 
Redac:ão Final seja. submetida a. 

votos, ,. é dada como definitiV>9.mente 
aprov~:da, Independent.emente de ,'0-
tação, nos têrmos do artigo 3l6~A do 
R,egimento Interno. 

O Projeto irá. à promulgação. 

1:' a seguinte a redação flnt\! 
a:\)rovada. 

Redação final do Projeto dtJ 
DI?creto Legislativo na 31, de 1S:::;'~ 

(nÇ> W5-A, de 1983, na Casa d~ 

or,:gem) . 

li'0\c, sa·ber que o Congresso Na. 
cional aprovou, nos têrmcs do art. 77. 
f 1°, lte Const:tuição Fe·deral,. e eu, 
..................................... 
Presidente do Senado Fzderal, P1.G
mulgu o seguinte 
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Náo.oot:.1o hayido 'emendas: nem i'Pb.~~do contra at~ que ~ne p<l.1.c::;e_/1l3-S, de '19-63. na Casa de origem); 
requer:mento par. a que a. redação f L I rsm p::l,~.síveL~ doe 3.nalLse dfsfavOrável. que aprova o Acôrdo Cu:WraJ. fLl'm-ad&; 
nal seja submetida a votos, é da-da nunca, er. presidente, tive a fe15cl- pelo BrusH e ~ Bélgica~ a 6' de ja. ... 

DECR.E:l'O LSGISLATIVO 
N° J DE 196( 

.Mantém o ato' do Tribunal de 
Contas da União denegatório de 
registro ao oontrato celebrado 
entT.e O MinistériO da Viação e 
Obras Públicas e a Rádio Gua~ 
l1cbara S, A. 

O Congresso Nacional decreta: 

como deflin!ticamente apr8Y8da, nos dade, ao laco da. hOllra,r~a e::-:c~pci:}- I neu'o de 136'0"., . 
têrmos do Art.. 316-A do _R~gimento I1!l1 de ouvir nesta Casa, do Lído::r do' 2 _ . 
Interno, ~ -. Govêl'TIO uma pala.vra 1 .. Cilefe da . - .' . 

O .' ~ -t'á - _ 1 ã Ne.ç5.'o, no sent do de ~~: . .'l.rr"u!a.r ct'ÍtL D~CUESão.' €:TI. __ l'no único, ct.a: '"1:" 
p10J~~.1 a p~omu gaç. -0, ca5, fOl'uu:Jar obge!'VaçÕ~3, dação final' (:i.ferêc;da. pela Comia .. 

; Art.. 1? - E' mantido o a,ta· do 'T1:i~ 
bunal de Contas da União denegató
do de registro ao contrato celebradQ 
em 20 de novembro de 1956, entre ó 
Ministério da Viação ~ Obras Públi~ 
cas e a Rádio Guanabara S,A., para 
o estabelecimento, pela segundo con_ 
tratante, ele uma estação radlodifu
flora, 

E' a. seguinte a. redação final Leva~me ê..3te gest.o" elo Pre:'ltlenr,[>. I sio de ,Redação em ~u Parecer nq 
a.provada: M:;:e~lml castello Branco, à im.pl'e~ 6~'5, de· 1;-64) ~() Projeto de Lei _~ 
~'!dação gnuZ do projcÜO (I! sfu> dê que S. Ex~ acompanha de 1 ~~~<lo, n, 16, ae 1004, de aU~ia do 

Decreto Legislc:tivo nQ 35, de 19134 perto es nos-sos trabalhos padamen~ I ~nncn- sena~or Edmundo -Levt,. qU; 
(n9 l09~A, de Hi63, na Casa de tal'es, U - não acredito qUt tudo, a.tera. os art-1gos, 3~ e· iO da LeI,n 
Origem). porque o tempo não lhe pern·.titiri'a 3,8:ry, ,d'Ç 26: de a~o.s"b .de .. 1~O ,(Lei 

Faço saber que o' Congresso Na_ 
cional aprovou, no.::; têrmcs do art. 77, 
§ 1q, da.. Const..itu.~çfuJ Fed~r2A, e .cu 

_ boa pu-:te dcs resum.cs Q'l8 i:1e ~.ão Qrgamcs. dI), -Prevlde-nCHt SOcIaL . 
ap!"e;;entado-s. 3 ' 

O fa ~o. repito, é aUspie:ozo, honra, I Di.sclk"São, em tUl'no único, d~ re
sem dúvida, o Chefe da N:id,o por- dação final (.:úerec:da pela COmíS .. 
que se com.}-'Drta como um d~mocl·ats.. são de Redaçã·o em s-.eu ,Parecer n Q Art. 2Q - mste Decreto Le<>"islativo 

e~tral~á em vigor na qata de ';ua pu .. 
bllcaçao, reyogadas as disposições 
em contrário. 

Pres:dente do Senado Fçderal, pro
.:nulg.o, o segUinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
'NQ d~ 1964 

E3ta.s S1:, presidente, as lJal~vras 
que deixo comignadas nos -Ana"~ da 
Ca:sa, cem a informação, :::l 'p:;antos 
pa~sa-m 'por esta intormaçãJ ':-~ nt.e
re!:s?!", de que, voltarei à tribuna, na 
próxima t€'fça-feíra, conforme o a.ce-r~ 

6-&2, de 1964) do Projeto de _Lei da 
Cãmara n\! ÍC4, ele 1963 -{n9 698-B, de 
1959 n~ Casa de origenl) qUe o.1tel'a 
a re:ia9:,Q do Mtj.::;o 231 .do Código 
renal. - Discussão, em tuí'no 'ún:co da 

redação final (oferecida. pela.' Co
missão de E.edação em seu Pare
cer n Q 632, de Ul64) do Projeto de . 
Resolução nq 33, de 1964, q,ue sus_ 
pende a execução do art. 57 e. seu 

~ §, 29 e do art. 58 e re::-lJectivo pa~ 
a-agrafo da COnstituição do Estado 
de Alagoas, julga-do-s inconstitu
cionais 'pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Mantem o ato do Tribuna.l de 
Contas da União den~(Jatório de 
registro ao contrato 'celeblado en
tre. o rerrltório Federal do Rio 
Branco e Don'al M'agrr,lhães. 

4 

iado com o Sena·dor Daniel K;! \eger, Dis:::~o, em turno único, da re·· 
para a re:;p:lsta, que ,me é sol:'citada I daçáCl final \ ~nerzc:da pela (JQmis~ 
p:l0 Chefe da Nação, o S'l'. ~ra1. Cas- :oáo ele Redação' em ~eu Parecer, n9 
tello _Bran~o. 6€5, <:te 19M) dG projeto de L-el do 

a T.4!draç-ã-o final. 

Não havendo quem peça a p!llaV1'a, 
declaro en~errad<R a discub..>ã.o. 

Não tendo havid-o emendas nem. 
requerirnentp ]')RIra que a redação f'~ 
Ja submetma. a. votos, é, dada eomo 
'kiefjnititmt~'en:óe .' aprovada, mDs "'Êi"'
mos do Art. 316-A do Regtmento In:. 
~o, ' 

<.,'. O projeto irá à promulgação. 

E' a segUinte ,8 redação final 
aprovada: 

lledaçao final do PrOjeto de 
Resolução n9 33, de 1964, ' 

J'ac;o saber que o Senad.o Federal 
aprovou, nos té!-mos do art, . 64 da 
,?onstituiçáo Federal, e .eu, .. ,:." .. 

E'~a o- que eu d~l>ejava 
O Congresso .Naclonal decreta: nllor Pt:esí.-àente. Ol-fU-lto 

':":lZ ':r, Se
b~m!) . 

senado n? 15-7, de 1963. de 'autoria do 
Senh:Jr senador Edmundo L.evi, que 
dá nova. redo1ção à alínea a, do ar
tigo M3, da CoC:1s'Olidação das Leis 
do Traba!h:J. 

Art. 19 E', mantido O aro do TrL O SR. PRESIDENTE: 
bunal dê Contas da União denegató- (NOgUen:a 'da Gama) ~ Não h1 
: io doi reg1<;tro ,ao' c-cntrato celebrado, 
em 31 de dezembro de 1953, entre o mai~ cr~à'Jres in,scr'tos. ~ 5 
Territór:o Fede,!'al do Rio Branco e Ns.da tn:lIS h~vendo .. que t.!atar VOlt! D!S~~ão, em tmno ún~cr), do Pro .. 
Donal Magalhaes: par,a' o aescmpe- enge~r&t a SeSS.ao d2s1'plr-ndo os.:-a a j.e~o ele LeI 1.'), Câmara nO 84, de 1964 
nho, pelo ceguna.o co-ntra.tnlt-e,, da prOXlll13 a s~gumte (nO '2 023 d~ 1964 na Casa de ongem) 
função de Ag~·ôno-mo. ' ' q.ue extin~ue ca,!"gos e cria', outros, no 

Arb. 2,0 t;st.e Deceto Legislativo) ORDEM DO DIA Quadl.'O da. secretaria dô Superior 
~ntrará em ,vigor na d3.t:t de sua pu_ Tribu:n·al At!iHtar ~ d4 outros prol'i~ 
bllcação, revogadas os dispbsições em Sês'são de 10 de agôsto. de WS4 dênc;M (incluído em Ordem do Dia 
contrário. nes têrm{ls' do' artigo 171, n" Jl"I; do· 

Esgotada a matéria da Ordem dQ 
DIa. 
Tem~ã. palavra o 'nobre Sénador Li

I_lO' de Mattos, como Líder :io Blo::o 
Parlamentar'" Independente 

O -SR,LIN(! DE MATTOS: 

(Segun<1a~feira) Regill1E-nto Interno), dê1p?ndendo de 
, '1 prcnunciament.) das Comi'S~õ~.s. 

• J ~ • • -, I -de Projetos do Executivo e 
Dlscu~ao, em tmno U:lICO, da re- ' 

dação fmal (-clferecida pela Cl()mlS~ ~ - de Flnl(.nças.~ 
s:;'i",,_, de P./;ci:e.çáo em :;:eu parecer 09 E t" encerrada S-€S6ã,o 

Legislativo n9 2. de 1964, originário. ~ ,(Levant.a~se a se3sãQ às. ,16 
667, de 1964) do Projeto de D~eretol. -a, ~ 

(Sem revtsã do oradOr) _ Sr. Pre- da. Câmara dos Deputados (nÜl}lerO ltJOras e 5 minutos). 
aidente, Srs. Senadores, conforme de~ I -'------

-~- , , , ...... , , , .... ", .. -.. , ..... ' .. , .. clarei, há í""tantes, ch.g'lei '0 ple-, ',',EGRETA' RIA- DO SENADO FEDERAL 
,!lário de.d,a Ca.5a S:êm tempo hábil , ., 

Pres"dente do Senado FeQeral pro
tnulgo a seguinte 

para. ouvir a integl'>l <lI) discurso p~o~ /' ' 
ferido pelo nobre- 'SenaQ.'Jr Damel) 
Krieger nap~l'.alidade ~e Líder do Go_' 
vêrno.'. 

Atos do Diretor Geral Nüt-on' José, de.' SCU73., Servente 
Admini.straçã.o, ~ 1fT-S, nos dios' 
e' .31; " 

d,a. ' 
30 ~-

PORTARIA N9 68, DE,1964 RESoLuçÃO 
N9 dê 1964 . Solicitei, então, prnzo, para conhe- O Diretor-Geral, tendo em vis~a-' dtto Mares, Ajudante da Po:tarís-; 

~ .. 'eer a. matérirt a.través das notas ·ta- deliberaçãO, da Comissão Diretora, to- FI'_7, nos dOas 25 e 2-6; 
Suspende ~ execuç~ ao artlgO qliJgrâf:car ou por informação do pró_ ma,da em reuniã-o 'de 6 ;lo COI'tente, • 

5~_ e seu ,§ 29 e do art. :}8. e !,e!pec_ prlo colega Senacior Daniel Krieger.· resolve deSignar o funcionAria ~Wilson Oscar Fal'inha. Net-o, Au,.iliar' dá " 
tivo p(lragr{J;fo, da. CO-tt3tituzçao do Efetivamente, a S~guir conversei com; Peçanha 'para controlador de pontó, Secretãira Sub~tituto, FT-5, nos-dias, 
Estado de Alagoas. S Exll<. que me informou o inteiro nas Diretorias e Serviços.· . ~:~ B;. ~_ 

O COngresso }1acional de;::reta.:-,· t-eor de seu .discurso,· ali!is, pequeno.! Secretatia do Senad,o, ·em 7 di' agÔ5_ A,bonou; ainda, de scôrdo com os 
.tixt. 10 E" suspensa, por inOOIlB- Todavia, informou-me o nOjbrf Sena~ to de 196-1 _ Evandro Mendes Vian. atestados médicos, as· falt'3.s relativas 

ti dor Daniel K:r~eger"que via ana a s-e~' na. ; Diret.)r-Geral. . ao mês 'de julho de 1964 riOs seguln-
tucionaUdade, nos tênnog· da decl~ '~uir p9.-ra "':'sua terra natal - o RiO- tes ffuncionárois:, 

l!'.ão definitiva prOferida pejo Sllpre~ Grande do Sul':'" e que estaria nesta., O Direi:Or_Geral deferiu o requ::ri~ 
mo Tr-bunat: Federal em ses~.o de 23 Casa na pr6xima. t,fl"C"l-feiri\- menta n9 DP-819-64, de Ma.ria, clt OlL Cláudio Vital Rebouças Lacerda, 
pe setembro de 1948, na Repçresenta_ . veira .souza. Alencar,. Telefonista, Ajuc!anfu da porta~·ia. FT5, 11') d:a 8; 
Cã·o n? 111, de. Alagoas, a execução Não me parece deva eu re.::~onder·~ FT_7, em que solicita. licença-gesian- Der':lerva1 Gomes Ribeirn, Se):ven-
d~ art. 57 e. seu § 29 'e do art. 58 ,e interpelação .que me é fp.it'l-, em 110- te, 8 p'\'l'til' d~' 23 de junho- de 1954. te da. Administração, ]"'1'-8 ,1:05 dias 
~espeetivo ,lvaa-ágraf-o, da Constituição me da 'Presidente Castello Branco, na ". '" 1 
dn mesmo Estad'O. ' ausê-neia. do seu Lider ne.st2 Casa. Conceu~ll fer~~ relatIvas at. exer~ 9 e O; 

Dai 'lnve! eu. de oomum z:.córdn com. CIcio de 1963, a Ja-Íme Pereira' de Hélio Augll:Ji:o 'da Silveir!"t, Ajudante _ 
Al't.. ' 2'" Revogam-.se as õisposi-ções. o nobre S3ilador Daniel Krieger, 3'cer.. sousa, Ajudante da portaria, FT-~, a- da Portar~a. FT~7, no dia "lo; 

em ccntrário. ' 'ta.ê!o para oec.pll" a trib~mal' ds:tdo~ partir de 25 de maio d-e 1964 (DF_ Hélio Re::2lno" ~:'nan.djes, Auxilioatr' 
Discu~sa-o, eln tumo u'ru'co, da lhe res. posta, na tê1"ç-a-tE'~:a.· 463-64) . de E:nC'3,::iernw-or, FI'-5, no ti'a 8; 

l"Edação final (ofeTecida . pela CO_ Devo, entr-etanLo. 5r, p"f!s~d~nte Abonou de acórd-o' cem os atestadc,-; 
'missã-O de ReÓ'acão em .::eu~P,Jre:' Sr,~". Senaaores. Senhores da Ílnpl"e~: médicos, 'as !faltas rela.tivas ao mês JoSé Correia Cabral, l'radutor:"AlL 
cer n9 6,29, de 19tr4) de Pro.let-o de sa .. &SSinalar um fato CJ11e me psrece de junho' de 1964 dos 'seguintes fun~ xmar, FI'~2 no dia 6; 
D~creto LegiSlativo nÇl 15, ·de 19lf';', altam~nte am:picio~-o para nós Con~ cicnários: ,RarniJ:o M.an-oel e SíIva, ~!\u:-riJiar de 
ú-l'Iqinár:o da Càmara dos Depu- g'!-es~jstas. Edmir .Simões LOpes Con-::elção. Au_ secretaria Substituto, E'T-§, no dia 9'; 
tados. (n? 109_A-63 na- Casa, de, xil"ar de Encade1'Ilad'Ol', FT-5, no 
oI"i~m) que mantém a decisà-o sãbe a opinir...o t>úb1::'ca que e:-:€t'Ço dia 25; Walter Ba,ptista L~ge, A1ud-a,nte de 
dene;:{at6ri-a do Tribun.'l1 de COn~ o :rn.alldato de S!>nádC:r, pel-o meu E's~ Helena Carneiro Leite, Auxiliar de Portaria, FT~7, nos dia-s 6 e ,9; 

\ t-as da União a l'.egistl"Q de con- tad;o' -' S.io Pal1}o -:: há nove a~os e Secretario Substituto, FT-5, nos diG.s Lygla .Camargo Falb'J. ALl:x-:liar di 
. tra celebrado entre o Tenitório melO, Estou cumplmdo um a~ -o ,e 25 e 26: Sec .. e~,ria Submitu.ta, FT_5; no diR.~ 
~ Federal 'do Rio Bl'a .. nco·-e ~!V31\ mão do ~~egund~ m'3.~d~tl?' cem (!.Ue Ivo Teixeira Gico, Auxiliar de se_ . -
Mf!,c'a1h5.es. p-il'a,. de&ernpt.-.~ da·:ro.e .hcMou o pom btaSlletm do meu· cretarh Subst'tuto, FI'-5, no dia; 24: 16. ". - . < 
função de Aç'tm.,tJfl1fJ, ,'&S-tado;.:~ ..• , d _ d jílÜ'ü El3.rbosa Mattos, Ajudant.e d~ Os~al' Farinha, Neto, Auxiliar 4e ~ 

Jd) i.'t:.J.l.l~'} ~s;ne<:: al1OS'. ; e-pols e, Por-i-aria FT 7 no dia 26' Secretaria: Substit.uto. FT-5, no dia 1& • 
• li:m . disc~ &. rv~o ~, p,';,.v:er OCU~do a tribuna do mais aFoi ~ " -,' 1 , , 

tiPtIusn) Paê-lamem-o <1,1, Nacão Ic:mtenRoS de Luiz, Ca-rlos Homem doa COEUt. A-u_ n:retona d:> Pet~c-al, em f de a,gôS:'" 
Não he.-v~ ~ R, a ~ *cs; ~"1'l l1'I.wb~, oo.:~<:: r.qya eritic,as xiliar ele", secref9.'l.~a. 6.J..;;~stit-uto. FT-5, to Cf:.! 19tJ.4~ _ - RU~n8 .. Plnto Dtta1'"~ 

~eclaro encm~ a. F"~'. ' ", _ ;M~,., ~1J'tfl'1'le,S ,v:o~~.nti::,sht~ .. r~ E? .dia..24::,· Dir:t~.-

.. 



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS 

DESPESt. 

CrI . Cr$ Cr$ 

31 -' Receita de Preridência 

311 - Contribulções 

. 51- - Despesa de Prevfdér,cir. e Asststéllcia 

511 - BeneficIos 

10 - Seguraâos Obri~e.t6r:(.s: 
01 - 1).1 Câmara. •... ' •.•••.••• , 0.0 •••••• 

02 - Do f?enado •.•••••.•••••••.••••••.• 
24. CÓ2. 170,00 
2.131.200,00 

10 - Pensões a Contribu:ntes (Aposer.:w.
a"'.oria.:i OrcUnárlas) •••••••••••••••• 

11 - Per..sões PCr Acidentes ou MO~itía. 
(AposentCtdori~ E-:.pec!.3.s) •••.••• 

3.687.709,10 

326.500,00 3.914.209,10 

312.,. - Contribuições Especiais 55 

10 - contrib'ujçõe.s de Carência 

01 - De Segurados Obr;g.atól ioS 
02 - De SeguradOs Facultativos 

558 - Anu.u..çóes de Rece:~ ........... .. 

11.664. (Y.)O,OO 
32.193.720,00 '(0.041,090,00 I 559 - Diversas De~pesaa AdmjUJ.stra~vas 

10 - .Despe'''Rs de Arrecadação •..••••• M,OO 2.908.364,00 

6.822.573,10" 

63 .419 .636,90 

70.242.210,00 

34 - R.eceitas E:pectat .. :~ TOTAL DE DESP:J3A ..................... . 

341 - J aros de Mora ... , ......... /, ....• 1 2C1.123,OO 201.120,00 Se '-DO DO ME'.S .......................... . 

TOTAL DO ATIVO ................. , .. .. 7{). 24-2.210,00 TOTAL .................... ; ........ , ...... . 

, 
, ,- -, --------

!)eputado Dirceu Cardrxo. Tesoureiro. - Deputado Arruda Câmara, Pre!1dente. 
-----------·1 --\1 

, 
Comissão de Finanças ATA DAS COMISSõES 

5 DE AGôSTO DE 1964 
27" REU~IAO, REALIZADA EM va o texto de Ac.ôrdo entre as Esta.. 

dos Unidos do Brasil e & Rep'':'bllCa 
As 17· hor:lS do dia,. 5 de agõsto ~ede.:al da AleI?anha, rel'a.tivo a pri_ 

<de 1964, r~a Sala da Oomissão de I VlléglOS aduanelros de consulados de 
Fim:..nças do Senado Federal, sob a ca.rreíra e funcionários, 6."'>sins.dQ em 
Presidência do Sr, Argemiro de Fi... Bonn a 30 de novembro de 1953; e 

1 
açãe, regressiva da União contra s.JUI 
agentee". Perecer !;!l.voráveJ 

Rodi:ig'ues Figueiredo, Secretário &. Projeto da Lei do 'Senado n9 91, 
COlU1so/.io a p::-esente ata. que, u..nJA de 1963, que "Dispõe sôbre e. auto.. 
vez aprovad1'\;, será a!:~inada pelo Sr. nOlIl la.admi-nistrativa para os HospL 
pres:d:mte. . taiG da Previdência Social e esta~e-

gu:;!iredo, p:,esentes os Srs. Mem de Favoráve1 no ProJeto d·e Lei da Comi,2::ão 
Sá, Sigefredo Pacheco.. Daniel Krieger Cêmara nl? 97, de 1004, qua e.stabc-
~;rico Rez:mde. Wilson Gonçalves; l~ce norma", para ~ Iicit:;..:-;ão 1e ser· .' 

de Servic() 
C:vil' 

lece outras providências (Apresenta
dó pelo Senador Artur VirgHio) U • 

Público Par~cer pela aprovaçã:o d·o projete. 
com a emenda oferecida pela co.mis .. 
são de LegiL'llaçã;o Social. 

P:.·ojeto de Lei da Câmara nO 110. 
~e 1963 (Projeto de Lei n Q 1.137 _B ... · 
63 - na CãJn.ara). que "Altera o 
a.rtj';O 189 da Lei nO 1.711, de 28 de 
outubro de 19;)2 que dlspõe sôbre (\ 
acumu:'e.lYlo de cargos, ~}os médicos. 
nas autarquias". Pax,eC'er contrário 
as e:rr..en:las de nQ 1 e 2 apresenta.d:ls 
em Plenáirio. . ' 

Pessoa de Queiroz, Antônio. Jucá V~03 e obr..lS e nqu:s:çao de materiais' lO? REUN.tAO, EXTRAORD:1NARIA, 
Lobão da Silveira e' José Ermírio' no Serviço Pú.blico dJ. União e dá REALIZADA NO D:A 6 DE AOOS_ 
reúne-se a Ccmissão de Fínancas. ' outras pro"!'·idências. ' TO DE 1254. 

Deixam ce comparecer cem 'causa Os pareceres ~ão aprti'V.:d::s, sem Aos se:s d~ do mês de ag,)sto do 
ju.stiticada, cc; Senhore,; Victol'ino re.stricõe<;., ~a Coniiss:l{). ano de mil noveCeutcs e sa:,senta e 
Fre:re, Lêiu' Neto, Bezeua Neto 1ri- - pelo .sr. Eurico !?e:,encc qu:::.~;o, às d_:u~.:...:;eis hJzas, na ula 
neu Bornh~l':en, 'Lino de Molttes e Favcrável ao Prcjeto d~ Lei da. dlS Cmnis':":ões d·,) Sena.do Federal, 
AuréFo'V:r..r.l"'..5. . I C:!mara n9 63, de 1!.!:;4, cue regUla . .o zcb a preoÜdância do Senh~r Sena-

E' dispemada, a leit-JIa da ata da! lJroce~amento doa apOEentado.ria. e do d-or· Aloysio d.a Curv<:l.~h'3, Presidente, 
reuniã.o pntcr:c::: e;- em se~uida, .cp"!"Q- rr~ontepi·o àQ-s Maz:st'i'adcs I remurie- prescn~·es (8 S~nhcres S~n:ld-o,,:es Si
vad'l" 1 r~::ic~ pe1a Un..:êo. e dá outraJ pl'O:vl- ge.rre:do Pach~o; Silv'::.3tre P~ricles e 

D:)<' proje~c3 c·onitantes tiro.; ç::.u~a" d..mCl:!!l. . Vlct:Jríoo Preire, reune_se, e:rtraordi4 
fE.O r.:;2..'::':'o: c:; s~~uintes: i ,\-,,°

0
. p::;--ecer- é !:pro.:.r:o p::1a Comis- n:.riamen~e,. a Ccm:.s~ão de Serr~jo 

- F.1..:1co Civil. 
Pelo Sr, 1I!em de Sá: . I O Se". PTc':,i·:lente anu~c:'), a. De" D.:ixr.m ele cO:.::::tre:~I', 1=-0r motivo 

Os apcre~res sfu) aprovados, tendo 
() ?,~nl:.or S:mador Cilv~U'~ l?~ri"Clrs 
apn:.:entadQ, qu:::.nto 00 Projeto (o. 
D~el:~t.J Le;:islativo n9 9, c::~ 1VS4. n 
se~u:n.te d~laração de voto: "D;;: 
t'c-jrjo com o Relator. R:alirmo o 
qlJe ji declarei uoa. crJ1i~.:;ê::>- c:-: f:.:-_ 
ITUfen-ca Nacion~l. C;:lrtull.!:.men~a 
.:;;:rá c.:.tinl a an!.:t!e co~o me1!1a. 
ê.~ :.ll::.m&n{li"a, o Que semlrJr~' t:;:'1 
r:-:Jr~L:::"ido no BrasH, ·com a" Fua tr<,_ 
(;::~on::tl t:nL.~nc:a a1~tiva) h::v.enclJ 

Fcvorávcl ao Projeto de Lei d:. Câ,- • ~uinte dist .. lbulç5.o:' j;':SI.Jfi.cado, os C.:n::.o;cs Scna\1cres 
m-::.ra nO ~l C.2 1r;-::~ .• qt:e e.stertde p:!ra 1 Ao Sr. S:3"~fr~c!o ~!t.checo o pro.:etn LarEJ E,J~:J.;:'ru·cl1, .G:L::. ::::!',l.i~ Rosado, 
() c:~e:cf~:f' ( .... ~""13 '1 V:~~TIc5 - OI) cré' c~ t:crcto LC~'f':]2tl"lO n? t'>. rte 1~""1 :::.eite N-.;::) ~ Pe~1e .C..::az.ans. 
dib C...,-,,·nt c1; Cl':": l!"').r,:~ "''l C'J, 1 ~~~ a,!"ova o ConV~!ll'J d~ 'Trfn- t.... E' liGa e al);ov,:.da a ata da r~u... 
aut;-r!-::-c'o t:.,~ T ... ci n Q <1.115 rr 1!'S2. ~:.~:~ enlre. os, ~:.tadc~ u:r!:::,> Cp n:2.o antzriD!. 
a f':'!l (~ ;.'.!"'-::!;z dC''"p::'.;:].'' c!~a:l"ajs; .. ] c a "t.."'pl'''' lC~· r E:L .. "::, em A;;er~cs cs trr..;;:>l::o.s ~:o relaul~ 

r::' .. r ... :1'.· .... ~ 1"'1 F:,c~eto de ~i d:1 ,2'l C3 I!l3:ÇO d'! lr~9. ..:;; C3 :~i.'·uintc.:;· 1;::~:~1:3. ~J~L.Ã.n~ 
C::",",::z-.3, r..\I r"\ d:") 1~;;\ elU'J v:cn~a dl t /'0 Sr .. 'VJ<;Q~ a~n",""l~'es {J proic.to t~ (~ ~::,u:.l: 
b~~ r')' c:,··~:~l~O ~l::~nc.:""':'ór!o eê'!i- d:- D:crelo V::t~sIEtrm n9 {:'1, (;~ lC::;4. 
~:::""~:::':J ~"f'c, (:''''t!n .... do ~, y:t""n cyc t'pl"Ova 8. Ccn"V.3"~~ÚI) EL:Jre /l-s's, 
Ca A'""r:'" ..•. , ::.~::! (!~ rc ':J t!C-':"2: e l~~c:a. J~::':cl~~ril'l, Cl"e.tvito • c(l1clU"~d? 

:,"-: ... '::-:;. .. .., :" P:,":Jjef'? (l~ ~r:,r:,!f) eLl.re o H"!'~Jl C n }\'rT~n:'l"!:': E!"'~ 15 
L~""-l-:th'J D' &"":' de- 1~31. {Tue o.t'-~- ú? n~.':;:-:l":::'o do 1::i1. 
va,- o t.'({::·:::: C:·:"'l.'l'll prt-re' o B:'":'"i1 Lo SI' 1121ll d.:;, E~ o p~'c~··o de 
e n BC1.v~~ .• : ~:~.,,.,-'!.o erro La P~z., fi 23 Lei da C;~.:Jara. n~ e'J, de Ir:' que 
de n:J!.!"f'c, ~., .~~3. . _ ttuwr'n o Poder E=::Ctrtivo a .e~'ril' 

.SU·lTI1~tt,-~:. 03 f-a"'::cer::.c .to,_ cl:sz"\l.2:ao tl.:J Pc:".el" Judic!á..1o. _ Sup.!i1r Tr1_ 
e vota~ao ",':>, S':1:l re~trlç03.3. apro- bm::'.:tl i',lfi1:tnr _ o crt:dto e~pe~ial de 
v,ldo'J. ' Cl'f., ef:il.814,3J, para c.tender a pa. ... 

_ Pelo Sr, /..;:~Gn:D Jucá !:;:amentos com exercfe;:J find.cj a fun
,"!'cnári"-s - (salá11.o,SJmilb. a.luda. 

Fayoráv:l ao FI!:jcto de Lei da de cu<;to, diá:ias, etc) _ a firm':'.$ por 
Câmara n? 1)0. d~ 1~3,!. que isenta fornec!mento de mat'l:'~al e servi
dcs emolumento,> c:::nsuLares o em_ ços pre.stadcs. ' 
barque de q 1::-:1"0 c::ntraIs termc"é .. 
tricas. 

A Com::s:o aproVa o par-ecer. 
- pelo Sr W:lson GonçalVes 

Af"J sr. Vicrorino FNire Ç' PIÚ~llto 
de Lei do Senado n9 51, de 1963, que 
crkl.. no Ministério da Marinha, o 
Museu Fluvial e Marltimo e dá .outras 
providências. 

1.lb-vorâvel no Projeto ·da Deca-eoo . Nada mais ha.;"endo a trata.r. ence!"
Legi<;lat1vo n Q 89, de 1964, que a.pro- ,ra··se a reunIão, lavrando' eu, Ifuga 

1 - 'Pelo $:1,"':.:;.or ,5'::i1adcr 
S:r;:./tcào F:~;~a'O 

P:Jj ::0 C~ Lei' d:-.. C:=-'.J:a nO t::1, 
de 1~ ... -t1 (Pl:Ojeto d~ Lei n9 3.714.·:0.; 
53 - na Cíimara), q:le "C~lr, o Jus
tLuto E-r~si1"Cj1'0 d~ J:'lui5JGO aB~A_ 
'l~UH'), e (á Gu~rr..13 prD~"':'.:iêncías". 
P$Te~r. }:.:la [:~i'o· .. <:tG:!o do projeto, 

ne!> t~:'mos d'{> .s.ulJst:~udvo LU;-C" .... .XI
~.1do {:;:la Com::;.s.1o de E::l.ucãeão e 
CU:"Ul'~ CaI:l C"l e;r~~ndas de nÚlrr-
res 1 a. 8 <lo. Cc.."'ni:::z;..Q de Relações 
E)!:t~riores . 

Projeto de Decreto Legj.s1~ülvo DQ 
9, de 1984 (nO 57-0 _ Il!t Câmara), 
que If Anisti<t os militares ou civiS 
participantes dos acontecimentos que 
se desenrolaram em Br.asn~·a., no dia 
12 de setembro de 1963". Parecer 
centrário 610 projeto. 

Projeto de Lei da. Câma.ra nQ 146, 
çle 1963 (Projeto de Lei nO 19ô5-.B...õti 
- na. Câ.marD). que "Dispõe sObre a 

m:.c;rk5r·fu na Justiça". ' 

II - PeZo Sen71?r S '~!-:~::n
~:lr~~tre pérlc!;s 

Pt"GJ.:~"'J c:~ J..ci do Ce:;:~":::> nO 71 (~.! 
12:'3, Ç.'.le ".P.l~:l'a cs A:r...:::.::s I e' IV 
dn l:::i n\! 3,78:>, de 12 de ju-":~o C-' 
l~eO. na. r~rte 1'c:lati'.'a t, CJ1 c :.iU':'J, .. 
ç2.0 d:\ c"btse de Ei,bliot:c:: .... ·io... p;:,_ 
recer p'Jla. rejei('5.."O CO P 'ojeto. b::r.-;. 
~"Jr~1o c!:o sub.3Litut1y::> dl C:::n:.sEÜ .. 
-a.z .t O"!1.:ti:tuiç5..0 e J'J"; t.iça . 

P1':jsto de Lei d'l Cthn~:-â nO 1 !'\ 
de U::3 (Projeto do Lei n9 6lD.n~'j. 
- ffi! Câmara), que "A:':::'O"ura a.:s 
menslll~ta3, dütl'lsta.s e e!r<)l"e~<td{):I 
de ~.tJda.des autárquicas ou pJ,r:tes .. 
tatJ.!s< no mínim·o, os 'ctireit:Js oriun_ 
-Ms ~a Consolidação das Leis do Tni .. 
·balho". Parecer conclusivo pela apro_ 
vação do projeto. 

... Os pareceres, colocados em v.:>ta .. 
çao, soo a·provadQs. ! 

, O Senhor Presidente, Senador Aloy ... 
.~l.O de CarvallJ,o, convida o. Sr, 8m3 .. 
dor S:'lvestre Pérlcles à ~rumir, eyen ... 
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I tualmente, a presidência e paü2 a 
1 emitir pareCeI' 6Ôbre os seguIntes 
! proJetos: 
, Projeto de Decreto Legislativo 110 

4;1, de 1004 (Projeto de Decreto t.e~ 
gislativo n9 120-A~60 _ na. Câmara), 

'Iflue "Aprova o registro da des:>esa 
,JreJativa ao pagamento de Cr$ .•.• 
"",452,045,10 (quatrocentos e cinq!;enta 
e dois mil, quarenta e cinCo cruzei_' 
:ros e dez centavos) a Amazile Leite 
;Gambana e outroo servidores do 
[r.;scr~tório Técnico da Universidade 
(lO Brasil (DASP) , como "Restos (1 

'!Pegar" de 1958". parecer pela apro. 
f,iVaçã,o do projeto recomendado, no 
. 'reu final, á Comissão de ,aedação 
"P'!I':lelhor disp(lsição no texto da res-
~ p:.:ctiva matéria.. ' 

J Pl'ojeto de Decreto L,egis,lativo no) 

I liQ," de 1964 '7rojeto doe Decreto LeM. 

l
-gislat'iVO nQ 99.A-63'...::.. 11ft Câmara), 
.. :rue "Mantém decisãh denEtatór:'a do 

1'!I: ~g:stro de contrato celebrado entre 
1~1n União Federal e <> Senhor George 
\ iFl'ederic Rosier, para exercer a fun
: ('ia de GeólOgO, na Divi.são de F'O_' 
; :rnentQ da Produção Mineral do Mi
: I:l,istério da Agricultura", Parecer 

J:H.~!.a aprovação. . 

Em votação ,s" ,Comissão aprova, 
\luânimementc, ,os pareceres. ' 

Nada _mals,havend-O"ã~trâtó.r, o Se4 
~or Presidente, encerra a presente 

~
união e, para' constai, 'e'u, J.' Ney 
.ó:sos Dantas, Secretário da Comis· 

" ,lavrei a presente ata que, uma 
~z lida e aprovada, será pelo Se_ 
Ilhor Prestdente assinada. ' 

sã-O, vai fazf;!r-Ihe pergunta.s, às quait; 
o Senhor deverá responder nos limi~ 
tes do seu conhecimento, Tem a. pa
la.vra. O Sr. Sena.dor João Agrjpjno. 

O SR,JOAO AGR,IPINO 
O senhor é funcionário do D.C,T.? 

O SR. W.ALTER NEBE - AsseSsor 
eletrônico é estou p.~àticamente com 
serviços externos· em cabos e l:nha.s, 
principalmente no 'Rio-São Paulo· 
::lantos e SantC6-Campinas. 

O SR, JOAO .. \GRIPINO 
O senhor é ou era a:::Gessor, 

O SR, WALTER NEBE _ AsSessor 
de eletrônioo é o título, de acOrdo com 
~ classif:cação no D,C.T. A funçào 
e chefe de c::bos e linhas da, Supe
rintendência de Manutenção d3 Dl
retoria de Telégrafo.';. 

O SR, JOAO :'GRIP1NO 
Qual a sua haC10nal!daae? 

O S'R. WALTER. NEBE Son 
brasileiro, mas nascido na Alema
nha, 

D.a.is, por 'e"emplo, mesas de' prova, 
que foram por nós pedidas no mesmo 
ano. Com exceção de um ou OU~I'o '~1-
pc, este dE' .Recife e saNador está em 
estoque -e não pode ser lançado porque 
~' pontos extremos não existem. 

O SR, JOAO Al'lUPINO 
(D1tando ao Sr, Secret[i:'lO>: 

m.os certa porçii.o, que foi i>:eenchi~, 
para. lançar em salva.dOr ês&es <?~ 
.1 OS. cabos que são especiais, c.abOS:l' ~ 
tnnJ'banos de' alta.' qüalida.de. A ' 
C~'\!\ f (:~;f.~fndo documento) aq· • 
3.t>OO; aqui; 1.~() e 3.000. sabia qul 
foram extraídos cs empenhos e <kixel 
fazer OS dois oficios às duas firmas., 
A Superintendência de Mimutençãó:" 

'iqUE','O depoente, foI en('jll'e:-gado pala minha. p&EOa, deve seT avisada: 
pelo General Loubec seu chefe no quando O materi'al está em fabrice.~ 

DCT, para. pl:ocedE.f a ~studos ttão. Fui para. a Fábrica. FICAP. que. 
referentes aos serv_~os teJegráfI- já conhecia, em São Pllulo, e me con":' 

co.:; de várias pàrte.s do pais, CO~ \'en~i de que com as mã.quinas qUf 
mv Bahi~. Pernambü.co, ·ceará,,' tinh~ ,não podia fazer 0..'> cabos. Fôl 
R1Q Grande do sul, Par:~ná e em outubrO. Ne...<tsa ocasião, de-i con...\ 
Sfio Paulo, cujo .rendlmento vl-l.seL~O ao Chefe 'de PrOduçãO para se' 
nha caindo sensivelmente e mdi- virar que podia entregar até fim dó 
.c~r rui providências necessâ:.í.M à ,ano, e que, como não 'tinha ~l'ó-l~ 
m~lhoria. destes serviços; Q.ue, o, lida<1e de faz-er, que seri:\ bom, paTa; 
depO-enle, verifiCOu a deflC!êncla

l
l n,ão criaI' pr-chl€;ma, fazer a encomen':' 

nas in."ta,laçÕCS, carecendo a nqlU- da. da FICAP pela pú'elI1. Não tf,z~~ 
sição de' m~tel'ia;s diversos pa:B. rum e não insisti. Os apnrelhos ))a:1'{lo 
a su'}, l'c:!upe!'açio". ' os, exames necessários também nr~ 
, , ' ,. eXlstlam. ' . V 

FOl !e~t8, concorrênc.m paro aqu.:,.sl-
ção do.'3 cabes e do restante do mate-' O SR.' JOAO AGRIPINO . (di-
riaJ? tan.do) "que, foi a.b€.rta c,-01e.t.a' de 

O SR, JOAO AGRIPINO plieço para., aquisição dêlSLe m9.terial 
Conhece alguma irregularidade DOO O SR. W."LTER NEeBE - Foi feita ~ue afinal foi encemendado uma. 
serviços do D,C,T" na aplicação di! tomüda de pr~çcs. gronde parte a. PiteHi e U!l!{1, menor 
verbas, na aquiGição de material, na O Sa. ~IOAO AGRLPINO _ "q'.le, parte' a FICAP; que, por sugestão Q.G 
construção de alguma obra? foi feita' ent.ão tomada. de preços, ... " depoente a Superintendência de Ma-

O SR, WALTER NEBE _ Neste PAra aqüls-ição de tOdo mnt~ial ou ytutençp.o do DCT, oficiou aos fabri. 
só d-e cab()õ? ca.ntes referidos solicnando' que lhe 

ponto,_ não P~o informar !l~da, Te· fô-,<;se comunicado o início da fabrica-
nho apenas aqui uma. coisa, que de- O SR.. \VALTER ~"EBE "- De todo cão do material, paro. qU(!, o depoen-
POIS fraca.ssou, No ano passado, em mat.erial. \ te, pudesse acompanhar o fabrico tes-
1~63, recebemos diretamente do Sr. SR OA AGD!pIlN' tando as condições técnicas do mate-
Diretor de 'I'elégrafos, aO qttal esta- O ,J O .LV O ... nc..r. aqu,·,'oa-o de '-do o mate"';"j n'" rial espeCialidade, espc'C!al:nente os mos subordinados, a incumbência, de _ w.,.. IN' .....--

. melhorar os serviços em São Paulo, ceuári-o, Inclusive cabos .. ,", cabos;" 
Curitiba, Recife. Salvador e Pôrto Qua:.'i foram os outros matel'ials? o'SR,. WALTER NEBE' - Um mo.. 
Além dessas acusações, hnvia a de mento, na fábrica de- ptrelll. em Sãó 
o serviço de radiofonia e radiotcle- O SR. WALTER NEB·E - Equipa- Paulo. e da FICAP, no Rio de Ja.-
grafia em Pôrto Alegre, salvador' e menta.'; e mesas de prova. neil'o, 
Recife: A maior pInte desses cabos - O SR, JOAO AGRlPINO '4 ' O $R, JOAO AGRIPl~O _ (dl-para ,CUj~'relaç~o ~stá U~Uf ..,.. foi entl'eg~e mes,-;s de provt\ e outros equjp~mell~ tando) "que, o d'epoellte, éStêve em 

oco r ... à fuma PIreUL que ~ntregcu .sua P'tr· .tos. - _ " São pa.ulo na fábrica da Pirem e no 
t, no prazo deten~llnadQ e ~a f?rlU:a ,Em r-elaçao aos cabos, qu~m I;tanhou ::tio _na da Ficap, constatando 0._ Ia-
regula,r .. Uma ou .. tIa ~art~ fOl, ~dJudl- a tomada de preços? A prre1h?, I bricação .refer. ent.c à encem,enda fi 

Comissão Parlaml\l1lar de In
quérilo, criada p'ela R.!J\.lu
ção 'n 9 32, de ,1963, 
apurar. Irregularidades 
ridasno D. C, T_ 
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cada à flr~a FICAP, aqm, no RJO, qUE' O o,~ IV'LTER NEBE A' io' 'hf"'OU a ...... ~lusíi-o, de Que PireHi . até hoje naa chegou Estive alguma~: _ 0,.;>"\. ":1 - il.a 1 'h ' ,~ , .. 
. f'b . '. .', - d' parte coube à Pirelli, e uma p2quena TI,~ çondlCCP$ de fabnca-!o, confar,,; 

~~~~e::~e~ d~l~~eP~~a n~gm~~n~:~?~: quantidade. à ,FICA?, isto fi, à Fios, ,?~":.- a.~ espêcificações. do. contrat(, ' •. 
tIvesse'.capacitad a f bricar 00-. e Cabos Plashcos. I j, .que n FICAP. nao tInha. sequer , a a , esses r '1;::srelhagem para o fabrIco des ca" 
bos, N9' fim do ano ~Ul procurado O SR. (JOAO AGRIPINO - O Se- ',)os recomendadcs··.. ' -
pelO DIretol' do M,2tterlal para doar nhcr falOU em adjudicaçãO à FtCAP?' ' , 
um Jeito de dar c:omo recebidos esses ' I O senhor comunicou Isso ao SiE'r w 

cabos, mais, ou men06 no valor de 5'l O SR. WALTER NEBE - Em parte'j viço? 
/ milhões,?e cruzeIros, - N~Ruei, f',[o O SR. ~TOÃO AGRIPINO - O se-" O SR. WA,LTER NEBE' _ ConlU-

'8Jep::.mento do: SI':' W'~TER NEBE mesmo dIa, na pa:te da nOI,te, ~ecebl nhor p:Jde nã.() ser entendido no as-! :l1quei. ' 

I'TJBLICAÇAO' DEVIDAMENTE ÁU
TORIZADA PELO, SENHOR PRE_ 

t SIDENTE DA C01\IISSAo 

. em minl}a casa uma comumcaçao du sumo. tuas, qual a dif.erença enb'e ga- t : 

.:Em 21.5.64 + às 10 horas meu entao chefe, Gener:ll Loubec, d6 ~ar uma tJmtlda de preços e um:\ \ :' O SR. JOAO AGRIPINO ........ por ofi~ 
O SR. WILSON GONÇALVES _ que recebera apêlo do Coronel ,Da: àtljudicaçiio? J ::J. ou pes.>:oalmente? 
Está aberta a ses~ão.· O Sr. Secre. goberto de Tenente-Coronel Banqei- \, - 'O SR.. W .\LTER '..N'EBE - Fi;>; uma 

.tário vai proceder à leitura das Atas Ta- -de Mello para da:' Um je:to de -re,· .. O SR, W AL'l'ER NEBE - Na C:)-
das Altimas reuniões da Comissão. ceber, téen!camente, êsse cabo.<; e 'pe-' leta de- p:::,eç0-5, pOde-se fazer o;,; em- papeleta, ... . 

, O, Secretário'da Comis~ão procede dm-lne telefonar e entrür em enten- ;J€nhOs até 5 milhões; na tomada d~ 03 cabos plásticoS' a F!cap- entr.e
ç leltura das, Atas das Sessões ante- dlmentos. Pediu-me que telefonasse. ,p:'~ç~.:;, é Hi,mitado, Assjm,', hl)3 .51 :?,:GU, só não ,entvEgou os cabo.s t.elefô
flores f 27lj., 28ª' e 29~). que posta em na mesma noite mas eu 8Ó o fiz no tmlhoes destm'.ldos à FICAP - e do.s nicOs' inteI'urbanos, Não tinha condi':' 
t:otaçqo, são aprovadas sen,'t' debates, dla ... seguinte, Expliquei a. situação, quais e:'a,~ não entr'egcu. C3 cabo,s -----c- ç~es para f.lbri-cá-lO.3. 

que nenhum desses cabos estava em forar' fehos apen03s dOLS empenhQ\S, 
. O S~. WILSON GONÇALVES _ fabrica, ção. :Vei,o, então, R_ ordem, da, O s.~, .JO"-O AGT>~"-:-10 _ Feita O SR. JOAO AGRIPINO - (di-, "o, W lt N' h t C d" - ."l n.~.l."-'I tnndo). "que, o dep'Úente comunicou "-' .' a er e'Je,~ es ao__ Oilll!SEã.o Sup~rlllten enCla, pera nno se rece~ a c;)leta ele preços, h{}u~ apenas dois 
,1P:trlamentar de Inquérito foi Cons- bêr os ca~os"ordem do Gen::!'al Ll1bec (>;r.psnh{,~. ~través de pa,peleta ao seu Chef€ o 
tHuida por deIiheração do Senado em que, ,depOis ,de 1\1 ,de ab,ril" portanto, "Feita 'L oolet'" de preços, O'anha Gen:el',al LouP€C, a circunstância aci-
-.ce de d,'scurso 'd' I d d I - ~ <')' ma refelida', que, d,-;nt.ro das pl'evi -
'f" ,s pranunC1R Os pe o epoJs a revo UÇUD, fOI D:retor Ge- um.',. firma. Adjudicaçã-o o 'que- é? 
Senador Jefferson de Aguiar no Ple- ral do D, C. T. até Q. entrada do en~ , " ," ~õEs do depoente e suas infOrmaÇÕes 
:pário .do Senado, levant.and~ aCUSa- t.ão nlretor, O,SR. WAL'l'ER NEBE .- E qU?, ao SeU chefe Q Pirelli entregou o mR-
Ções à adnunIstl'ação do Coronel Da- _ _ e..'U realidade, o serviço deVIa ser fel~ terial den.tro do prazo estabellecido 
goberto ROdrigue.s~ acusações não só O ,S~, JOAO. AGRIPINO to assim: feita uma tomada d~ pre- n~ contrat.?, enquan!o ,que, a FlCAP 
gual1t-o a- i:-regularidaoes admmstra- O senhor fOI encruregado pelo C~ çO,,;, tôdat, as propostas devem vol~ar entregou 03 cabos plast.lco~ e m9.teri~1 
~ivas. corupção e emprêgo de dmhe.i- ronel Dagoberto para fazer os estu~ à Seção .t,écp.ica para fazer o ,JuIg,a-1 ~~te estavam, dE~tro ~.e sua~s cOndl-
ItO p.ublico como t3.mbém quanto à dos? menta tecnIco ,Neste caso fOl feltJ .."oes de fabrlcaçao naO enLregando, 
-dnflüência • de element9s ~omun;stas, O SR. WALTER ~EBE Náo. 0, ju'!game.nto 'na D~.e-torl.a: do ·'Mat.e- ! ~oré~, Os cabos ,!-~lef~nic?s inte-ru[',-

,'3 P.ostos·chave des~' Repartição. Fui encarreg>3.<Ío_ pelo General Loubecl ri31. Depcls de .yerificados ~,~t~s pon- ,;'3n?", C!.e fa?r!caçao.,. :~l)e-c;al, para o~, 
lÉm dessas aCtLSaçóes, havia a do superintendente da manutenção, por tos; a,<:' n~ce~sldades, se e;:rta 1.10 aI· I<~,als nao ~~ndl ,a.P .... ;~ha.oen:" de ta 
Ue a Administração do Coronel Da- outra vez 'tratou dêsse assunto com tura da ;:eClllca, para fabricar 0. ma- j ~,ICO, conf'~.me ,Ia d_~l?l{}U, ' 
?1Jerto teria 6'e descurado de pro~ o Tenente-Coronel Bandeira de Mf'J.:i tél'l~l e que Ct. pl'eço é con:V€~~el1te; Não entregou, até hoje? .... , 
ldênciRS no sentido :da recuperação lo em 'combinação com o Genel'~ en,ao Ee .E'xtra.em os e~l1penh~~, E ' • , ~ 

~ efic:ência. dos' servIçoS telegráficos D~goberto Rodrigues, t:ma €SpéCle ~e C?IDpromrsso. O DCT, O SR, WALTER NEBE - Na.o, 
e postais. do pais:' O Senhor foi indi..; O SR. JOlí.O AGRIPINO r:f penha o ~tnhel1'o contra a E'nt!'eg~, O SR. JOAO AGRIPINO _ Nem, 
C;1d() como testemunha. pelo Senador IssP em que mês, mais ou menos? Q,;t ,mercado!'!(l.. Entregando.a m'Sl'C:1~ co:neçou ã. fabricação, 
~eff.:.rson de Aguia:", e lhe c:::>mpete O sR. 'VALTER NEBE _ Em 1962, dO~'la, faz-se O: exame téCIlJ<:C? e, .;I~-
frz.star à Com:ssão, a:qui lõepresenta_ com o General Loubec mas foi uni IJ:ll~, da, qu.anhdade dó mat,::naL ~e:- O SR. WALTER N~BE - Um pc:u· 
~,1, p21o .. seu P!'esidente ~ RCl1\tOf, os ario que realmente não' deu re_5U!tJ.do ,to • !~,~o }SSO na ./o:ma, ce:-ta, d:l,~~e ~o~ ante,s, da. revo~uçao o en~en~ell:o 
~l,em~ntos de Geu conheCImento u'.J,u-e e SÓ-depois désse ano.'quançio se V'~l, ,an,_.lz.açao ,9-e paCla. à fIrma, a -qu.n1 l~~ponsa'el .proculou-me na, ",eC1e~.a-
6ejam a. expre561:io da verdade, ~a fim que o.s serviços estavam caindo cada fóI', . " na. -,Comunlcou·me te~ v do . fmt.a., t de que possamos, co~ base !lo a"eu dia mais, 'por falta. de ~ect!Is-os, to·' . O SR" JOAO AGRIPL,\ro _, A PI- I p~Ja F!C~AP. e. encome!1dQ pala fa-

~
(]ep?,~ento e de ou.tro;s, forma~ JUIZO mou~se, em 1963, as pnme:ras pro- CA:P re::['beu, pelo preço dA., Pir,lli? I b .. ca{ es~es cabos, ',' --
-deflnit~vo Q proceden<:la Ou na-O das vidências, Ne!õses pedidos de cabos te- O SR. \VALTER NEBE ~ A' FI-) O SR. JOAO AGRIPINO' - (Di
',CU~~90e.!:.~. O nobre Senadol' JO~o lefônic06 e cabo.s te~egrá.fiC06 não, ~S: .. CAPo como diz o nome, faz c~.b;$ (~~, lamrlo) "que, até a presente data não 
N~i~}~~(_'!I!~ 6 9.. ~.8t,or da Conus- tão 11?Çl~!d~ os tqulpslVento..s ad,clo~ pJâ.sr':ECiS, .cabos de p.o1!eti~len~ ff:~r;.;,; ,e~~regou oS cabes tel~~nicos' e nem 

( 
--. .....1( 
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Agôsto de 1964 2613, 

'!Ín:ciou a .sua fab'ricação; que, após a I O S'R. JOAQ AGRIPINO - (Di- O SR. WAL~ NEBE - Foi m,aJs .redução. Foram cortados 06 cabos ty...., 
'rovolução. o Engenheir!? responsável tando) "que, diante da COillun!cação ou menos em meados de n.ovemb1·O. legráfioos de.;ti.Jl.ad!C6 a. .Ribeirão .Prê
<Ia FICAP, procurou o oe1""Vente! pare. do ul:poente ao General Lo~beC'. in- O SR JOAO AOR1WNO _ to, qUe es~ em situação precá:."a., e 
lhe informal' que a. FICAP l1avla cn- ( form~ndo que Q. • FICAP nao ,tinha ('Ditando 'da secretário)' Uque o de- a lJe~ n.ol'lzonte. 
tregue, digo informar qu~ a. PICAPI c0!1d1çõ&s de~fabncar oS cabos mter ... ~rvv>nte foi convOcado ou·tem para de... CI SR. JEFWlE1RSQN Di" AGUIAR 
havia encomendado a Pll"t"lll a h.-I uroo.nO,s o General Loubec transmi .. 1:'-- , . - - ~ (\o 

bricaçúo dos referldo.s cabD:i, faLo q'le tiu a COP"Jun1cação ao Diretor de Te ... ~.~ e por .lsso não teve tempo. de ve- - .Dessa relaç'd.O constavam as m~s:a..sr 
o d::poentc não ~abe se t ,'erdoadell'o '. légrãfo o Cel. Gustavo Bandeira de Il!l~ar d~Cl~n~entos para lnfonnar com O SR. WAL'l'FlR NiEBiI: Não. 

O senhor t.em idéia de quando foi I MelQ e êste ao D:l'etor do Ma.te- maIor pleclsao• moas, p?~e se recorda.-r Oon.stavam de outra concorrência Q 
e~sit ccleta de preço.s? ria1....... que a Sua papeleta (hllgi"ia ao Ge- fonun tõdas cortadas. 

. I neraI Loubec, SÔbre o fabrico dos ca. ... 
O S~. W?-LTER :mBE - .'\. ,cO-I Q'1em era o Diretor do Material? bos telefônicos :t'~! d:-ta de novembro (I SR. JOAO. AGRIPINO - (Di .. 

leta fOI malS ou mdlOS em agosto O SR WALTER NEBE _ Allibal aproximadamente. t<Jl1 á O) "que, o depoente entreg&l à. 
do nno pal::ad'o. , O "l\.l.úr .tetal .da Pereira ou Maia não' Bei bem. ComiSsão uma cópia do afício·:papele .. 
comprO. do materIal atmglU po~lCO I .' Estou satisfeito, S1". presidente.. Ita, nljl 62, de 23 de a.bril~e i9S3, do 
menc~ de 250 milhões. A FlCAP não O SR. JOAO AGRIPINO - (Di- O SR. PRESIDENTE senador General Loubec Victor paulino, cu .. 
ent.regou· 51 milhões dê.s.se material. tandO)" ... Senhor Anibal Perejra, Jefferson ele Aguia.r deseja formular perintendente de Manutenção, parflo 

c::: JCAO AGRIPINO Dl não sabendo o depoente o que êste alguma pergunta? .' o Diretor de Telégra·fo, e relativo à. 
O .... R. f - ( - respondeu ou prov;denciou .sabendo aquisição do ma.terial a que ~e re4 

tandC) "que,.o valor ~tal da ~o~pra apenas que o Genéral Loubec, d'i.s.s.e O ·SR. WALTER NFEE - FOSSO ierlt'êst.e depoimento"; 
d-o mater.',ll 80S d.ua~ flrma.s 1m da 0.0 depoente que não adiantava mais inten-ompet' um momento? <:í SR. JEFFERSON --DE AGUIAR 
ordem de 250 ~llhO~. Bendo que, o mexer com o caso porque essa coisa O SR. PRESID~""TE _ Como não. _ Foi apresentada. outra relação, da. 
valor do materIal nao entregu~ :eel~ e,'a lá com a I;)ireção de Material. qual exibo ume. cópia, em 1954, para. 
FICüP (; de ord'em de 50 flulhoes, digo com a Diretoria do Material O SR. W~TER NEBE - como aquisição de outros materi8lh neces .. 
que, a co.leta de preç? para a ?ompra i"espcnsável pela compra e recebi~ já di,sr.;, além do pedido dos cabos sárjos à. manutenção d~ QutTaS Di1'e-
do referldo matenal foi feIta em ment do material referi.do·» 101 também um outro de material de torias? 
agôsto do ano passado apl'oximada- fi 'm~as de prova que de repente, pelO 
mente"; O SR. WALTER NEBE - Ne.ste Coronel Bandeira de Melo, foi anula· O SR. WALTER NEBE - Trata~. 

Qual el'U () prazo dI.! entrega? ponto tinha razão, A nós cab:a ape- do, Fizemo:s a co:eta, a con.corrência se, no caso, de anotaçõefi que f1~ 
nas receb.·er O material. pois devia-s.e faz-er um contrato _ e pam meu contróle. 

O SR, WALTER NEBE - Se!:sen- d O SR WILSON GONÇAL"'ES 
ã . d· O SR. JO·AQ AGRIP'NO ~ Tem de repente, cortar'am tu o. A com..., -ta ou noventa dias; n o posso lzer .. pra dos me-smoo era. ilusória ,poo-que (Ditando) ".que, o depoente também 

agora. GeraL"nente o prazo de entre- idéia do número da concorrência re- nóS temos c~ cabos em estoque e êles entrega a. .Comissão uma, relação do 
ga d '-'e ma'er,·.1 como se trata de ferente a e'" compra? O nu 'mero do t j] êl I··t d In64 ~ " , --- não podem ser instalados nem lança.- ma er a por e!\-o lCl a o em i7 .,: 

1abrica.ção de vulto, nada se dlz qUQn- coleta de preços. dos porque fp.lrom os dOis pontos ex- O SR. JEFFERSON DE AGUIP_R 
do fi. entl'egfl. é feita até o fim do O SR, WALTER NEBE _ Foram tremos. _ Depois que se recusou a dar oom() 
ano, pois se considera como dentro duas coletas, dois empenhos. Com.o recebido, simból1camente, o meter.a.! 
ÓQ prazo. foram feitas as coletas, .se f 01 uma O SR. JOAO AGRIPINO da FICAP, o Coronel Bandeira de 

O S'-R. JOÃO AGRIPINO _ <Di- €Ó e d'~pois desdObrada, não sei. Is.so A' mesa de prova e cabo,s, fol outra Melo começou a mandar papeletas e 
tando) "que. o prazo de entrega era é cCom a Diretoria do Material. O concorrência? • telegramas procurando pression20r o 
da ordem de 90 dias, mas, é tradição que nos interessa é saber o .número O SR. W'ALTElR NEBE _ Foi. A depcente? 
administrativa. não considerar ruptura de empenhOS, que depois Be extraem. coleta to' feita e aprova.-ie., C SR. JOAO AGm.pINO - O 
do ccntl'ato de material técnico eEpe- E êsse material não entregue foram depoente não 'declarou ainda que fol 
clalizado quando, a entrega, é feita de dois empenhos.. O SR. JOAO AGHrPINO SoHcltado ". 
posteriormente e.o pl'HZO, mas, dent.ro O SR. JOAO AGRIPINO _ O nú- E a outra, foi anulada? O SR. ·JEFFERSON DE AGUIAR 
do me~mo exercício"; mero dos empenhOS, tem? O SR. WALTER NEBI!: _ Foram - 11ntão f-ormul0 a pergunta. inda-

O 1 t a~-' ao conlírat,o In'''' não prasse- ge..nc.o se convidado e por Cluem? senllor I ·s.se que, normalmen e, O SR WALTER NEB D" lo(:': ..... O SR WALTER NEBE Q d 
d I] é · '. E - e.xel o"'"ujra-m: . - uan II 

(}uando se encomen a mateI' a t cm... a anotação c·om o S1', Jefferson de chegamos 6.0 fim çlo ano, fui pro .. 
co, feita a o)lete. de preçcs as pro- Aguiar. De memória, nãe- /Sei bem; O SR. JOAO ACi'RJPINO curado pelo Diretor do Material para. 
postas vão para a seção técnica com... pelL.."O que foram o 521 ou 522. Com qUe firmas? comparecer no gabinete dêle. Fui lá. 
petente, para opinar sóbre n assunto? . da 

O SR. JOAO AGRIPINO O. SR. WAL'TIER NEBE _ A e me fez apêlo para r parecer téc ... 
O SR. WAI~TER NEBE - Vão prJ.. ~e. material, foi pago? Stanclard Elétric tabricaçã-o na- ruco para. recebimento dos caobo<;- pos· 

meil"f) 'P~rD llma seção da DM. D:re- cionaI. teriormente recusados. Expliqu-ei a. sI. .. 
toria do Material, para. verificar os O SR. WALTER NEBE &se tuação, que '-ainda não haviam entre,.. 
preços. A seguir, no entanto, deve-se mater1al não entregue, nã,o. Está em O SR. JOAO AGRLPINO do em fabricação e não era pOSSível 
fazer O julgamento técnico, pois pode "restos a paga.r", porque não rceebi, (Ditando) "que, a PireD e a FUOAIP, receber cabos que nem e.st&iV9.m em 
Ocorrer que n material mais barato neguei redondamente: foram encarregadas da fabricaçolo de fabricaç[o, No mesmo dia- em que 
np:~aCOumnv.e~heç·.'oAJ;1lcapacim'i~~edv.~rp!·ar· aV01JtauI: O SR. JOAO AGiRIPINO caasbaS ",;ntere~:~~a~05e' roPl~ticodS eqe w'ptc;;' estiV]E! nBo gdab.ineted' prMocur

l 
ou-me 0f Co-

V<l. (Ditando) "que, o· depoente neóOu m , ~ m .'....,. p v se'" rone an erra. e e o para azer 
gar, têcnicamtmte: e, como no D.C.T. "r te " - m~mto destinados, também, a il"ecupe .. apêlo. mas quando eu esU\.vBJ na Dire--

DM t - es s a pagar , porque nao recebi, d a ., r.o momen o, nao e<;tá hab;li- ração dos serviços telefônicos referi 08 teria. do Material e não podia lá com ... 
-tada, devia mandar para nós. Mas pagamento ao materiaL não Cl)tregue, flglU'aram muna outra conconêne1a, par~er. Na noite dê<;Se mesmo dia. 

- f' , pOndenet ao material não entregue, ai d ._-" nao o ~z. ficando o mesmo em. restos a pagar; llQ'tqlU , fol ven~e ora a s~nde;ê'lU tecebI, por men...~geiro, bilhete do 
O S·R. JOAO AGRIPINO _ (Di.. que, em relação a ê6se material foi Ele r ca; que, porem, essa concorr n- meu chefe, General Lubec. no qual 

úmdo.J "que, feita. a tomada de pre- apenas • feito o empenho, mas, não cia, depois d.e julgada foi anulada. e, dizilli qUe O· Coronel Ddgoberto e o 
ÇOS referente ao citado material Q pago, porque o depoente n.Jo deu re- conseqüentemente, não adquirido o Coronel Bandef!"8 de Melo lhe flze-
DÜ·cto:.a cu N[:.tLUl"lal do DO'i', exami- cibo da uercadol'ia"; equIpamento o que significou a im .. ram ~pêlo para recebimento técnico 
nou a-s propo..<.tas sõb're o aspecto de possibilidade até hoje da a'plicação dos de três tipos de cabos que estavam 
preço, mas, n1\o- mandou as referidas Tem mais algum fato? cabos adquiri.dos, porque, e. recupera- adjudicados à firma FICAP, pedln-
propostas, Elo exame d'a seção técnica. O SR W·II.T ção SÓ pode ,ser feita com a aplicação do-m4~ para me comunicGJr cOm êle 
para que estE. pudesse opinar sõbre . ~TER NEBE - Sóbre de todo.o materIal, não adiantando, para entendimento, Na minha opi .. 

di - L_nI 1 irregularidades em compras, não. A portanto, ter os cabos se não tiver as nilio. o Geneml Lubec tra~lhou ho-as con çoes t~ cag do mater aI, outra coisa. é que penso que o Ooronel d t t d I ~ 
visto como, nem Sempre o mais ba .. Bandeira, teve conheciment() desses mesas t ~ prova e ores an·e o equ .. nestamente, caso contrári.o. não teria. 
rato é o que ma1.s convém 6Õbre o li, mas apenas ouvi falar, disse que pamen o ' . ~ mand n<l eStSl comunicação. No ou-
aspecto técnico de fElbrIcação; que, estava completamente fora e não co- ,Estou sQti&feito, 8r. Pl'esidente. tro dia, telefonou~me para .que me 
tal por essa rozão, que a FICAP. em- h 1 t comunicasse com êle no mesmo. No 
bora não tive~,se condição dé fabricar 11 ec a ,0.3 es udOS, na forma técntCR- O SR. WILSON GONÇALVES comunicasse com êle no m&mO dia .. 
OIS cabos telefônicos venceu na to. e _ de~ls falou també~ que' o DCT O nobre Sena.dor Jefferson de Aguiar a p8.g>lr". Logo depois, pela Papeleta. 
mada de preços em função dos pre- nao tem pe.s.so~l hablllta~o. Quanto tem alguma pergunta a formular? &51, de 27 de dezembro de 1003, o Co_ 
~. ofe.ecl·d ...... .,.. a isto. estou dlSpost", a oontestAl'. Band - nd Irl eI 
~...... .~ V<> O SR. JElõ1FE!RSON DE AGUIA...~ roneI eira ma .ou ver Cl". p o 

Quando a Divisão de 'Material to... <;>. ~\. "JOAO AGRIPINO - _ Indago ao depooent-e se lhe foi Super:'ntendente da Manutenção, Ge .. 
mou conhecimento de que a. FICAP .D,tan,.,c..,~' que, o Co~onel Gu.s~tavo apresentada, pelo Serviço de M:.anu- Deixei para Q outro e expliquei a .si .. 
não podia fal1ricar êSses cabos, N>mou Ban.d ", a. teve ~nheClmento dess_es tenção, wna relação para aquisição tuação, Deu-me ordens para., por 
e.lguma provid't1ncia. junto àquela em- fatos (om~ já dIS.Se em comunlcaça~ de material, em 23 de abril de 1963. pa.rte da Superintendência, não rece .. 
presa para cancelar O contrato? do CorOlle~ Loubec .provooadl> que fOI C{)nforme ofício que lhe é exibido, E ber ês~:e cabos. Feito isso, ficou "Res ... 

O SR, WAl:"TER NEBE _ Falei ~la papeleta referlda do dep_oente, que material fOi cance:a.do pelo co- tos a pagar". Logo depois, pela pa .. 
com -v meu chefe, Genentl 'Lonbec. e nno sen<io certo que o DCT nao. te- ronel Bandeira de Melo . peleta 351, de 27 de dezembro de 
êle se comunicou ctm o DJretor de nha. t·écn1cos para conhecer e opmar . 1963, o Coronel Bandeira mandou ve-
TelégrafOS, Coronel Bandeira de Melo, sôbre material especializado destina- O SR. WAI,T~ NEBE - Em pri .. rificar pelo Superintendente da Ma ... 
o qual, por SU(\, vez, entrou em con- do a recuperaçr." dos serviços telefô- meil'o lugar figura, nessa relação, eu ... nutenção, General Lubec, se eu f'3~ 
tato com a Diretoria do Ma.terial. A nicos ou telegráficos e ainda na. exe- comenda de material por nós solici- tam comparecendo regularmente ou. 
resposta que o meu chefe me deu foi cução dos serviços de comunicaçfles". tado, isto é, :~2, 000 metros de cabOS não, porque quando necessitava de 
a seguinte: "N·ão vamos mexer mais O Senhor tem cópia dA papele~a que telegrãficos interurbanos para São mIm, eu não estava. O General LU4 
no assunto, Não quero entrar neSSe fêz ;lO 'Ge!1r-ral Lubec? paulo e Curitiba e para manutenç§.o bec nã,) respondeu. O Direto de Te .. 
negócio, com o qual nada temos que O SR, WIALTER l'.I"'EBE _ Te~o, dos cabos do Rio de Janeiro, O co- légra·fo1f, com esta papeleta. qUe te
"Ver. E~peramos para ver até ~ue pon. m.as Dão trouxe, nem o número se. ronel Bandeira de Me:o reduziu a nho ~ .. ' original, reiterou, pergilllta-n4 
to ve..i". quer, porque fui convocado ontem e quantidade pat'a 21.00-0 metros. do, Com outras palavras, o seguinte: 

O SR. JOAO AGRIPINO - A res- .... x_ ti O = F=RSO DE AGU-AR "Con:.o é comum procurar-se o Sr, 1~ Ve tempo pa.l'a munir-me neces- o.:;,n, JE IN;:~ N" J. Wta.lter Nebe, nem encantrâ_Io, pa-_ 
pon~abilidade ..era da Divisão :dn Ma- sàrramente. . - Reduziu 1.000 metros, rece que o mesm

n 
ntio comparece- re-

_terIal?· ...... .,.-; TER I t' t O 8Ft.. WALTER NEBE _ Era da O SR. JOAO J_GRI:Pl:J.'tO O SR. WAL NEBE - S m, e gularmen e no servIço onde es á 10 .. 
_ID.M.I'Porque fizera. o contrato A data, pode precisar? "não sei o critério que adotou para. e~.sa tado. ~iolicIto e~n con.'i-equtmciQ a VJ 



3a. 1niOllliJ.l"-me 9.. frequência do re-I m:..u cargo. desde com~ço do a110 pas· j de Ul.;.J, Gom....$!"üo a. ele subcrdmadlt 1 o SR, JOÃO AGRIPI!\O cnt
fe_.cC) .s:e:íildc:, no co.'rente mês, bem Lado, des.ue qUlu:dü se e.st2. COmSl\l!n~ I de Uma sal!]; P31'<l: ura CC11 eoor; que I tanáa (10 Secretárza). "que. [' ... 1- adml
CCE'O l'e.:::omendo ad:Jt!lr providência do a s.:::gllnda p:s!:u, tivemos que la~ 0, aÍl::"':;-.f!1f':Jto no GtlDNa-1 Lubee-, nau I nt.:::tr."{ç§:o Dagober~o Ródr1gue''', t,} de
c;::mo re.::::m.renàa :1àcla1" prOl-'idénCl!l$1 Ui" gl':'.;.C~cl, remoções ness.t BnHa, PO! j s:gn.fiCO~l o afastamento .d:IS funções I poen"e era cr:c!:-rragado do Material 
para ftscc;.L~ar o ':-eu comparec:mento causa da t.errap-leL:1gero, ele. Fu t~a~. ~,d;) ~eu ·(:-:.1';;0, cras .:p::cL.S o ufast:a· .. {-a S'-'P':fl'1!endêl'-l..!ia dQ Trá.f:::go Te
p~!a. f.SS:.IH:.':u.a do. ll.vro de ponto, u.l!ilIJ c.om u.gente uo LXJT. faZEllW" m:l:~o h-.c-:l da. rep1r:.ç'<'O por algum lcgl'á.Í.co, ate cO'ôsto u') ana passa'" 

o. Gen.erul Lubec., que estImo mUl- t.odos. e.:oSw~ traJmlhos,. trechos cem "t~po; dLU~nte O qual dava instruo I de.; CU:."; c d:=r:o<.:~~e fOl afllst.::l:J.O 11elo 
to. me.nd:tu a re.s.pnsta, .dando. primei- plctarnen:e núvos, ai:):.;:mdonando .,um i (~)::-!. p.:':'o te..eLne;. qrl2, d ... '1nte da atr, t S!, Cd~,:l:'dJ"" Cá~'de:ro ViaIL1:l. S:l
T!l ao .i.r:;f!)!mat;ão da Superintendf.n~:a 1a.9-0 para €:ntr?-! noutro: Ao ocr r-tude, dO"d;;:pcente c::e Sê: recu~ar a p.u.~ pedn~:m.tlcllt~ E'l:::'n~ual do 'I'.i"ifego 
de l',~c.nu!;er..cão. D1:;-: ll,ao CU:5Wu, ate li. preSCD.í: dE ta, .U1lJ t 3&, l":;c;.\.'n.'> dC$ c2bo.s da FICAP, f) Ti!Je~ráfk.?'· " 

Mi.nistér:o . da V:2.'.~o e Obr-?s. P{t ... tosrào. SãO. só !unc.oUã:lü~ ~o n ....... ! l·q:;neral, Çiu.s.tavo na. ndelra, ~e rcssen... .. . 
bEcas ' . I Es:5r:-s cabos de~ alta qualldaae, tam- t:m CG-:n () depJzme,_ tantO' qu.e. pel~, IJ EP~. ,JOSÉ fl,.,LVE3 DOS SAN-

'.. bém em Süo Plluh c.cmO no R~O. C:5', ;:)í".D~I;:ta mjmero 13.-0, .de 28 de j:!._' ~US -- Vim deIlÔl'. e:pec:i.a.!men~e, só,.. 
3 de Ieverel::O de 15-34 . tão ser.do manbdos par pes~oJ..l do nr.:ro Clc Hlô4 ti€ dir:g.1a ao General b::'u o. infiltri'-cfi..o comunista, lla.tada.-
Da SuP-. Manutenção _ D~. ! DOT, por.- lD;~n iI!i5tIUldos~ l:!.m 11-;)5. L'.10 PC --r1.'':!fam.indo a regula.rid'Jde de dE: maIs cu mellOs lSS8,. qmmdo hou'\ie-

pf!.ra 2,.- R!O~Sao paulo. havia U!ll con- r.:::mp:'l'e.oillllento 30: servir;c- -do depo- um CC:lCUl'SOt n~ ~!:!l-l't2n1e:ntD e fo .. 
Respostl à Papo 13-.G-DT-lS§t. ti'ato .com !,l'l!!oJ._ particular, cJntrato ente e solic!hl.n1o a sun, frequência- no ram cp-1'o·,ados·e r1:IllY.Jdos- multes 
5r Direto .. d 'I'el';'zratôs que f 01 rescmclIdo, que frac~é-ou e no..'! mês de- janeiro e !'e:::omendJ.n:'a-- ado- cand:dutos, ,entre QS q:uais havlJ nu", 

.. - .. e ;--<>.. terminamos o ·tr.!balho com o pesscal tal' P:!.'"ovid.ênci:t.s para que foS!'c fl~... m~rDSOS cammlirtas pertencentes ao 
Respcndendo :'t papeleta n9 1~G. do eCT., O coronel Blln:i'el.:a de. Mel~ C::l!:'1do o seu ci!np-nec:mento ro~_~ S:nG.:c~~o dos '!'zle'ZJ'~!!iS'::.B' d~ OC':11-:'

de, 28 de janeiro de lS54, da' D. T., \D- lo sabe d.lS.':c, ::-n:zâo pGl' Que n'~o ~D ci-:-zJte ty:matu..r:~ ô,.:o p~mto; G:n:;fol'ln~ . pxr, .. _hhs paTt?cular€:.:~.·' . 
formo- .... os: certD quando af:l'~:la que o. DCT OlQ ci:lc"Jmcllto Que- deixa com a Co;nis- tlf,:--;: J; ne-,-,ma ép~c~ fÇll.. ncm~do 

6) A Superint.:m::lêllcia de Manu' tem pessoal .ha.blh:adl~· s~o: ctJ.:;O, 1'::1._ C~T..sêC:l.:ência:-. o G211e!'íll Dt'et::r-Geral (b DCT~ {} Sr. Aug.uS--
tenç§.o se oompõe de: Direção, Seção. O ~;!:~,enhe::t? pap~.Lu e ~{)dO o·.,n \: I ~:l::,0C r~:::1Jo:1d-qn pela j)::!.'pelct~ r{l'~ 42 't9 Rmuo-s (pai do Dep<.:~ado H~lio Ra;
A.:iltinistrati.\'a. e, Técnica, !Ullc-io- ao p_» ..... al ~OL c.on~~.etarne,~;.te af<tS~~ ae. ,l ele fevereIro de J96"4, cUJa copia 1MS) q'l~ foi DiI'etor Eegim:ar da Ba.
ilando em expediente normal num~ elo n:: adn'U~tlaç •. {) cl? GurO~el D .... - d~l:::f;. cem o. C~il!E!5ã.J·. na qual O- :~1,<" l':r~U:1. ..... c.:2.-:if-r'" C-S, C:lnu.,'1·:!;::5 
sela da. C E P e tran'ife~idu. re~ goherco- Rúdr;fues , Nos,. tc~';6_ U~{;l. Gcuaral Lubec di cbnbedmento dto ~-:;~"""n~;1m ro'ciimnx, :c- tados 03 Es-
ce!itemen!ie' para ~ 'praça 15. .tu:.z;na.. ç-",arSb' m~3-~ .. .}~. 1..~t~·-a,5;uO f,= que," éh;p::)~l"!te é !,!1~1l'1'~gado d,?-J is.dns viers..m e1e4n-ehi-ns na.c1onalistnS. 

b) Setor de InstaI~ção, e' Cabos que.' eq;.A...?:-~~t s .r:.~Ult,,*,~ex, .c~~;,e.,p e r' SH\!~cs:1e m'l?c~e!lçr.o e f~$cal:ze;:a~ f~~ir-a~{)!'€s; muit-os d~ ,que ainda. 
tem- com chefe o Sr' Walter Nebe e zemv~ c"""e 6e!V.ÇO 1"-3.. RlO ... 0 ,au.o. dos servIços tec:nco.3 e~i;emcs e· do~ tra'hxta ... 2.m em' con1.panhL-\s partt .. 
como missão principl a manutenÇão ?l.z~s, o m.-e~mo Se..fV1ÇO pn-rf \mq~ circUitos d,zt:; lir_ .. h2.5 P..i-o·São Paulo, (!u!:,,:,:s~ êles s!n-dU!aliz??am.s~ para. 

. dos· c""bos entre p-flça 15 S<lrapu! ~ur;aç'ao de J31:g~ma. _ emre :lll{[liQ-, T<,":nina~s: de Sa:'apui, Cruze:rcs, G'.l~ .. mdhtn' a~irem nos movimentos gre-"':: 
'" <4 _ I. ' , .',,. ':epente" ,a OOmllllstraçao passa a re- !'ulhC.3 ,tI:', -

Sal) Bel!to- e seus te~:n~lS n ... oqueles s-olveu dá-lo :a firmas PfJ.-l't,cullrcs e ' Vi<:t::'L-', que' 10:;0. inicfa·r:lln, Sõmente 
locais, linha: a~rea Flo-Sao .Paulo - a nCS\;D;, turmll está encostada. ! O SR.-: WALTER NEBE - Esse -Cu' t:n:r a eleição de _IMO ê~es sossega,.. 
e seus termmalS em sarap:cl~_ Cruze1- , . T T 4!~ -ctlm::ntG. El'. Senaçol'. não- tem. iJp.- ram, pol,s fo;;nm de:T~t'.d(js fl'R6'nro" 
ros e Guarulhos, Como m:5Sao even- O SR" WILSOh GONÇ~LV...,~ po.:kr..ciu., Trou:z.e. n.r:enas, para pGc:.er. Eamen~~. 
tual tem êste setor. fi. incumbência de (Oitando-): "que. ll~ fim ~-'J ~no P?5~- medrar o,ue o COl'cnel B:lndeira C5... Com a. r2r;üncia dQ Pn:~s:<l~nte .râ
iru:tal2JÇões no estado do Rio e São-' s~dó, o depoente fOl c~arI?-a~o ao ~a,- ta~a._ pe:f;~It~D1ellte (\ par dá. técnJc::\ nfo Qua.dt:os, voltà,ram oi comunistas: 
Paulo. veri'fic-ação de terminaçãn de bll~ete do ~lretor d~ ... ...1',,Uenal._ o ·""r, e dos a~.:.U!ltos na. Diretoria do. Te· a divcrs0..3 direções: ilnportantes . do 
cr!bos e linha!; nos n:.esmos locais' e An~'.J,l per~Ira, e, all, o Senhor A!11":" lérrta,fo. . DOT._ -c:m tedp o' a.DÓlQ co CeIo Da.-
em cooper2.ção com a Seção Técnica h:illhs pedIU que de&e como rec.eJJldo· ger~rto. - . .-
Em p1wlejamento5 e es~cifíooçõa;. ·Os ca!'go~ inteyurbanos da. FIC} ... ~. O E?o. WIL-SD:~. GONÇALVES - Uess-n. época..' era. Supel'1n~enderit,e 
Como· a. missã-o' princfpruf de S~tor é não eütreg.lle5; que, o .depoente se l;e- ID:tan.do.)·: "que, o- Coronel Bandeira' do Tl"áfego TelegráficO' o Sr. Antônio 

f'
. á~it,a •. reunindo-se diàl"iamente às. Ousou a t-\tender o DcdldO do Sr. Am- eztav-a 'devidament~ ínfo;m'aà6 sôbre de ft...lenca.r suntla!rOt- que· resLstiu & 

b ) . o S!n tempo as conCiciles tccnicas. da lin..lta aére'3. ~ boras da manhã no' depósito do a Fe:-rell'a; que, a me.L o • , COITier -'Rlc-S~o Paulo; confcnn(~ dIversas inv€st.ida.s do S1', Dagober
Sewr em Benflca, saindo a.' tunna o depoente era pro.curadn pelo Coro- , to. que quel'io. nomear. para, cargoS 
O· u turmas de!tf'2nadas p •• lo chefe pax&!. n.el GUstavo.Bap.-de1ra. para. o. m2.~mc p:·OY~m as· p::l';):!letas nÚm.eros· 83-0, de confiunea. d:- SUD .•. erint.cndente. ele-

- h u f)n no 'que de. 2\l de feverelro de 1963. do mez'mo . o. servico de manutençao ou repara- fIm, mas, n~,o c ego a a .... ~ ;r:,: . mentes comunistas pertencentes ao - . r ~- t nOt·' no Gabm'" d!,dgids' ao- depoente e a· de número ção se fõr o casa. . . o ~.:;:poel1. e se enco va.. . _ .... - Sindicato das TeTeg"!'afi5Uts, de OOU1-
t ... do Dlretor de Ivlatenal e ah se, 22, de 2{) de- abril de mS3, do depoen~ h' - 1 ~ J 1 li 

A S!lpel'lntendên.cia de M-J.-nuteIiO;ã.o h-avia t'êcu . .sadO a dar recibo de me... te dirig1da. ao General Lubec paro ~n 1~~ part.!cu.arcs e e emen os -
d t J<: ..... 9, em chamar o D~T "UO fo,,:.""" tra"'smitida aO Coronel ~!adcs ao C-.G.T" c.omO E'duardD quan o em· U!'g<;: ... Cl~ terial. não en~ado- no '-'; que, no ~ --lO -.... • rJ'orde-:t'"(1. Vianna', Wilgm Juvenato 

sua residên.cú:.. ou na. p!U'te da manhã, mesmO- dir!; aO final do expediente. 0, Gustu';o Bandzira. as quaIs-, O' de... ~ 
~. v,,,,'t- j"ebe ma.nd!. a~i3á lO- em )1 . .' poe.nt~ <le'.·xa COm a coroi",,,;;'o". ~-3. Fet'F-.M1,-enes Rels. Wi11iam Be· 
..,.... 'y w........, , --. Irone , -.:>~. tl:en'a:. ReD,"in-nldo' Anselmo de Freltas 
qUe a mi3sã.o- do- sem!" é ~essen~~l· C: .. .;poente recebeu um bilhêle do Ge- Senador Jefíc:,san- de. Aguiar, I!l2l;g Itn.n""..n..~ e' outrOS' a;itador-es .• inclusive: 
<llàl':arr...ente- em- Benfica, Ve ... se, POI:S> nel'al Lubec em que dizul. que, havia aIgunla pl~rgunte? Cfa~m!Q-lhe ve-:: -('Iua-' entre êstes a..t-é 
mente prãilc.a, nãp fazendo expedi- 6ldo soTieftndo- pelO' ç07G-n~1 D::tgobel'-_ ' ut . di t 
ente n-odmal burocrático. to Rodrigues e pelo Coro:1el GustavO: O S::l .. : JEFFERSON' DE- AGmAR 'e, ~o!'eg de" um ~sfaoue no Sm '~'U'~ 

O Sr, Walter Ni:!õe~ conforme a ne- ~ndeira I!'l:-a. drtr recebimento têc- ;i~~,.,~_um escl.:s.l'eCimeni~ a presta? ~~O~~iRk;:. 4SZ mi! Cl'uzeiFos, p. 
cessida-de comparece duas vezes por nrco de tres·. tipet; de ca?os, que_ es- _'4~'., .' _, O c!!e-ge-- Santiago p!'lÕ'ibriu atas-
Gemana.· na chefia. pari recebi:mento tavam-.. adjudicados M fi1'ma FIC.~P O SR. WALTE?. NEBE' _ Não, tal"-se' de' suas funções p01' oit.o m~-
~ 'roe etc e, ped!a. ao depoe.."lte. que procurasse Sen"·o f' 'd "" t' em o ue o ns.. , . raiar. oom êle. General Lubec, pelo ........ r. . ses,.. 2i. 1m' e' e'7l.W>.-1:' encon !'cs- c 

e) Setor de equipa.mentos t.erml.- te!efQne-, cujo número figura no ref~·· O SR.·_ .JEFFERSON DE AGUIA..t"'t sr
Os· D~fe~~~~ cibdos, usn.ram de 

zte.ls, funcionando em Maohg:umhos. rido bfL'P:Iete; que, o- depoente, no dIa J1l;.tou sutiEfeUo; Sr. Presidente. -vur 
com a. função de calibraçã,!. ·in.staIa~', segu.!nte figou o telefone pa:-a o Ge- t-odoR- cs meias. Mssivei.o; pa,ra.' di -
tão e.manutenção de eqwpamcntos neral Lubec e lhe informou_ prcrsa.- O SR,' WILSON GONÇALV''ES - g-n.:t5'f!: de suas idé!a.s.. cons.~.antemen-
f.E!rmina.is_ Não- fa.z também expedien .. mente o que.. estava tmstoJ.ndo, inelu~ Está, e:1Lão, teJminado- o seu' depot ... te v!am-.se, nos. COJ:'1'i!dore.! •. êSscs ele-I 
te but'oc:·ático norm'J.-I .. país sua fu~- siv"e qu~ a, PICAP nã,o hav'.a. &q'Jer mento, Sr. Walte1' Ne1:le' c-, en agradeço tn.!mtos. !t-c.onmanJla.(!os de no~itioos e 
ção e.ss.encial.é prática. FUnciona p0:-s . ecm~eado n. fabrtcaçQ.Q deste m~te~' sua. prt".s,:.nça. rnllitnres- . nacic..na.ll.stM" como o Co
DOO miOGIDOS moldes do-Setoo: de 11 .. rb! e que não tinha. condições téc- .ANEXO A ATA DA. 3v~ REUNIÃO, mandante., Ar.a.gã.-o. d€nuta,d.Of'i federais 
nhaa, e cabes. nic:!s pa.rn fabricA-lo, ao qn-c o Gen~--: REALIZADA NO DIA. 2:1.5,64 E e est2,du.ais, neIkD" do C'.G.T .• etc. 

1: bUO"'C lhe 'rtv:'r'.o!ldeu· "Qtt'"' na.a PUBr;1C~4Dk NO D~C .N., f:tl!..Cz.. A co1eg'it ·Necy -,tHb.tUtuerque da'_ sn-d) Setor de Rá.diD~ sem efetivo. 00 . - • """~ ,:... . .... . - ....... contou. -]r", que,. numa. reunião- na .. 
'h:·~:tsse·. o reClbo deeepuo :. que, o. II, DO 'C,-r -'l ".23.5.E4,·a, enh 

General Lubec Victor PauliIlo, Su- depoente, deixa com a. comlssM- (1 eiQn::l.1i...~. fô:"a: convocado (; 6. ~ 
peJ,'intende.nt~ d-e 'Ma;lutençãQ D/T. bilhete l'efe:lÜdo~" l'trBLICAÇã,O DEVIDümNTE AIJ .. -oa.ad!).e~·t.o. C} w.r:-l, !1-13.o- ucde:1do U",' 

TOBIZADA PELO SENHOR PRE... m~mdou úm rep..-es.entante o Y..aj:or 
!Realmenre, o·meu traballlO ,em prt- NO'·i:Jil.hete,.,o General Lubec 'di~ SID:rrN'TiI DA CO.MISSAO fl..mctim:' 'c.hsq':e geX'<:tl do ~rte 

melro luga-r, é á mD.1~i.ltenção dos ca.- que· &"tá afástado do#DCT por rár'ões DE.,POI.:""! •. ' .... .,"O n' O 0R. JO"J! AL .. em auro..."l16"".J.;:-.to nl"l'T. P. Que o- IDes-
boa de alta- qualidade, que Il)f.meionc.l conhecidas. Quais, eram: do~ç!l~ fé~ I~ _l"./-k .q."U. mo. nos d:eb, ..... tes-.... cl1a:n.wu. os pres.en-
aqui, e fazem Q ligação entre a Pra.- ,rias, liCença? ·~~E:S DOS ~)...NT~S Les - de !l.Jl.alfabetos. e tnc:l~n{;t~ntes, 
ça. XV e Sarapuí, estações trans-mfs- .0 SR. WALTER NEBE ~ Em fins . Em :!'!,5-.1964 _. às 11 ho.I\lS declara.n:Ch 2,ÍndA crU: " (lD.O_T. et"O; 
so=-as do D.-C-, T. e, d.:;po.:s, a llllll.a. d' ~~ .... 1 ... 

J • du.ru> pe.ssado. fiZera. m uma COiSa O ""'" '=.o~N GONÇ"."' '=. um CA .:1ve:r lJl:::-€':';"'!iO , ,a""ao. en'"'.·. Ri,o, e '8;;,0 Pau () e o C::IJO .., ... ~ ~.~ n:J-I'V= 110.:1---'"[ d -, ... _.:t.~, ':por quo 
t;;L ~ ~ <;", meno'" decente com {) Gene7M Lubec'. t~' .n.a\l~"'I',.o. e~,ari-'ó.,(.LUI.I': , 

d" "'apu! 6alltOS Tenho válias tur.. o.> Es ao .rib·~rt:Jc:s ,,<1 trabalhOS, ...A - d' te pOr" .'-
... o.;; - • _ . • Trab3Jhávamos numa sala, na Praça . \.~ 'vo~;.: MO- pe lU um S:p:ll' . .... .... u..;, 

mas nesse se:,\·i.ço;· (} q1la filIas ~tà Pio .X~ onde funciona a . COmiEsão ,~(E' r/:u!J.ililicaclo. o sr, Ja::.é-' A1ves 'dos 'zeT-lhe qu~. de fnto. o, "DCT era 
aqui dito, nUm:\ resposta que dei ao Executív-o do 'Plano. Por motivos que Swrtc::.). ~ . - 11m. cad?ver ... inse:Tlu1to!'. lJOr conveni-
Sr. D.;relor >'e Telégrafos,· qu.,::mdo ele ~ ." d"1 n""o~e.t .... .,,, InfQrJn"U-u d ....... conll"',. .... , -fom"---~ despe~ados. dessa - .' . eRCln. e e., ~ .~ .. 'U'. .. 

queria entrar em deta.lhes. sôb~.e a.,;:;. ........ ......,.. O SR.. '·PRESID.ENTE _. (Ditando) !!1 . t· t ne<:,""" rcu-. SJ.la e passamos e. trabalhar- num cor- !!le I..~e. :no en an ,o,.. que. -=->"'-" 
manutsnçãQ dessa iínha' e para Justl~ rooGl'; que servia de p3.sSJ.gem. O GoS'- "que, o de?Oente é. teleg!a.fiata. do ruões J"IW !'-..l'')l!l cC!lcE:-::'I5dn<:. :nn,rtes. e 
fiem' o aluguel de < c~aís de vez _ à "'''rai reCllS.:J.U-se a. trabalhar nesse Dl.- ...... con: ~'J.. anos de funçao" ~ eme. só na. 'f}r6....u.ma. Ses5eD- irta. res~ 
CTB. mo,trandn que a manuta-nç,l;o ...... . d /I I .... "''' ",>0 t.. .... - cottze.cr.-, e não- maJ.s npa:-2ceu- na. Re-- O SeDlIO! exerc1:a. 2lzum outrla-!)-eu e:, -,,~1.1'I'Q.u.te p_,'....,.. ,~l'.O. 
<Ira- linha e dó ssrviço de lính-as 11ca,r_ ~f - nicavc. c~ -c~rgo-1 VJl. fn~*~· de um grUDO de w--: 
rler" R1a-St:.o Paulo n5o. estava nor- pa!~ Ç't.O. Apzn.zs.-,S! ~omu' - ~. cia!s sunel'Íores- _ Co!'.one1 ;:}a:l.d.ei:ra. 
mal. Respondi a ~le e dei as e.:.plica- nc<~:(}, sõb':e Qw;;n1.OS u:g:entes-~ pe.o O· SR: JO~ ALVES DOS SJIo..N.. ~ 
çõe3 n2cessári?:s. AqUi, t!1mWm, en- te!ef!l-ne~ TOS _ Não: trabalhava. como encar- i;QS'~:~ ~~;O~;:~~ll~ e be~ 
trou neSSa mSfm3. base, que não satlh ·0 SR, WILSON GONÇALVES r_ regado do, m,ate!'ÍaJ da. Supel'inten .. como de. al!ttms ~enerais_ d~ Reser
como ent:-ar el:.1 ent,:ndimento co:.nia (Ditando): <lqu~. na época. em que o dêneia. do ~ráfego TelegrMico até va. e telvez do nrónrlo Presidente na. 
go,. quando, em 1963, recebera tMo~ General Lubcc fez o aludido bilhetl! agôsto CO· ano- ·.pa.ssdo, quando· fui a.pr.ovação da· EMiBRATE'L •. da. qual 
os números ·de telefónes pe:os qua.!~ 00 dZllOentc. havIa·o. mesma se afi.tS- afastado- por ordem do Srr Eduardo- _ª!!Se grupo era. adoniSta. nãO: tendo .. _ ~ 
podia entrar em contac--to oom!go, tad-o do DCT porque ficD.1'S, abOl:rec1~ Cordeiro Viana. superintendente subs- llPnhum interês.se pe10 _DCT. . 
.Ainda ,'há flue na me-São Faulo. 11- (l{) com o tato de haverem lhe tlr.:adG, tituto eventual do rrráfeg{) TelegrA- 'na uma. felta.. fuj emissá.rio- de um.a 
nha a.êrel - cu~a r.1:mt:t:::t;;ão está a ::;em o seu conhec!..mento Os trabalhOS fico. : . Ma do SenhOr Bautrago ao Gçne-_ .. 



Sábado B alMtlO DO CQNOAIi~ NAC~~AL 

{ ral Hurnbel'Lo cas~elo Branco, que O ijB JOAO ~:RIPliNO 
ma1'<COU {ludiênciQ palra "in te d.iaS eDifamIB)·. 
;nai.s ou menos depois, no Palácío da 
Guerra. no Estado Maior. ";" o, muitos outros ele categona. 

menor, como Macilon Nóbrega, em 
Brasilla, peterson, digo peterson ao-
mes e Manoel I\l1c10, em Brasfli'a"; 

O SR. JOÃO AGRIPINO 
Por que acha que es..::'as pe~soa.s refe_ 
rid~ são cemuni'ctas'l 

Eu ~ Henhor Santiago e o Senhor 
E'~lvâdor Távora f0n:,0s re~ebid~s e o 
S{!nhoT Santiago elll)05 (\ s-ltuaçao ca
lamitosa, C.Qp1unista, qu~ imperava nO 
DOT DepoiS de ouvl-Io, o Gene
ral i-Iurr.beerto oastello Branco dis
fie-nos c:Jm v.cz aborrecida, que nada 
podkl. r .. u:er pois não conhecida nem O SR. JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
oueria cun~ecer o C01'one~ Dagob:rto. - Porque faziam parte da tJESPl' ;
S'\l.bia que ele t=.ra péssImo ffi1htar, .:empre e.-:tão [lgitBndo. 
mas que tmI1a que r.er coerente. De5- O SR, JOAO A02:IPINO 
culpou-me e encerrou a audiência. Fazer parte da Unif:.o :B~·asiIeira. de 
, Saímos d:> paláciO da Guerra ~us- SerVidores Po.':t.a,s e Telegráficos 
tantes tri.3tes, porém esp:::r":lnço.so::, n:l. Significa ser comunL~ta.? 'todos que 
Atenç,'io do. Douta Comis..úo pü;:·Ut· fazem parte são ccm'mistaz? 
mental' t.e Inquérito, instal'lda. a pe-

dooc4l. gJ·atu.ita tt Serviço Tlhr{ô
nJco pa l'a coniunioo&'es, t.ambéM g-i'a~ 
tuita.s ? 

O SR: .JOSÉ ALVES =5 SANTOS 
- Sinl senhor. 

o SR. 
(Ditando) 

JOÃO AGRlPINO 

I<que, 'Os nfeddcs servidor?s, usa
vam os serv:ccs telegráficos para in~ 
tercomunicações entre êucs, gratulta
m~_1te e o meSm3 fa~i~m cem o ser~ 
viço te efônico;'· 

1t.::ses serviços te:ef011:co.s e telegrJ.~ 
ficos el'!llU u.sados por algum depu~ 
taêo ou polít:c:l, também gratuita
mente, para articulaçE.o de algl1m 
movimento? 

2615 -
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"que, a prova de que O DCT, estava 
&ob (\ ação e influéncia de comunistaa 
é (} bo:etim 119 1 de março dêste .:mo 
que foi largamente prega.do nas pa. .. 
l·ed.es do DCT e distribUído pelo fun
donalismo da casa, no qual, se con
dta Os servidores do DCT a ~e "uni .. 
rem às fôrças populares pata barra. ... 
fem ns investidas dos gorikl.s, que se 
levantavam para tentar um gc,pe 
<:ontr.a as instituições e.o gov{!l'no po .. 
pUJar de Jango, ccn!onne docum:.'n .. 
lo que deixa com a Cominúo;" 

O Coron-el Da~cbert!) :r.odrl~ues [.:l
h'a, de tudo 1.'oS'O e apOiava. tud:> is '01 

O SR. ,lOS';; ALVES DOS SANTOS 
-- Sabl:l. aido do nobre Senador Jeffer.son de O SR. JOSÊ ALVES DOS SANTOS O SR. JOSÉ! ALVF'3 DG~ f \XTC3 

~ Aguiar, UJ.S ouviu e encorajou a - Não; mas és·,!:!::; e~lJm e:ementos de - Na .sala~ de aparellp onde eu tra- q SR. JOAO ACRIPINO 
l1n1par o DeT dos maus elementos, cúpula, ba!havu .nao, I r'tntanrto) 
traidores d:\ Pátria. de Regime Demo- O SR. JOAO AGRIPINu O· b1l.. JOAO AGRIPINO _ "que o Coronel DJ.:;oberto ~r3 sa-
ctático e Oa Fam1lie. :ara.:lleira. Os elemento.; de cúp.lla da UnHlo Teve conhecimenro de quem os l1sa- tec.or de 1 tod!?s êsse.s aC:lnte:::;men,o.1 

O SR, JOAO AGRIPI~O Eão comunístas? va e por 'OrdEm de quem os usavam? e os &1XI_ava . 
. O CcroI1(~1 costumava rêcebcr rm 

O senlwf dilise que, cm 1958, come- O SFt JOSÊ ALV:CS DOS SANTO:" I O SR, .10Sti: ALVES DOS SAN'I'OS Beu gabinete, po:ftlcos. O eenhor tJ.-
Ç9u ü. mfiltraçãa comunista no DC'l', _ Nu época ~ram, _ Ouvi falai: que usavam ê:-..::es sera l:m no, Comandante AI'a.gão. 

O SH.. JOSf:: ALVES DOS S.-).NTOS O SR JOAO aRIPI,' 'v~ço!S Of, Deputad:::s Neiva Mo-reira . • 
~_ Já exIstia, mas pouca. p. h ' A· NO -, Sinv(\l S.ampaio Leonel. Br!zola rtc. O SR. JOS~ ALVES DOS SA!'\TOS 

or qUe ac a que -el am? " __ O COmandante Aragão era C:CiS-
O SR, JOAO AGRIPlh·O o· SR.. JOS~ ALVEs DOS SANTOa O SR. JOAO AGRIPINO ta.r..t:mente v~s~o ne", c~n'edor, "'. c 1'll 

AkavéJ de concursos, Concurs(, pa:·a _ Porque agitavam todo o munao eDitando) c· Sr. Hermogenes ~e1.S. Chefe do 
que? lã: convocavam os lern12nt::;s para ~e "{Jue. seg.undo Ouviu d1ze.r, a:g:\:ns áfego. Urrw, da;; vczes portava n!~_ 

O SR. JOSÉ ALVES DOS SANTOS reunirem. De-pl."-::.ai,o." cc.mo Loonel Bt~z.ola e tl'alhadora, [- l1ao me engano na 
_ provilnento de cargos de telegra- O . JO.'O NeiV-a l1.1ol'eira. usavam gratuitamell~e oca.s1ão do p'el)i.scito. SR ~~ AGRIPINO 
tístas. N(!sse meio vieram muit.os el,c~ Para tl"atár de que? Rt>voluçà'O'f -' os .!.:;:n'lços tcle~áf_c{)s e. telefôn:cos O SR, JOAO ~ AGRLP!~O 
Inentas comunistas. ' w I -:;,ra cc-~nun.l.cr..ço!S de mO'lImento;" l\'Iais alguns polític'Os? 

O !SR.., JO~O AGRIPINO - _ Rei,,:ndics,ções, ' I , A UBSPT e5t,\\'a ,art.culada-, em to-- O SR, JOSl'1: ALVES DOS SANT08 _ • (O SR. JOStt ALVES DOS SANTOS' " 

SsyO coneurso fOl aberto regula,rmen- .. I üO o p::lS, C~ o Pres:d~nlf> (+01 .th~· '!ue eu viESe, não, Mas os D2putac!OS 
te? As i'nscrições foram feitas regll- O SR. JOÃO AGRIPINO ... : pública, no mo-vimento chamad'O lla- l!~taduais Rubens Macedo e Jam!l 
lnrmente? A.,> provas foram julgl1àas De classe? E !~O é :s-er c-omunista? .:'~únan:ota':' . Haddad· vI, constantemente, n? De~ 
re~ulaI"lne·nte? As nomeaçõ;s foram O SR. JOSJ;; ALVES DOS SAh"'TOb O.5R.. .JOSÉ AI~VES DOS SANTOS parw.mento. 
feItas regularmente. Demo ... c yode- _ E outr-a'l mais, _ E'~hya JO'O A.ORrPINO 
I"h saber quem era e quem nao cr:1 \.-I.. , O SR. n. 
comunista, nesse concurso', O SR. JOAO AG~-IPI:-;O O SR. JOAO AGRIPINO (Ditando) 

O SR. JOSE 1\ LVES DOS SANTOS QuaJ.s? Quem Era o chefo da. UBSf'"I'? "que, o Ce!. Da.goberto Rodl"i:;ues • 
.Q. o..SP... JOSlt ALVES DOS SANTO" ,.. .... eb· ,- t t 'Im A _ Acho que não podIam. id:-ntifit:ar. _ E tt].vt\rn ~cmpre t m\ O SR. JOSÉ! ALVES DOS SANTOS r,..... la consl>/;\n emen e 'O.n . ra .. 

MM, os (;omu.~Lta.'5 estavam !lo meto soal~" . Ugl a o o ;>e::. _ Era I) Sr, l;)a~mo Gaspar, que 'era gao o Q.ual se acompa.nhava elo servi .. 
C:êles, I . a!"t:-cuJaclo com o Diretor-Gerlll. dor Herrnóg-: ·s ReL<.;: que, também, 

. O SR JOAO AORIPIFO frequentavam o Gabinete do cel. 
O SR, JOAO AGRIPINO . - Agitand'O para que? Em que s~ Hd -? I <? ~n.. JOAO AGRIPINO t- Dagoberto Rodrigues, ps Deputac!os 

O S~~l~-Gt acha" que .0+ D~T P:?~l'a t~~ o ~}{. JOSE ALVES DOS SA~i,3s IID~tanc.l) E;staduais Rubens Macedo e Jamil 
e~cl:l~~.) cs c .. mumS.:ls. lo. q c _ l?lzem que s[:o fichadDs; não Bel I "<lU? a UBSPT, estaya. al't:culada Haddad". 
plOC~,. • EC sao. '2m ~cjo ·pais com o Presidente 'da O SR . .rOSI!: ALVES DOS SANTOS 

O SR. JOS"f; ALVES DOS SA~'TOS O SH. JOAO AGRIPINo \ ,·(~(:bl;{·l. no mOVlme!lto r.:l)amado Vi tsmbém, um grupo de chinêses, 
Ne:Yte ponto ent.endo que o. Repar~ (Ditando). nac:onalista, c~nformc se _ depreende uns qup.tro, 
t:çào não pcdin, fazer, ".Ê:le.s se ilÍ- • 1:'(,5 (0..;,5 UESp-:lCno.:; telezráll-ccs do Sr, 
filtl'aram. "que, o depoente ach~ que estas Dz:o;inc:o da Silva Jún:or, Pl'esidente O· SR. JOAO AQP..!PfN.Q 

SR JOAO AGRIPn~O pe&,?as eran~ ccmunist.as p-orque per· da UB$PT, da Paraiba, dirigidos ao eD;tando) 
(V<? d)' renCiam à cu pUla d·:). UBSPT faZlC\m Presidente João G'Oulart e ao Mare- jlque também presencIou um pntpo 

llan o . reun:~e~ e viviam agitando;: que, a\ cbal OSVll10 Ferreira AfvG5, de ,,;on- de quatro chinêses ... " 
"que, em 1958, no êoncurso aberto reu~lOes conVOCM.03 pelos me:m~ gratu'açüe.. por decretos presidentia15 

para Telegrc,!ista, prO{)edido corr~taa de.stma\'a!l1 {'I. reivindicações da e nos qUais af:rma a disposição de 
mente e julgad·o regularmente, con- cla.sse"; ~ ·'lutar c.:lutra a classe reaclonár~a e 
COrreram e lograram aprovaçào vá.- Não tem uma l'eJ.J.ção qualquer d~ previlep;iados que eXpl'Oro.Ol nossos 
r~o5 elementos que, ao ver do depo- algu!U f[lW qUe indique que estavam irmãos", os quais· deixa com a Co
enLe, eram comuni~t,:3.s, sendo afinal pratlcando algUln ato subversivo ou m!::sáo' que como pro,,_ das ativla 
nomeado .. ,". . tentando CONra o regime? dades do D;putado Leonel Brizo'a, o 

}'oram feit:'l.~; n.a o:-clem dz c!assifi. O SR. JOS't ALVEs DOS SANT08 depoente d~ixa -com a Comi::-:ão có-
cação? - Decklravam que eram CQll1 1 t p~a de telec.rama que o mesr..l .... ex~e

O sa. JOÃO 
Obedec:d.. a ordt:.:rn 

"." obedecida fi 
slficação ; 

AGRIPL'r'J . 
de cla.ssífíOlÇão. 
'Ordem de claS-

No dkt 1'? de abril fui dos t:n s !l3 ~ ma n.o ([ a :.;2 1. ~'l, no qua, em t,er
a E)ntl"ar no Depart..1mento PTunelros rr:rü ClrCUlal', aquel~ ~eputad_f) comu-

- '.. mcava a remessa de mstruçoes para 
O ~R, JOAO AGRIPINO 9 organização dos comandos nac:ona .. 

T, o~os esses se declaravam C{)mWl1-3~ listas, que deixa com a Comissão; ~ue, 
Qua:s es.fXls pewas 

C()Il iu'era comunlstl? 

us. as atividades subversivas de Manoel 
que o :senno! . de Melo, Pelterson GomEs e ".~llon 

O sn. JOSll: 4LVES DOS i; "NTea ,~ 

O SR .• JOSlt ALVES DOS SANTOS 
-!. Eduardo Vlanna, Wi~on JuvenatO 
Heis, Hermóger.::,5 Reis, Willium ·Be~ 
Z0lTa. e OU~l"'Cs. &sse3 são elementos 
de cúpu:r, pertencentes· aO CGT, 

O SR. JOAO AGRIPINO 
(Ditando) . 

- QU8_e todas. . Nóbrega, são comr>rovadas no bole
tim informativo de) Comando Un:fia 

O SR, JOAO AGRIPINO" -cado dJ3 I:?ecetista,~ de Bra.s:i1ia, refe~ 
(Ditando) . . rente- à g-reve decet!sta, no qual, .sus

"que, o depoente acha que os m~s
,mos el'ülU comunistas, PO\s que, qUilse 
wdos 8e declaravam ccmuni"t"s" 

tenta que a balela. de que o funcioa· 
nQ1.ismo público não pode fazer greve 
foi per terra; conforme doctunento 
que deixa .com 8. Comissão;" 

. Ma.,>, até o dia 111 de abril~ o • que 
fIzeram lá con tra () l'etrime ou peb, "que,. (I DCT nada. podei ia. lazer subversão? i;' 

para ill1p?(llr.a..s refc1'ldas nomeações 

O SR. JOSÉ ALVES DOS SANToS 
- O mitro é de março de 1964" Pre
garam nas paredes no dia 30 de mar_ 

dos conlllnista~ a que faz referEm-· / O SR. JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
ç~as; Que, as pe.....s<>8.S que o dopente - Cooperavam entre êle.<; Com tOdQs 
conside:-o:J, comunistas. servidore5 do 03 meiros de divulgação '_ . teleO'm~ 
DCT são: Eduardo Cordeiro Vianna, mas, telefonemas. etc. I:> 

WiLson Juvenato dos ReIs, lIermó- O SR. JOAO 

ço. ' 

O SE.. JOAO AOR1PINO 
Nã'O tem RutOl·ia, 

"que, a. prova de que o DOT estava. 

O SR. JOSll: ALVES DOS SAN·rOS 
perguntei 0.0 porteiro e me disse quó 
eram engenheiros eletrônicos. S6, de .. 
po!s, na televisão reconheci serem O!i 
chineses implicados. 

O SR. JOI.O AGmI'mo _ 
(Ditando) I 

" .. , no Gabinete do Cel, Gustavo 
Bandeiraj que, naquela. época intor .. 
maram ao depoente que se tra.tavam 
dn engenheiras eletrônico,.. da China., 
me.s, o depoente, os identificou. ulti ... 
mamente, diante de um programa da 
R~V'olução como $endo os mesmos que· 
estilo detidos pelas Fôrça. Annad3s 
revolucionárias; " 

O senhor compareceu, em comll!]." 
nhia de outros servIdores," à presença 
de' General Castelo Branco, não? 

O SR. JOOl!: ALVES DOS SANTOS 
Sim. senhor. FUi emissáriO de uma 
carta, Q mand'O do Sr. AntÕJlIo de 
Alencar Santiag'O, antigo Superinten_ 
dente, Fui primeíro e depois, marca.. 
da a audiência, fOIIlOS nós t"rês _ o 
Sr, San.tiago, o Sr. SalVador Oarvv 
lhl) TávoI'a _ e eu. 

0' SR. JOI.O ~ 
(lJ;tand<> ) 

genes R.eis, William Bezerra, como Tudo de grara? AGRIPINO 
elementos' de cúpula ... " sob no aliio e infb\:Jncia de comunista.s· "qui>, tt depoente esteve, juntamen_ 

é o boletim n'? ! de março· dêste 'te com (),<; seus ooIega,s de traba:h.o. 
ano"," Foi pregado nas paredes? Salvador 'l'ávora e Antônio de Alen .. Lembra··se de outros nomeST O ~R. JOSÉ ALVES DOS SANTOS 

O SR. J0811: ALVES DOS SANT03! - SIm senhor. 
Macifon Braga e l\ii3.uoel Me10, [ O SR. JO.'\O AGRIPlNO 

em Brasilia; Peterson Gome.;;. Usavam o Teléarafo DarA C9respon_ 

O SR, .lOSlt ALVES DOS SANTOS cal' Santiago, com o General Jlumber .. 
_ Sim, e fartamente distrlbu.fd,os en. to d~ Alencar Castelo BF84'1(JO". que 
t.re Os func:onários" qu·erram com êle? 
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o SR. JOSll: ÁLVES DOS SAN1cOIl O SR. JEFFERSON DE ÁGcrIAR 
:Não sabia. Só no momento em que - Que etJ.controu o depoente, qu.ando 
tomos' recebidos é que o meu chefe chegou, .no dia 19 de abril, no Gab1N 

expôs a. situáção do DCT. sôbre 8 nete do Diretor-Geral? 
ent:-ega a elemento.s comunistas por O SR' . JOSA ALVES DOS SANTOS 
lmposção do Coronel DagobertO. t:!< ~ 

O SR JOAO AGRIPT'II.... - Chegamos lã. mais ou mellOs àS 
. .u.~O 22 horas do' d!a 19 de abril.' o Major (Ditatzdo) 

"t,;nd<. nessa oca:sfão ouvido o ~!' •. Bra:.a, do Serviço de Segurança, HeN 
AntôniO- de Alencal' santiago fazer ao raldo Borges, eu e outros,'. cujos no .. 
Chefe dof Estado Maior do EXército mes nãiJ me lembro, e encontramos 
uma exposição sôbre o dominjo comu~_ garrafas ee whisky vazias, vestido de 
nisto. no .. DCT, sob o comando do Co:. baBe de senhora, ~uma marm.ita com 
fonel Dagoberto Rodrigue8;" . macarrão, recibos ckt Associação dos 

ú ..... .!-C. \'vtkOR GONÇALVE'i" _ 11:arinhe!rCS, em grande quantidarie. 
Sen~r.::J!' J"effe:'scll -de Aguiar, a-Iguma dois uniformes de mar:nh:ero, quépi 
.pergWl.ta? • - I e go'a. 

O SR. WIl~SON GONÇALVES 
(Ditando ao secretário da ComissãO) 
"que, o depoente chegando em com
panhia elo Major Braga e Heraldo 
Bo'rges e outros que não se recorda, 
no dia; 19 de abri] dêste ano, cêrca 
das· 22' horas, ao Gabinete do Díretor 
Geral do ooT, fêz com os seus com
panheiros, lÍIl1a devassa.' ger.a.l: no mes
mo Gab!nete, encontrando lá recibos 
da Associaçã:o dos Marinheiros, em 
grande quantidade, dOis bonés e golJ~ 
la:; de túnicas' de marinheiro; balas 
de· revólver calibre 38, vestidOs de se~ 
nhora para. bailes, garrafas vazias de 
whisl~y. uma. panela contendo restos 
de macarrão 4~ muitos docume!."!tcs. f L 

REVISAO DA CONTAGEM DE TEMPO PUBLIC.4.DA NO DCN DE 
9 DB JULHO DE 196-i 

OPICH[, LEGISLATIVO PL-6 

NO)4E 

JlJrg-e de O!ü,eira Nunes .••.•••....•••••••..• '.' •.•• -•••. ,. o ••••••••••••••• 

EcJu ua Cunha Bréa .• , ..•• , ••. , o' •••••••••••••••• , ., • o ••••••••••••••••••• 

Francisco de a.s..::is Ri_beiro •.•.• ' •••. , ..•• : ••• o •••••• ~ ...................... . 

r 
I 

Durval Salupaio E'lIho ......• , ... , •.. , .....••••••••.•••• 0.0' ••••••••••••••• 

Raymund"a pompeu de SQ!Joyl;l_ Mag(!,lháes •.•••••••••••••••••••• .- ••••••••. 
Lê:ía Fialho Diniz' Martins .... ,.,., .. , ••.•.••••••••••••••••••••••••••• ;~ ••. 
Ruy R~j)ei1."'o CardosJ ., .. : .•••...•..•.•••••••••••••••••.•••••• ! ........... . 
SelJa..stiflo Veiga. ., ... , .... , •.• : .••••• -••••• , •••••••••••• '" .•• :: •• " ••••••. 
Lis H:--nl'lques FernandeH ,.:., •••.••••.••.••••••••••••••••••.••• o •••••••••• 

Dyrno Jurandlr PJres Ferreira :-~ •••......••••••••• ,./ •••••••••.••••••••.•• 
Célia Thereza .I\.ssurupção , ..••••••. ~ ......................... ~ ........ : ••••• 
M.a,ry de Pal'ia. Albuquerque .~ .••••• , ............................ ; ... -••••.••. [ 
l\.-Ianoel Virissimo Ramos .••..••.•.•......•••••••••••• , •••••••••••••• o.· 'i 
Leilah de Gôes Cardosq •••. : o ...... .' •••••••••••••• , •••••••••• : •••••••••••••• 

Lygia Abreu AIagemoVltt; .' , ....•. o ••••••••••••••••• ,., "!'" .,0 •• ·' ••••• • 

lidarIa do Ca.rmo Brandão Cardoso ., .••.••• , •••••••••••••••.•••.••••••••• 
Maria José Miranc.a de Siqueirt Lima. .. ; •••••••••••••••••.•.•••.••• ~ •. , . 
Anton:o de Araujo Costr.' .•..•....... 0. o ..................................... 1 
Necy G<lm".· ....... ·, ............. , ............... ; ................... ····1 
JOlo. Pire~ dE'! Ollvfira Filho 10' •••••• • .-.................................... " 

Vera de Al~lar~nga. ~af.ra : •.••••••••. i' .. o ••• I •• '.· •••••• ••••••••••••••• 

Helíantho dI' Slquell'a Lun.a ••••••• , ••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••• 
Sylv:io Pinto d~ C\l.rvalho ••.•••••.••..•••••• , •••••• , •••••••••••••••••••••• 
l:Iélio Carvalhú da Silva ....................... -~. o ••••••••• , ••••••••••••• ';", 

Clasr-;e 

4.852 
4.846-
4.834 
4.824 . 
4.798 
4.697 
4.689 
4.688 
4.502 : 

. 4.325 . 
4.314 

. - 4.224 
3.989 
3.438 

. 2.074 
1.734 
1.618 
1.539 
1.5·25 
1.453 
1.452 
1.452 
1.182 . 
1.023 

, 

. Seoodo 

4-.852 
4.859 
4.855 
4.826 
4.809 
4.715 
4.698 
4.722 
6.215 
6.008 
4.334 
4.327 
6.832 
3.988 
2.834 
2.834 
2.732 
2.723 
2.723' 
2.556 
2.581 
2.553 
2.558 
2.110 

\ 
I 

eando' todos êstes opjetoi e papéis em 
Inã"" do Major. ·Brag.. Nada, 1lUl.! •• 
disse; nada. mais .lhe foi perguntado,: 
pelo que, o ar. Presidente" às doze 
e' cinqüenta. . e q"\.Úl.tro horas, deter-·· 
mina O; enceJ;tamento do lpresente têr.. ! 
mo, o- qua.l~. fai PQi. mim, secretário, 
datilOgrafado e vai" 'asEinado .pelo Se-, 
nho!' Presidente, pelo' SenholJr Rela
ter e pelo' qepoen.te. 'I ' 

O SR. JEFFERSON DE AGffiAR 
.,- Estou retisfeito. 

O SR. WILSON GONÇALVES ...:. 
Agra.decemas~ Sr. ,:JOSé A~vea dos 
Sa.ntos, seu comParecimento.- e cscln.-
-recimentos. . . 

Farâ 

438 
770 

835 
1:767, 

3.2~3 
2.536 

.948 

437 
3.886 
2.604/ 

3.281 
.·1.218 
2.96; 
1.604 

983 
4.080 
1.839 

4.277 

I 

! 

I 
I 

i Total 

Ha 6d 
156 5m 4d 
13. 31n 20<1 
15. 10m 16C1 
18. 6CI 
12. 11m 5d 
21a 9m 26d 
11l!< 10m ~3d . lu 3m 15<1 
16<> 3m 1Sd 
11. 10m lO<! 

la.. 19d 
,28a 9tn 2ad 
18. .. - .. 22d 
7a 9m O<!. 

16a am 5d 
10. 10m 
156 7m 3d 
lIa 10m 12d 
9» am 12d 

'18a 2m IOd 
/ ·12. 12d 

a. 10m I4d 
MIa 2m" 17d . 

Se"'ã,o.. AiminLc,tro1"t1va da Dlretoria. do pessoal, em 31 de julho de 19Q'L - Rom·BU Arruda, Aux,ilza:: Le8\.sla,tiVOj PL-é;' yaTa. ~izt:-a. de M~iTOI 
Chefe cta Seção; Visto: Rubeus, Pinto Duarte, Diretor do pes.s~al. 

• 

, . 
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• 
COMISSõES PERMANENTES 

MESA 

PrNiidente -. Moura Andrade (PSD) 
VicE'~Pre.sHl.en1..1i' - Nogueira dE. Gama (PTB) 

1,0 Secretário - Dinal'te Maria tUDNl 
~.' seeretário _ Gilberto Marinho 1 PSD) 

3,00 Secretãrlo _ AdaJberto Sena IPTB} 
4.° Secretário _ Cattete PInheiro IPTN) 
1." ~uplente - JontIuim Parente (Un.~) 

2. SUplente - C":!" l\I;ond~{\ lPSDI 
3.° Suplente - Vasconcellos Tôrres fPTB) 
4.° Suplente - Heribaldo Vieira (Sem legenda 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

- <IPI) 

PARTIDO SOCIAL DE:\.lOCRATICO ePSD) - 22 repre~elltant·cs 

1. José Gulomard - Acre 
$. Lobão da Silveira. - Pará 
3. EuE:ênlo Barros - Maranhão 
4. Sebastião Archer - Maranhão 
à. Vicotorino Freire - Maranhão 
O. Sig.efredo Pach.eco - Piau1 
,. Menezes Pimentel - Ceará 
8. Wilson Gonçalves - Ceará 

t, Walfrect" Gurgel - R. O, Norte 
, 1p. Ruy Carneiro - PA:rafba 

11. Leitfl Neto - SergIpe 

1') Anlõlljo Balbino - Bahia 
13. Jefferson de Agula.r - E, Santo 
14. Gilberto Marinho~- Guanabara 
15, Moura Andrade _ São 'Paulo 
16, Atil10 Fontana _. Santa Catarina 
17. Guldo Mondin _ a, G. SUl 
18. Benedito Valtadates - M. Gerals 
19. Filinto Müller _ Mato Grosso 

\

20, José Feliclano _ Goiás 
21. Jusceltno Kubitschek - Goiás 
22. Pedro Ludovico - Goiás 

PARTIDO TRABALHISTA 'BRASILEIRO (PTBl - 17 representantes 
t. Adalberto Sena - Acre 10. Pessoa de Queiroz _ Pernambuco 
2. Oscar Passos - Acre lI. José Ermirio - Pernambuco 
3. Vivaldo Urna - Amazonas 12. Silvestre Pêricles _ l\lagoas' 
t. EdrQundo Levi - Amazonas 13. Vasconcelos TOncs - Rio de Ja-
6. Arthur Virgílio - Amazonas neiro 
8. Antônio Jucâ - Cearâ 14. Nelson Maculan _ Paraná 
9. Dix Rutt Rosndo - R.G NO!-t.e 15. Mello Braga _ Paraná . 
8. ArgernlrD de -FigueirE!do - Paraíba 16, Nogueira rla Gaml'l .- M. GeraIS 

8. Barros Carvalho - Pernambuco 1 17. Bfzerra Nl'to - Mato Gross() 

UNlAO DEMOCRATICA NACI01"1AL (UDN) - 151'epreseut:llltes 

, 1. Zadlarlas de Assumpcão _ Pal't't 9. Padre Calazans _ São Paulo 
2. JOB.qulm Parente _ Piaui 10. Adolpho Frunco _ Paraná 
3. José Cândido - Piaui 11. Irineu ,',!'nhauseT1 S. Catarina 
•. Dinarte Mariz - R.O, do Norte. 12. Antônio Carlos _ S. Catarina 
6. João Agripino _ PfU'aiba. I 13. Daniel Krieger _ Rio Grande do 
6. Rul Palmeira - Alagoas I Sul 
'I. EU11co Rezende _ E. Santo I 14, Milton Ca.mpos - Minas Gerais 
a. Af(\nso Al'iüos - Guanabara. 15. Lopes da C<lsta _ Mato Grosso 

PAfloI1DO LIBERTADOR <FLl - 2 l'epresentant-es 

1. ~.Ioysio de Can'alho - Bahia. ! 2. Mem de Sá. - R. G. do Sul 

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (PTNl - 2 representantes 

1. Ca,ttet-e 'PinheIro' _' Pará- ! 2, Lino de Matos - S. :Paulo 

PARTIDO SOCIAL PR-OGRESSlSTA IPSP) - 2 representantes 
1 •. RalU Oiubert1 - E, Santo I 2. r.liguel Couto - R. de Janeiro 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 'PS8) - 1 rep''esent.nte 
1. Auré110 Viana - GUânabara. 

MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR 'MTRl - 1 representante 

1. Aarüo Steinbruch - Rio de Janeiro 

PARTIDO REPUBLICANO (PR, - 1 representante 

1. Julio Leite - Sergipe 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO {PDOl - 1 representonto 
1. Arnoll de Melo - Alagoas 

SEM LEGENDA 

..-t. losaphat Marinho - Bahia I 2. Heribaldo Vieira - Sergipe 

RESUMO 

jpartido Social Democl'âtico (PSD} ....... _,. _. ,_ 22' 
J:"artlflo Trabalhista Bl'&Sllell'C íP'l'B) ••••• "' ••• 17 
União DemoCTática Nacional (UDN)............. 15 
P.a.rt1do Lib-utador tPL)......... ........... ••••• :l 
Partido Traualhlsts. Nacional (PTN)...... ........ 2 
l?artido SomaI Progres.sista (PSP •. , .............. " 2 
Partido Socialista Bra.sileIro .íPSB)........... .... 1 
]'a.rtido RepUblIcano I PR) . • . . . . . . . • • . . • . • • • • • •••• 1 
]?artido Democrata Cristão fPDC}. ............... 1 
MoVimento Trabalhista Renovador fM'T'R.) •••••••• , 1 

64 
:3em legenda ... " ..•..••••.••....•••.••••••••••.• 2 

BLOCOS PARTIDARIOS 

BlccO pu.rlamentar lru1epcndente 

PSP .... ' •••••..••••.•• 1 ......... ' ....... . 

PTN ••••••• " •• , .............................. . 
PSB •• , ...................... " ............. . 
PR ........................... '.0" ............. .. 
l\lTR •.• • •..••••••••••••••••••••••••• "", 
PDC ... , ....................... I' ••••••••••••• 
Se-lll legenda . 

.2 Senadores 
2 Senatlore:; 
1 Senador 
1 Senador 
1 Senador 
1 Senador 
2 Senadores 

r Lider do Governo I Daniel Kl'ieger I UDI': ) 

10 Senndores 

LIDERANÇAS 
Vicc-Lider, 

M~m de Sá 
I 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

Lfd81': Lino de MatO$ tPTN) 

Vicc-Lld.el'es 

Aurélio Vianna (PSB> 

Júho Leite - fPR 
J.:Jsaphal M.',tinho (se! legenda) 
Anrâo Steinbl'uch t MTR) 
MiguPJ Couto tPSPI 
Arno~~ de Mello IPDC) 

11 - PARTIDOS 

PARTIDO SOCML DEMOCR.\TICO 

IP.sOf 

PAr~TlDO LIBERTADOR 'PL) 

Lldm: Mero de Sá 

Lider: Filinto Müller 

Vh:e-Lideré.s: 

Wi1so-n Gonçalves 
SigeiredO Pacheco 
Walfrcdo Gurgel 

, PARTIDO rRABALHISTA 
BRASILEIRO 'PTB) 

LiC'.er: Arthur Virgllio 

Vice·L1dcre.s; 

Bezerra Neto 
Oscal' Passos 
Antônio Jur·á 

Vic!!-Lfder: Aloysio d~ Cal'valho 

PARTIDO SOCLAL PROGRESSISTA 

LIder: .Miguel Conto 
Vice-Líder: 'Raul Giubert! 

PARTIDO fRABALmSTA 
NACIONAL (PTN.l 

Lldcr: Lino de Matos 
Vict)-Líder; Cattc:te Pinheiro 

IIJ - PARTIDOS DE UM SÚ 
RU;:I'RESENTANTI~ 

MOVIMIlNTO l'RABALHIS'IA 
RENOVADOR tMTRI 

Representante: Aarão Steinbruch 

UNlAe> DEMOCRATICA NACIONAL PARTIDO DEMOCRATA CRlSU.O 
tUON) ~ fPDC> 

LIder·: DanJcl Krieger 

Vlce-Lldcl'cs: 

Eurico Rezende 
Adolpho Ftànco 
Padn' Calazans 
Lopes da Costa 

Representante: Arnou de Mello 

PARTIDO REPUBLICANO ,PRl 
Represent~nte; Júlio Leite 

PARTIDO SOCIALISTA 
BP~-I.SILElRO Ú'6B, 

R.epl·esentante: Aurélio Vianna 

, AGRICULTURA 

Presltlente - Senador Jos~, Erm1rlo (PTB) 
'Vice-Pre~ident,e, - aenafltr E~gênlo Banos (PSD) 

Titulares 
Eugênio BarrolJ 
José Felictano 

Titlllares 

José Ermfrlo 
Dix·Huit Rosado 

Titulares 

Lopes da Costa 
Antônio Carlos 

Tit-ulares 

Júl10 Lelte 

COl>'..PO:3IÇAO 

PSD 

suplentes 

1. Attillo Fontana 
2. Benedito Valladares 

PT:S 

Suplentes 

1. Melo Braga. 
2. Argemll'o de Figueiredo 

UDN 
Suplentea 

1, Dantel Krieger 
2, João Agripino 

II.P.I. 

Suplente. I 

R'IH Glu~ (P8PI 
Secretãrio - José Ney Drantu. 

r ReuniõeS: - qulntas-felrns, M 10 noras 
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CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 
presidente _ Af .. 'nso Arinos 'UDN. 
Vice-Presidente - WHson ,Gon'!ta]ves l.?SD) 

Titulares 
Jefferson de Aguiar 
Antônio Balbino 
Wilson Gonçalves 
R.uy Carne:ro 

Titulares 
Edmundo Levi 
,Bezerra Neto 
Art-hur Virgíl!o 

Tituiare.. 

Aloysio de Carvalho 'PL\ 
Afonso Arinos to 

Milton Campos' t·) 

Titulares 

COMPosrçAO 

PSD 
, S'I,:Jlentes 

1 . .Menezes Pirnt'otel 
2. Leite Neto 
3 .• Jose Felklaiw 
4. Fllinto MUnel' 

Suplentes 
1. Argemir'l de Fi€,ueiredo 
:::, Oscar PaSlios 

UDN 

2. Melo Braga 

Suplentes 

1. Daniel Krirger 
2, João Agripintl 
3. EUr! (CO Rezende 

.... P.l. 

JC5aphn Marinha i sem legend:\) Aari\o Stcinh::uch (MTR) 
Secretária - Maria Helena Bueno Bnmd50. 
Rel1niõcs'- (jl1artas-fejl'as~ as 16 h01"a.':, 

DISTRITO FEDERAl... 
Presidente - Aurelio Vianna fPSBI 
Vice.preSiufnte - Pedro Ludovico (PSDJ 

Titl..i)ares 
Pedro Ludovico 
Pili!lto MÜller 

TituJart.. 
Of;car p~ssos 
Edmundo Levi 

Tilul:J.r('~ 

Au,·éliü V:::,lJi" IPSBI 

COMPOSIÇÃO 

PSD 

PTB 

. 3"p1entcs· 
1. Jo!';e Feliciano 
2. Walfredo Gurgcl 

Suplentes 
1 Melo Braga 
2. Antônio Jucâ 

B.P 1. 
Sup~entes 

Lino ele Matos cPTN) 

SeCl'einria - Jttlieta Ribe:ro dos s..'1.ntos. 
Reuniões - quintas-feiras, à~ 15 heras. 

ECONOMIA 
Presidente _ Leite Neto (PSl)) 

Vice-Presidentp. - JO:'iC Ermirio fPTB) 

I 
1 
I 

fi~.ltlares 

Pessoa de Queiroz 
Antônio Jucá ' 

'Ti, ularc!:> 

Padre Calazans 
Mém de Sá ~PLI 

PTB 
3uplentes 

1. Edmundo Levi 
2. Vivaldo Lima 

UDN 
S'...lplent~s 

1. Afonso Arinos 
2. Mílton Campos 

B.P.h 
TillJlares Suplentes 

Josaphat Marinho tSem legenda~ Uno de Mattos tPTN) 
Secret:'tria - Vem Alvarenga Mafra. 
Reuniões - quarta-feiras I às 16 hora! 

FINANÇAS 
PresidentE" - Argemiro de P'igueíredo IPTB) 
Vice-Presidente - L)anicl Krleper tUDN, 

T;lUJrlreS 
Victorino FreIre 
Lob;w d~ Silveim 
Sigcfrl~do Pacheco 
Wilson Gonç'.alves 
Leite Neto 

'titulares 
Argerrdro de Figueiredo 
Hezena Neto 
Pessoa de Queiroz 
Ant.Õnio ·Jucá 

Titnlares 
Danle! Krieger 
Iririeu Bornhausen 
Eurico Rezende 

r 

Titu!ar 
MeU} de Sá 

Titulare~, 
Lino de Matos (PTN, 
Aurélio Vianna fPSB) 

COM:?OSIÇAO 

PSlJ 
Suplentes 

1. Attilio Fontana 
2. JOSe Guiomard· 
3. Eugênio de Banos 
4 Menezes Piment.el 
õl. Pedro Ludovico· 

P'TB 
Suplentes 

. .lôsé El'nurio 
2. Erimundo Levi 
S. Melo Braga 
4. Oscar pa.'>sos 

UDN 

PL 

Suplentes 
1. Milton Campos 
2, 'João Agripino 
3, Adolpho Franco 

Suplente 
Aloysio de Carvalho 

B.P.I. 

1. Júlio Leite ~PRI 
Suplentes ~ 

Secretário - Cid Brilgger 
Reuniões - quartas feiras .. 

2. Josaphat MarinhQ (Sem legenda; 

INDúSTRIA E COMERCIO 
Presidente - Senador José FeHciano rPSDl 

Vice--PresideI)te - Senador Nelson M."1cu!an IPTB) 

'Titulares 

COll.;!POS!ÇAO 

P5D 

Cor"lpOSrçp,-o .Tosé F'eliciano 
Suplentes 

Lobão da Siiveira 
Sebastião Archer PSU Atilio. ·Fontana 

Titulares 

Leite Neto 
At.tilio Fontan 
Jose 'Peliciano 

Titulare.? 

José Ermirio 
Melo Braga 

Súplentes 

Adolpho Franco· 
Lopes da COsta 
Irineu Bornhausen 

Titl1lan..'6 

Miguel Couto (PSP) 

Suplentes 

1.' ,Jefferson de Agular 
2. Sigefredo ~.acheco 
3. Sebastião Archér 

PTB 
i3uplente3 

1. Beferra Neto 
2. Oscar Passoas 

UlJN 
Titulares 

1. José Cândido 
2, Zacharias de Assumpção 
3. Mem de Sá. (PLI 

B.P 1. 
Súplente~ 

Aurélio Vianna tFSB) 
Secretária - Aracy O·Re'ilIy. 
Reuniões - quintas-feiras, às 1530. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
fresidente - Menezes Pimentel tPsn, 
Vice-Presidente - Padre Calazans (PTB) 

TlttilM .. 

Mene~ PilIlcn~l 
"\Vulfredo G"ll;rgel 

aOMPosrçAO 

PSD 
Suplentes 

1. Benedito VaIladares 
2. SJge.t"redo Pacheco 

Nelson Maculan 
Barros de Carvalho 

Adolpho Franco 
Ir;ncu Eomh::t.'...Uien 

.' 

PTB. 

UDN 

B.P.I. 

Viva Ido Lima 
Oscar Passos 

Lopes drl Costa 
Eurico R('z('nde 

Aarão Steinbruch Raul Giullcrti 
Secretária Maria Helena Bueno Brandão. 
Reunião - quintas-feiras} às 15,3jY aoras. 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 
Presidente - Vivaldo Lima ,PTBI 

Vice-Presidente - Walfredo Gurgel fPSD) 

COMEOSIÇAO 

Pf?D, 
suplerítes Titubres 

Rúy Carneiro 1. Léitc Neto 
'l{alfrcdo Gurgel 2. José· Guiomurd 
Attilio Fontana 3. S!gefredo Pacheco 
Eugên.ia. de BarroS! 4. Lobã.o da Silveira 

PTB 
Vivaldo Lima 1. Edmundo Levi 
Antônio Jucá 2.· Pessoa de Queiroz 

um, 
Eurico Rezende 1. Lopes da Costa 
Antônio cartos. 2. Zae:barius de Assumpçã> 

E,P.I. 

Aurêl1~ Vianna (PSBl . Aarão Steinbruch tA'ITR) 
Secre~ihia - Veril Alv~rel1ga Mafra. 

/' ReuniÕC8. - tê-rças-!eirlU. às 15 hQTaG. 
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,..,_ TltulaNa 
fh!~lclo V.Uadar ... 
~'f.l',ron de ASu!ar . 

MINAS E ENERGIA 

COMPOSIÇAO 
1'SD 

.oup!entea 
1. Ped.ro Lud'oviCO 
2. Filinto MüI:er 

l"TB 
'<!Q/lé :l:rmlrlo 
'Kf'lfeml'ro de Flguelre<ío , L NelS<Jn Ma("l!an 

2 Antõn.:c Ju('J, 
UDN 

doA0 Agrlpir:o 
.Ait'tOnio C&rloo 

,Josl\!lhat MOIlnI1o 

1. José Cünd1áo 
2. Afame Arinos 

BPl 
Júllo L~lte 

POllGONO DAS SÊCAS 
prestaent4 - RUl .CanH'!rn ,PSD) . 

Vloe~presfd.ente - A uré~ V!a.nn:::t tPSBt 

• Tituluea 
"i;~ Cio.rllelro 
1Wastlão Archer 

COMPOSrçAO 
PSD 

S1.Jp1entes 
1. Sigefredo pacheco 
2. Leite Neto 

PTB 
()!j[-Hult RoOado 
A1'femlro de J'I~ 

1 Antón!() Juc4 
2. JO.E:e Erm1l1o 

UDN 
. L Lopes da C ... to. 

2. Amotll(j Ca.rlo& 

a.1',l, 
Jullo Leite 'PRI 

SOoretãrla - Aracy O'RelJly 
Reunl6eo _ Quart,M. "!ru, ao 16 !IOrea' 

1'ROJID'OS DO EXECUTI 

- COMISSAO DE pROJID'OS DO EXECUTIVO 
Pre.!l.1dente _ Sena4.9r Joio AgrIpino (UDN) 
Vice-presidente _ W1l.!on Gonçalves (PSDI 

TltuJ&r .. 
Ute l,eto 
;Tóóé Cruiomar<1 

aa.rrQ!! Carvalho 
flezerra Neto 

Dante! Krieger 

Lino à.e MJ\ttoa 

COMPOSIÇAO 
PBD 

Suplentea 
. Walfredo GurlJe1 

Jose FelicJano 
RUy carneiro 

PL 
Aloys!o ele OarvaJb.o 

PTB 
Edm undo Levy 
Melo Braga 

UDN 
Antonio Carlos 
Adolpho Franco 

BP1 
Aurélio Vlanaa 

REDAÇÃO 

Presidente - Dix-Hult Rosado (PTB)1 
V!cc.PreBidente - Antonio C8.l"los (UDN) 

Titular .. 
lVa.trrl'i!o Gurgel 
fieb ... tH\o ArCher 

Antônlo carlo3 

Júlli> .Lelte (PR) 

COMPOSrçAO 
PSD 

suplentes 
1. LObãa ia SUvelM 
2, Jose FellCla1>O 

PTB 
EdmundD Levi 

UDN 
Eur1c< aezende 

a.p,l" 
Josapt,at Maxlnl1e lsem _~) 

Secretá.r1a - Sarab Abrahão 

RELAÇõES EXTERIORES 
f'resldente _ Benedito Valtad,..."" (PSDl 
Vlce-Pr<S1dente - Pessoa ae. Queiroz <PTB) 

TItulares 

Benedicto V"tlladlU'e.s 
lillnto MUlle' 
Men.eZf~ f?i·nente1 
JOSé Outomttrd 

pesaoa, de Quelroz 
Vivaldo Lima 
Oscar Paossos 

AntOniO Carlcs 
Joaé C'An<11dO 
RUi P:llmelra 

COMPO~'ÇAO 

1'SD 
'1. Ruy carnelro 
2. Leite Neto 

I'TB 

llDH 

2, Vlotortno t"relre 
4. WUson Gonçalves 

1. AatOnto Juct\ 
2. Argerruro ae l"Iguelr.~ 
3. MelO Braga 

1. Padre Calazana 
3. João AgrIpino 
3, Mem de Sã ,PU' 

a 1',1, 
AjiãO steinbrucb IMTRr'- Lmo. de M.attos 
\ ' O(cIrto -João aaCJMa ~1I19D aronco. 

, ·iil6e. - qUlD_~ .. ilJ 1loraI. 

SAOD'E 
Presidente _ llJge!redo Pacheco 
Vloe-Presldente - J~ CãDdJdo 

Tltulllirea 

61getredo ~acbec.o 
pe<1rc Lu<1OV1oo 

JO$~ Cândido 

COMPOS::ÇAO 

MaiOl"ia 

t'6O 

!unlen~l':I 

'1. Vp;Uret' ~ Gurge.1 
2. EugêDlo aa.rr"" 

l"TIl 

Antônio JU:3 

UDN 

8P1. 

Raul Gtubertl 
SemeUlMO 
Rev,ntóeJ _ 

(PSPl M:guel Couto <1'51'1 
Ed.uardo Rui 8ar~1Sa. 
qUlntas letras.../. U 11) noras. 

SECURANÇA NACIONAL 

Prtllt.detlte - :linchadas de ASol:Oumpçao (UUN) 
Vlce-PrnsiC1ente _ JO$tl Outomaró ,PSD) 

COMyuSIÇAO 
Tltulllir .. S'lpler. te: 

P6U' 

Jooé 13Ulomard I. auy Cutiletro 
VlctiOl'tno .Freire :1 Att1llo J;o"""Ontana 

l"TE 
Silvestre Pér1cl~1 • Jose Itrm1r1O 
O ..... p...". :1 Olx·Hult Ruoado 

em. 
lrtneu Bornhausen AdOlpbQ ~ranoo 
ZachaJ11lB ele AaoUmpçi!;. 4t Eurico ft,.1zeJ'11lP 

B P.l. 

a.ul Glubertj 
Sem-4U1J10 
ReuntOe.s -

(PSP) ,\W'~ Vta.n.na 
.é.lexandre Pfaende. 
qutntM relru, 1\..! 17 noras. 

SERViÇO POBLlCO CIVil 
rresldent..e _ Aloysio de CarvaJ.OCi t.Pi:"') 
Vice-Presidente - LeIte Neto (PSP) 

COM~OSlÇAO 

Titularei Suplentta ' 

Leite t{eto 
Flltnto MUllsr 

DIx-'t,llIt Rosado 
SU ... tre f'et1clee 

Aloysio, de .canalho 

Aarão StelDbrncll CMTl!.) 

i O 
1. Vl.ctorlno Irretre 
2. Slgetre<1o ~""" 

PTIl 
L Melo Sr.,a 
'1 Antônio Jllilt. 

ODN 
l\.l1tôDlo carloo 

Pl. 
Mem ~ Sã 

a,",I. 
Miguel Couto (PSP) 

Secrdt4rlD - José Ne, Danta'l. 
B""ni~ - torçU-felr .. , .. 1i 110' .... 

T::IJ\NSPORTES, COMUNICAÇ<iES E OBRAS POBllCAG 

Tltul ..... 

BeRna. Neto 

Lopes COsta 

COMPOSI!1AO 
Suplenl<c 

PSD 
1. JetreJ60n Ik ABIIIU 
D. José Gu10mUd 

Mo1o 8raea 
O'DN 

Irlneu Bornhausen 

B P.I. 
Miguel COUto (l'SPI , ~ . n.alll GtIullert.1 ili'1IIP);\ 

Secretdrlo _ Ale>:aAdN H_dor 
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A) 'Para Revisão do ProJeto que 
, define e regula a PROTE. 

çÃO AO DIREITO DO AU..' O) 
TOR 

ÇOMISSõES ~SPEClAIS 
, 

! 
- até 15 d. dezembro de 1901 Mj 

, Requarjmento 119-63, al'k. flil JI 111 

CrIada em I'lrtude do Requerimento 
n' 400-62 do ar. Senador !41lton 
Campos. aprovado em 20 de 18Jlell'C 
de 1962. 

DeSIgnada em 22 de novmbro de 
1962. , 

prorrogada até 15 àe dezembro de 
1963 em rutude elo Requert:ij1eDt(J nt&~ 
mero 193-62, aprovado em ).2 de d .. 
zembro de 1982. ~ 

Complota<ta em 4 de JUle1rO ao 
1963, ·com a a.eslgnaçoo <1oa Seo.n\ll'e8 
Senadores Vasconcelos' rorrea e 

Para estudo das c~usas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
AORO PECUARIA e suas re
percussões negativas na~ex
pe!etção 

Orlada em virtude do Requerunen. 
to n' ~69-63 do I):. senador JOOé 
Erm1rlo, aprovad.Q na sesalto de :o ele 
agosu. de li163. . . 

DesIgnada .in 22 ~;, agOSto.de. 19'1l1. 

PrOrrogaài por I ano, em, VIrtude 
,,"o Requerunento 09> 1,197 .. 83 do>, se-. 
nhor 6ena.d:ol _ SJge!redO pa.cbeco. 

Edmundo Lev1. . aprovado em 1&· de dezernoJ'Q ~ 
Prorrogada até 15 ele dezembro de 1963, 

19&4 em virtUde ao Requerunento nt'l· '. Membroo (5) ..., Partldoo 
JOSé l"ellClano _ PSD. 

mero L 198·63 dO oSr senadOl Me"..&
zes Pimentel aprovado em 15 .1e de· 
zembro de ~1963. 

Membros 17) .- Partidos 

G!lberto· MarUlhe - PSD. 
Menezes l:'LQJ.enteJ - PS1J~ 

. Herlbt\.lC1v Vletru _. UUN. 
. Milton Oampos - OUN. 
Va.sconce.os rOrfee _ PTB. 
EdmunÓ<J L..eVl _ pTB 
AloysiO de Canalha - PL. 

Slgetred.O t"a.checo (Vlce.J?r .. ) 
o'8D. . 

JOSé ~1rl0 (Presldent.e) - pTB 
LoICJ Qa COsta - ODN· .. 
Aurel10 Vl.BJl!la I Rel&tor) - PSD. 
Secretano: AuxtlllU LegtslB.1ilVO • 

E'L-10, Alexandre Ma.rqu~ de Albu .. 
querque MeIJo 

Reunlõe,,: '2'5 e 4'a Ceirás àa 1+ 
l1or~ 

B)-Para estudar a situacão da E) 
CASA DA MOEDA 

Para efetuá, o levantamen
to da PRODIJÇÃO MINERAL 
DO PAIS e estuda, os meios 
c.pazes de possibilitar a 
$:.!B industrializáção 

Crmas e:n vU"tuae ao Requerunen· 
- to' ali ti61 ~6:S do SI ôenador Jerter· 
son àe Agu1aL aprovaao .e~· H l.e 
agóstc ele 1963 - Lk:i1gnada em 28 d.e 
agóstc de 1963. 

Prorrugaaa' ate 14 de alarÇ(l de 1964 
{90 'd!a,s I em nrtuOe do H,equerupen
to nUmero 1 16()·63 do Sr. SenaaOl 
Jetterson de -Ar.lIa! aprovadO em lO 
de dezemorc de 1983. 

Crtact.a em vtrtude do Requerlmen .. 
to DI,' 665~63, do ISr Senador ... osé 
ertnírlo. aprovado /l8 sessão de II de 
!Jetembro de 1963. 

De3~nada ~em 19 de setembro de 
1963. . 

JefterwD de Ag'lta.r (Presldente 
PSD 

Pro!'Togada . em virtude do aaque: 
run·eoliO DI,' 1.159-63. do $r. SenMOf 

- Milton Campos. aprovado na· ses.são 
de 10 de dezembro de 1963. 

WILçon 'GJn7_ajv~ . - PSD. 

ArtnuI Vli'gtllo -' P1.'s. 
·Ed.munC(.. LoeVl - PTI::S. 

ActolphQ f'rance _. UDN: 

Eurlcc Hezende t v·tcePTef:udent.e) 
. UDN. . 

JOS~;lnat Marinho - S/legenda. 

SecTlitano: OfICial " Legl.natlvo, 
PL-ti, J. 8 Càstejon BranCo. ' 

.Membros (9) - partidOs 

Jose l"eUClano _. PSD. 
AttUio i"ontana - PSD. 
EugênlO Barro,s - PSD. 
JO&. Ermuio (Relator) -
Bezerra Neto _ PTB . 
Mt!lo Braga _ PTB. 
Lo~ da Cost-a - UDN. 

l'Tll. 

MiltoD Campos tp:-es1dente) 
U'L>N. 

Jú.llo Lelte (ViCePi",) - PRo 

ci secretano: AWtlUar LegLU-JtJvo 
Par,a· O estudo dos efeitos ~L-IO fUexandrt; MarqUe$ de Al,u .. 
da INFL.AÇAO E ÓA POLITI- QuerQ"e M'llO, . . . . '. 
CA fRIBU.T ARIA E CAr'"3IAL , .. unlõ ... ,., feira. !UI 16 tiOr". 

SOBRE AS EMPR~SAS PRI
VADAS . F). Para estudar a situação dos 

~ TRANSPORl ES MARi.Tl. 
MOS I!: FERROVIARIOS' 

a) 
..mbro de 1962. ~ 

Para :0 estudo da situaç!o - até 1lí àe àezembro 4e ~n' 
do CENTRO raCNICO DE :'\'ine;;:::e~:o Jài~Il-6s. &pr. em ~i 
AE;RONAUTICA E DA ESCO. Completada em 29 do ~ . 
LA DE ENOENHAR1A DE 1962, 15 àe maio eI. 1969 • 2) di . 
AEROI~AUTICA, DE S JO" de 1963. . 
Se- DOS CAMPOS Membroa 116) - -

JefferSoD de Agular .... PSD. --"", 
Crlada 001 vIrtude de Requernnen- Lobão da SUvelra l1IlI ele. abdl .. 

to D' ma·aa, do sr. senaclot P1l4re 1963'·,_ PSD. .j 
Calazane, aprovado na sesaA.o de 13 . Ruv 0arDetro - PSD. . • 
de novembro de 1963. Bened!cto valladares - PSD. ....". 

Destg-nada" em 13 de D.ovembro de. wiLSon Gonçalves 123 do abf.Il ~. 
1963. 19631 - E'SD. 
. Prorroga". até 15 ~. cIeoem~ra de 'QOJlIel Krleger - tlDN. ~ . 

1964 em Vlrtude de RequerimeDfIO .11. Lopes <la OOOta 129 de outubrO ~ 
mero 1.158-63 de ar, Senador ADUI· 19621 _ UDN. . , 
010 JUCá.. a.provadO em 10 de .:1ez.eszi· MUton Campas CV1ca..PI"BI14oDW)], 
bro de 1M3. . Herlb,,!do Vieira - tlDN. . '''; 

Membros (6) - Partidos RUI PaJmeU'a _ ·UDN. :,-
JOSé . fÕ"'l!liClanO - PSD. Silvestre ~érlcles (23 de .... di 
Ruy Carneiro - PSD. 1963) . It 
Ant-ôruo Jucll - PTB, Bezerra Neto 123 de IIbrB do .1tGI!tÍ 
.padre Ca\azan.s - UON.· _ P'l'B. .. . 

H) Para'o estudo das Mensa
gens do Pode, Executivo re· 
ferentes à REFORMA AD
MINISTRATIVA 

Crlada p'::lr lIllC1a.tiVa da CâmerQ 
dos Deputados aprovada pelo Senado 
em 1,121963. ' 

Membros (8) Partidos 
Seoaaurcs: 
Wllson GonçalVes - Pap. 
Leite Neto - PSD. 
Slgetredo·' pacheco - PSD. 
Argemifo de· FigUeIredo. - P'rB. 
Edmuodo 'U,V1 - PTB.' 
Adolpho Franco - UDN .. 
João AgrlplUo - UDN. 
Aurél1c Vianna _ PSB .. 
Joaaphat Ma.rinho - sem. .legenda: 
Deput.8.dOs; 
Gustavo capanem~, <Presidente) -

PSD 
AClerbaJ ,Jurema - PSD. 
Laerte V1B. ta - CDN ISubStitu1do 

pelo eputndo ArtlsJ.do ~ogue1ra). 

I) 

Reltu!· Dlas - UpN • 
Doutel dE'·' Anc1rade - PI'B. 
Arnaldo Cerdelra _ PSP. 
Juare'Z f:'tvora. _ PDC. 
EwaJOo. Pinto - MTR;. 

Para, no prazo de três (3) 
meses, proceder ao estudo 
das r,roposições 'quo digam 
respE,jtoà participação dos 
trabalhadores no~ lucros 

'das emprêsas. ~ 

Ato".., CeLso - PTB. 
Noguetta ela Gama _ ~PTB. , 

Barros Ca.rvalho ..:. PT.B~ 
ALOySIO àe·· Canalha CPresldecOtf 

_ PL. 
.Mem de Sã - PL. 
Josaphat MarinhO - S~legenda.. 

K) Projeto de Emenda à Cons. 
títuig.ão 119 7/61 : 

(QUE DISPOE SOBRE ÁS MAT&o .. 
I RI"'S DA COMPETENCIA ·PRlVA,. 

I 
TIVA DO SENADO, lNCLUlNDq 
AS DE PROPOR A EXONERAÇAQ. .' 
DOS CHEFES DE lIUSSAO DI .. ' 
PLOMATI<'A PER~IANEN.TE IC 
APROV AR O ESTABELEClMEN~ 
TO O ROMPIMENTO I! O REA-
TA1\lENTO ,DE RELAÇOES Dr..' 
PLOMATlCAS COM PAíSES Elo< 
TRANGEIROS) • 

EleIta em 4 ele outubr Ode 1961.' 
ProITogaela: . :_ . 
- ate lb de dezembro de 1962~ pel/I 

Requ.erimento 307-61". a.pr. em 1" d4t 
dezembro de. 1961: 

- ato 15 ae dezembro de 1963 peiO 
Req I 139-63. apr. 'em' 10 de dezem •. 
bro de 1963. . 

• COmpleflada em 29 de outubro d4 
'1962 e 24 de ab-:-U de 1962. 

M~mbro.s j 16) - Pa.rt1doa 

Menezes Pimentel - PSD; 
WUSOD Gonçalves (23. de a.brU de 

1963, ._ presidente - .l?SD. 
Lobão ·da 'Silveira - PSD. 
RUy Carneiro 123 de· abrU ·.de 19(3)J, 

- PSu. ~ . 
awao Mondln f.. de outubro _ 

19641 _ PSD --
EurICO aezende (23 c:!e sbrU de 

MEMBROS 19631 -. UDN 
Semdo-re.'i: Damel Kneger ,-

E,~2erra Neto - Presidente Mllton ' campos 
AfonSo Armas - Více-Presídmte - ·UUN 

UDN. 
(Více:~td!,ntel 

Jefferson' de Aguiar - Relator, HeiloaJdlJ VieIra _ UDN. 
Leite Ne·:Q , Lopé$ -4a Cost.a _ ODN. '. , .... 
Ne!son l\iaculan , Silvestre Pe.r1C1es •.•.•••• ) ~ P'I'B~ 

.. Eurico Rezende \fivaH.1<.. LLT..3 - PTB. 

Crla.d.a. ~m vlrtude jo Requerlmen- ""
to n" a31-6:i do ~I SenadO! GoUVeft. 
Vlel;a aprOvado na sessão de ~ .de 
agôsto + de. 1963 Aurélio Vianna· . , Amutlrv'Silva ,124 de abril de !963)] CrlaQ.a. elJl. vlrtut1e do Eteqtler.men.. Secretario....: ~Arac.v O'Re11ly de SJUZ3 _ !?TE ' . 

d 9 to o~ 15:::-6~ dQ Sr SenadOl' JoJ.'ie _"', ~~... . • .' 
Oeslgnaóa ~m 8 de agôSto e 1 63. Ermlrlo. aprovado ·oa sessãc de l~ J.f': ----- Vaga do Senador Plnto Ferreira 

nov.mor< de 1963 ~ COM,SSõES ESPECIAIS I"' de ~brll de 1963) - Retator ..;, Prorroga.cta ·em vtrruae CIo Requen
mento oQ 1 .161 a:e -19ti~ do Senq-Ol 
SenadOI Atti110 [i'umana ~1prúvajo 
em l() de dezembro d.e :!Hi3. 

Membros '5) - partldOS 

o,,,,go.a. em 13 de novembro "'" PARA O' ESTU DO UE P1~UY.SIO· de C.rvalho - PL. 
,963. PRO.lETOS DE EMEN Lioo de Mato, - PTN. 

Prorrogaria ate> 15 de dezemoro- Oe ' 

'" .. . 
.... A ttuio F'on r,ana 

1964. em vlftuao do Requeflme"" n."'~A CONSTITUirÃO L) P.o'.to do Emenda' à C0l1~-
. o\l 1 16:J.-63 000 "':=r Sênadqy Jú.ilL ~ )-.... • 

Presldente - "\...leite, aprovaco e:-h lO 'de Cfel.€"nl.:n.· J) Proj~'l:o de Emenda à Cons- ., titlJlção n 9 8.· 61 
PciD.. 

JOS' 
PSlJ. 

fiellclano (Vtce-Pr ) 
_je 19G:J. .' titurçlio nO 4 61 '·~'~H~a. t . .x()~~ElL-\t.·,\O POR . PRo-. 

r-.. le-mbl·o~ ·5), - Partubs r; r!'. tll~!J~:~ snUR"t. \'.:~('l:\'lE:-J ,pu: .. ,.;\ De) SENADO DE CBEF~ 
Attí!lo r'onLana _ PblJ .. o~ j[)O~ lH.\(HSTI~t\IH}S!' ,)fi. '~H.':'i.s40 lJlP'.()MÁTICA DE 

, Jose ·Erm1rlC. - RelaÚ:n - p"rB. 81getl"l~cK, .. pacheC(\, _ eso. C.-\tL·" nm P:':H;lL\~I::NTE) . 
. Adotoho "'r-o-- UDN J F ""B - [Õ!1f.' .. 1T.>I fOm. 'n de PJntll .. Qe 1961. 1 C",lu" ..... tuO' ~ de' 19"1 

L· U ....... - •. us!" .rmn lo - ... ," . r"rufnp't'aa . . I "" ....... 1I em o ue uu o \I • 

" ...rweu l1urOhaUM'D - UDN. - ... ' . Pr~':-:'lJ~.ldl:l , 
Al!rél1o Vianna - PSD. _I Jüllo ....ene:. - I!H. - 'H.,. ,;) Of' dE'i·Embro ~Jt'" '9it'.,! ")r··( - 'I·tf' l;l de ~'lezembro de 1962, oetPl 
Secretarta: ·Oficl8.l . ~.1&I.I1.tl~ .SecreLarlo:, .o\tiX1l1ar Leg:sla tl \"1 ~!'Wlf'rlm~i1tL lillíl 61 a~·!. em ~4 ::It. r{f'tl0t'"'lmet'itt. tiUll·61. aprovado em 11.1 

f'J.,...3. Ju.lleta. Rlbe.lllu CWi .ii~.~ ~ eL.r:-lC A.ieAa.nare, M, de A_ Meuo. ..l\;zelllbrc .Oe .961, l5lt:" laneuo ele 1961~ , 
- ~ ••. ;::>--':. ,. 
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- aLf' 1.1 ele )anelto Oe 191i;j, Je~(l 

Re-Que/l!1llõIJt4.. IH1·{j:! ap~ova.a\" em l~ 
de dej'f'llI' .. a, Qe 19ô2; 
- - a~f' In de :te elUCrc de ~!.lb4 L'elc 
ReQuennH'nw I Iqu·ti~ aprova.ao err 
10 de 01'/.,'1110:'(; de H/ti3 

Gomple HfJa em 30 de março t'lf 
1952. 29 elE' outuoro de 1962. 2~ ruo 
abril de 1963 

MemJrOE 116) _ part:do~ 

Mer t'l.e)· P .meL tel - PSD 
Rul' Carne.n", 2::1 de ab:-U ,je 19'j:!: 

- l-'resJdentf' _ pSU. 
Loosü Ija Silvelra - PSD. I 
Jettersun dE Agulal 123 de a.brtJ Ct: 

19631 - Pt)LJ 
GUldo MJndm 129 de autuO,o Qf' 

19621 _ PSlJ 
J..)an:e. K.r,~el _ uUN. 
EurICO Rezende (23 de a1Jrl.] dE 

1963' - UDN 
Mltton Gfl.mpos - UDN. 

C'Jmp,ettlda em :jU rje marco de 
18ô:t 29 de outubn.. De 19G2 e 3 de 
~Dnl àe !9€3 

Memt:>"OI; iJ61 - Partidos 

Jettersun ae AgUHU _ P~U. 

Wd.500 (Junça,ve,:, 123 de aorll dt: 
• !:itiJ , - ~SlJ. 

H.uy ",aruelro _ P$U 
I..ubãe da SUVE!lra - pSD. 
GUldo Mundin 129 de outubro ót: 

HHi2' - PoVo 
J.\1l1ton (;ampos - UU.N. 
HenbaJdc Viena - UlJN. 
L,oPEb da Qofta - UUN. 
Joao AgrlpmO 12~ de abnl de 1963) 

- UlJN. . 
l!:unco Rezenoe 123 de abrU Cle 

19031 - UDN 
SIlvestre pérlCles '23 de abrll dE. 

19ü:-I 1 - PT'B. 
o~guell'a da Gama - PTB. 
Barros CarvBtro - P1'H Hertba,llo VieIra IVlce· Pre,<;.:den··e) 

- UDN. 
Jusaphat Marmho 12a de a:lril te 

. 196:0 _ S. leg 
Lopes ela Costa. - ODN. 
Vaga do Senador Pinto Fe:-reml 

(23 de at)rjJ àe' 1962 - Relat,oI -
PTH 

Bezerra Neto 123 de abril de 196." 
- PTB 

AmNury Silva 123 de abrü de 1963) 
- Pl'B' 

Vivaldo LIma _ PTB. 
AloYSiO de Carvalho - PL. 
Lino de Ma tos- - PTN. 

f,l) Pro;eto de.Emenda à Cons
tituição n9 9/61 

lQUE MOUIHCA O REGUlE DE 
D:SV~~In~!NAÇAO QAS RENDAS! 

EleJta em 20 de nO\'embro de 1961. 

Prorro';:lda: 
_ até 15 de dezembro de 1962 IlCIO 

Requenm:nto 60.)·61 ap!"Ovado em l~ 
. de dezembro de 1961 i 

_ até :5 de dezembro de Irl63 pelo 
!RequerimentO '182-62 aprovado e.'D 12 
de de..:em:lro de 19ô2; 

_ até 15 de dezembrc de 1904, pelCl 
Requenment-o 1 141·63 .aprovario em 
tO de dezembro de 1963. 

.' MerliJros (16) - partld~ 

Je1terson ae Agwar 123 de ilh.rll 
de 196ii.Y - PSU. 
Mencze~ PlmenLel - PSD. 
Fllinto Mullel - PSD. 
Guido .Y.l.ondin 129 de outub--:o de 

1:f62 1 _ E».6U . 
Ruy 'Carnelro 123 de abrU à.e Hlô3 

- PSD. 

Da~el 
I'Urlo.,:O 

1:2!1 -

3:.r:e~rr fRe.:ator) - ·OUbl. 
:iCn'r;~c f23 â.a e,on.l de 

1}1.):"" 

:Ü.lton <.:~ .~.~ .• _." - ül:N. 
t::enb;:-..ü( VI;.: .... J - lJ1.:.'l. 
Rw h;llmt:"lfb -lJD: •. 
ACJ.l!tm SdVc. - ~;i ,~ 

E:3, ._ . .J)"ti 

.i:.1rr J!' .:,lr. ... 110 - PIo. 
A,,,,,.l U (. ,.:"lG.huo - PfB. 
B:-:;"'~,a [\'cto 123 cie uorU de i!".63 

_ 1:"lB 
Alo:\,,:'":o 10: Canra!.ho - PL 
.LiDo de Matos - PN. 

A!oySlo de Carvalho - Pt.. 
Ltno de Matos - PTN. 

O) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 11/61 

ICRIAÇAO DE NOVOS 
. l\fUNll.'tpIUS, ~ 

E!elta em 28 de março de J9t!~. 

Prorrogação: 

- até 15 de dezembro de 1963 t)elCl 
Req 794·62, aprovado em 12 ::te .1e~ 
zembl'o de 1962 

...:. até 15 de dezembro de 1964. p('Jo 
Req 1.143 .. 63, aprovado em ~O de 
dezembro de 1963. 

completada em 29 de outubro Cle 
1962 23 de abril de 1963 e 22 t!e ju
lbo de 1M3. 

Membros - Partidas 

JeftersoD de Aguiar _ PSD. 
WilSon GonçaJves 123 de abril de 

19631. - PSD 
Ruv· Carneiro _ PSD. 
LolJ[w as $llvell'a - PSD. 
GUldo MQIldin 129 de outu'lro de 

1"62) - PSD 
Mllton Campos - ODN, 
Heribaldo Vieira - UDN 
LoPes da Costa - UDN. 
JoãO Agripino '23 de abril de t963) 

-UDN 
, EUriCO Rezende (,23 de alr.il de 
le63, - UDN. 

Silvestre Pér1cles 123 de abr11 de 
1953' . - PTB 

N-oguelra da ua~ - PTB, 
Barros carvalho _ ?TB. 
AloysiO de Carva.dlO -' PL. 
Mlguel Couto - PSP 
cattete Plllhelro. 123 de abrll De 

1963) - P'01. 

~) Pi'Ojcto de Er.l~l1da fi Co:~s .. 
tituição nC? 1/62 

[c ·~:u;;f.l.; .. u:u.z:;._::;'~ u:... C!):;-JC~'3· 

~o P8:tA tr...;-~ ~s ::~:Jr...;.. m.l 
ép..~~GO ~.Jl:';:A:. cz Cl:U .. ~~:;:"lt.. 
E PROGl:..Ç;:O DE ['Jo:,::.zr.çc::s 
uJ':z::.nJi:'St. 
Eleita em la de m::.ic de 1962. 

prorrogada: 

11:) Projato de E~lendn 
tituição "q 1 0/61 

- até' 15 de dezemb:-o de 1962. pelo 
à COilS.. ReQ 185-62 aprovada em t2 de d<:~ 

zembro de 1962. 
- a.té 15 de dezembro de 1963 Dele 

tAPLICAÇAO DAS CO'i'IlS DE IlVI ... Req 1.144-63 aprovado em 10 dt" de-
POSTOS DESTm&::J!1S !lOS ~ro', zembro àe lD63. 
NiClPIOS) . compJetaCla em 23 de abr11 de 6.963. 

Eleita em 28 de dezembro de 1962 

Prorogalja: 

- até 15 de dezemb1"() de 1963 nelo 
ReQ. "183-68 aprovado em 12 de de· 

MeIllbros _ Partlllos 
JeffersDD de Aooular - PSD. 
\VUf;on GOnçalves 123 de abril de 

1963) - P6D. 
RUy OII.rnelro - PS 

João A.grfplno '23 de aorU de 
- Vtce-Pres:.aellte _ UUN. 

DameJ Kr!pl;e" - UDN. 
SUvesCt PenCJes 12:-:1 de abril 

19631 - P'fB 
NogueIra da Gama _ ?TB. 
Barros Carvalho - p'rn. 
AJoySlc de CHvalho - PL. 
Aurélio V!anna '~3 de abril 

~ 

,e" S) Projeto de Emenda à COI1S 
i tituição n9 5/62 

d, I "J!SPOI!; SOB!!/! A "N','IlImA ADS 

\ 

l\JUNICIPIOS OE 30% UA AUUE .. 
(;ADAÇAO DOS ES·tAuOR OtlA'/-
00 EXCE[)ER AS RZ~DAS !\IU-

oe! mCIPAlS) . 

1963' - R.e!aLor - PSB. . 

Q) Projeto de Emenda à cons-l 
tituição n9 2/62 

EleIta em 13 de setembrc de ~Vê'.J. 

Prorrogada: 

1(~STI'I'l'J NOVA UISCIUl\lINAÇ.l\O 

_ ate lb de dezembro de 1963 pfl0 
I1JQuerunento U .... 1 147~tlJ .:Ii..I~v~ol...o 

eln 12 de dezembro de 1962; 

O(!; BENl>AS EM FA,VOR OO~ _ ate V de dezembrc de 19'}' ;;leI<) 

l\lUNI{·1rll}~). j t{equer~ento L 147-tj 3aprUV81.h "'lI: 
Ele1ta em 23 de maJe de 1962, , .. t' (,fe dezembrc; de 1963. 

ProrroQaçRo: I c~mPl~~·tI;r~ 2: d~a.:t~~~ de 11J63. 

- ate 15 de dezemt.ro de 1l:f6'",i oe:<. 
R.equenmenLc lt1ti·62, aprovado E"W~:" Je!1erson Oe Agwar - PSD. 
de dezembro ae '1962; Ru'y t:arnero - 1;'~"lJ 

_ ate lb ele dezembrQ de 1.964 ~,.tr wuoão da Slvera - pSD. 
RequerImento LlA.b.-63 ~b;>roVaC1() en Wl1soo GoncaJv~ {2:1 de IlbrO do 
10 af' dezembro de :963 .963/ - PS!J 

Completaa8 em 23 de a.oril (le 
1963. 

Leite Neto ,2~ 4 631 - PSD. 
Menezes ?11IlenteJ - P'&IOent.e. 
MUwn Campos - UDN 
Henbaido VlelJ'a - lfUN 
Josaphat Marinho - 12;>; 63) 

.Membros _ PartIdos 

JeUers',)D ae Agu1ar - P"SD. 
Wllson Gonçalves f2'J oe 11.1>:'1,} 

1963; - ~~lJ. 

Q(. l/:ce·pres1dcnt,e - ODN 
l)anle KrlegeJ _ ULJN. 

Ruy Carneiro - P~D 
LoOã.o da SllvelfS - PSD. 
LeIte !'Il eto 12a de abru de 19:53'i 

- PSD 
MUton CaID pos - UDN. 
Her1baJdO VielIa' Vice· PresIdente 

ODN. 

Vaga do Senhol pmto P'errelra 
e..trieo Rezende 123 4 631 - UlJN .. 

26 4 63, - PTB 
Nogueira da Gama -. P'1'B 
Barros Carvalho _ PT1:L 
Mem de Sá - PL. 
M1guel Cout.o 123.4 63). PSP. 

, -
MeneZf!S Punentel - PSD. I 
EurlOO Rezen,de 123 de abri IdE' I T) Projeto de Emenda à Cal1s .. 

1963) - Relator - ODN. I I' tituicão n Q 6 '62 
Silvestre pencles 123 de a.brll Clt .. 

1963' - PresIdente _ PTB, I/~UlU::';NTA PARA QUAntO o N'iJ .. 
Noguelra C1a Gama - PTB. l\UmO Di!: REPrU;SEN'l Al\i.lliS 
Barros Carvalho - PTB nos ESTAnos E DO OISTRi.'IO 
AlOysio de Carvalho _ PL~ FEDi!:RAL NO SEI'\.-\DOI 
Lino d,~ Mbtos - PTN 
João AgrlPino 12'3 de abril de W&:.-'} 

- UDN. 
DanIel . K.rieger _ ODN 

R) Pro,:cto de E",enda 
tituição n9 3/:52 

(AUTOR.lZA o I'3.':'~:JNA!. S~P:<::' 
RIOR ELEa'roar-: c. ?!.}.~t:..3 DA
TA Pl~RA A a..zt.:~lZl~,~'80 00 
PLEBISCI1'O ~l .. lIÇ • .':S':'o N.!') 
EDtENDA COSS';':~-;::t:'.:ONll1. N~ 
il - 8TO AD!C;;ONl~~). 

Eleita l!m lO de Jt:lhc de lSJ2. 

Proro~a.ção: 

- ate 15 de d·ez::mt.rc de Hiu3 :tê;.:. 
RequerlIDenu, 187-(:& aprovado t'QJ l~ 
de dezembrç de 11:B2. 

- ete1::, de .Jt.z~mbrc de ;951 rc.L 
.tteqLlerlmentc 1 l~fi ..::?ruvac.o :m ~f 
da ':J'~7f'm;)rc de 1~03 

E;lei'a em 13.962 

E'rorrogada: 
- at.e 10.12 63 Dela ReQ';enmenUJ 

791)·62, aprovado em 12 12 62, 

- a:é 15 12 64 pelo Requer;" tUto. 
t48-63 aprovado em 16 12 6a. 
Comp:etada em 23 4.63 

Membros _ PartlQOS 

,Jefferson de' agUiar - PSD 
a1Jy Carneiro - PSD 
I...,obão da SilveIra - Re.stor 

P.::.U '. 

'711150n 
PE;D 

Gonçalves 123 4 63, 

!,1t.ne2eS P:-mentel _ PSll 

llillton campos -UDN 

rIel'lbaldo V le!re. - OD~ 

.Ls,:p~1at Mllrir...hQ - <23 ':i U1 
UU:-l 

lJJ.nJe! [{::ener - UD~ 
Completada em 23, d .. ab:1l oe.l [~urlCO H l'7.~ .~:le - 1 ~~ <I :J! 

,., , .' 
1963. I_';·.("t .. .rl.:;~· - OO~ 

.. tf.l';.i. (.:." ::-..:naGOl Pa.'~· '. ~;.LJ. 
Membro..~ - Pa;Uc.ios ...... '1:: 163 _ l':'('.:iidí:'nte _ '':·I!j 

Jefferson de Aglliar -- PS. ::q' aTa dS! Gama - P '.'u 
WUson (3onça.\'(s 1~:1 de J..~nJ. dt H"J"rus Cdr\":ill1o - P1 H 

1963) - PSD t.: ,'m de Sé; - PL 

Ruy Ca.rnell'(l - PSD. 

Lobão da SilveIra ~ PSD. 

Menezes Punentel - PSD. 
Leite Neto 123 de :lbril ae 1963) 

P6D. 
Milton Campos - tTON. 
Her1ballio VIeira - UDN. 
João A~~PinO 123 de Q..br;J de ~963) 

- UDN. I 
Eurico Rezende (23 de a,Pr'J, de 

19631 - 'IJDN. 
Daniel Krleger - ODN. 

.;ulro Leite 123 4 63) - P!~ 
__ o 

:.J; Projeto de Emenda à COj1:;~ 
tituição "q 7/62 

.:tWIOtill II Er.IENDA CONS'.(ITU .. 
I)lONAL N" 4, QUE lNS'l1ITVHJ Q 
HlS1.'EMA PAaLAlt'lENTAR uS 
GOV1!:RNO E o !lRT 61 DA (;01'\S
TITUIÇ;\() FEDERAL, Dl! 18 DE 
SETEMBRO DE 1946j. . 

Ele1tos em 6.12 .62. 
Prorrogada: 

zembro dE' 1962, , 
- até 15 de dezembro de 1964 1)p.1o 

t!!q. 1.14:1-63 aprovado em 10 de ou' 
JnílO de 1003, 

Menezes Pimentel - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Her1baldo Vieira - ODN. 
EurIco Rezendo (23 do abril 

1963). - DDN, 

SUVe.strl! Péricle.'i 128 de abrIl dt 
1963) - !'TIl 

de Mem dE, S6 - PL. 

_. até 15 12.63 pelo Requerimento . 

1
191'6'. aprovado em 12.12 62: 

_. até 15.J2.64 pelo RequerImento j lOguelrB .da o" ma - PTB. Ba.rros ;CarvaJ.bCl - PTB 

. AarAo ,SteUlbrucll - A473. 
11. B9-63 aprovadA em 10,12.83. 

A Completada em a3.'.83. 



I 

2622 Sábado 8 DIÁRIO. DO CONCRESSO NACIONAL (Sec .. lia li) 
.-=.~,~~-.=-~ .. =~~~~~~"';;":"';'~;";;:';'='-:":'~=~';';;'~::':';::';':';'::":::;~-';'.::.:::~~~-

MemOfo,s - Partl<loS 
J,:ftel'::,ull Qe Ag'.lla: _ P:::)u 
H.U}! UaJ'De:ro - P.::5U 
Pt!{!ro L'J("J()V!cO _ P.:3U 
W .•. ,>on Gunça;ves l~J 4. 53} 

p~u 

.l.k;,t"',J.to VJ .. ada'e.s - PSl.) 
AldH'Zt!~ P.!llellt.el - ,t-J~u 

~ •. 'un C<t~lp0~ - UU.;\I 
11 <!ri 'Ju.Ol.. V.E'lra - uLJ~ 
EU:'!G\. H,ezende f:'.J 4 ti:l~ '- UD!\ 
,L...41df', I{, "'fel _ lJLJN 
Joà4.) '\,gnp:no 23 4 631 - OU."; 
Amaurv ~Jlva ,n li 63. - t""l"Ij 
.NO~·leÚ'1 !"la G3ma ~l B . 
Brlrr(j.< Cl-l "v<l;ho _ ~T~ 

Mem-de Sil - pt 
R.a't; G:TJt;l'rtl - p3? 

V) Projeto de Emenda 
t.tu.ção n~ 1163 

à Cons-

GTn.l.ltoAuIO UE t\1UI.ItUU:~ fi 
NOHES l',; ru .. \B.\.IJIU 1:'.:,'4 i.' 
DliS"IIU/i.S ~NSt\ll!HHt.SJ. 

De~lgna Q:J em i!J 4 63 
prt>rrogáCl3 ate I:' l~ 64" peiP Re. 

q'Jertnll:'otc 1 150-63 aprovado em lt1 
de dezembro de 1963 

Me:n!Jft.J,s - panl60..~ 
Jetrersun ae Ag' .. .ilBI _ t"!3D 
R ~'1 Carneiro - PSD' 
Luoac da SIlvem!: PSt> 
Wl:l'un Gonça~~es - Reíll. or 

PSl) 
M ene"Zes Ptment.el - PSO 

LeJt.f' Neto - P60 
A:nd.Ury Sllva - PTB 
J:Sezerra Neto _ PTH 

. " . Vaga do SC'n8.Qor . l-';n:..o 
'- p'n3 

Ferreira 

" Vaga 00 Senador 
+s.inó 'Vlce+.Pre:5ldente, 

Vaga do Senador 
muu _ PTB 

Ed'lll.rdo 
- P'1'1:i 
EC'Jardo 

I!!unco Hei'.ende - p"". i. lte 
MeLvn Campos - OUN 
Danle; Kneger - UUN 
!\iuV$a' de Carvalho '- PL 
. JoSàpha' Mannho - Re.8t.or 

~t'"m lflg,·puca 

Ca· 

Y) Proj"'to de Emenda 
liÍ<Jiç;;'o n9 4/63 

à Cons· 

ICO~CElJE l~lUSILJAnES AOS 
VEREAUORESI 

DeS1.mada· e'm zo õ 63 
prorrugao.a ate 16.12 64 Delo Ro· 

l':.lenmenoo Q!lmero J. 1$3-63 aprova .. 
10 em 10 1~ 63, 

Membros _ ParUdQs 
Jetter::iOD de AgtU8.: _ PSD 
Ruy uarneIro - PSl) 
Lobão da 811 velr ~ _ PSD 
WUSUn Gonçalves _ PSD 
'Menez~ P1ment.e1 - PSD 
Lel1;f Neto _ PSO 
Amtl.IJry Silva - ?TB 
Ut'1el'rIÍ Neto - PfB 

;,. Vaga do Senador Pinto Ferreira 
- l'1'll 

Afonso AfIno'!' _ ULJN 
J .. olsaphat Mar:nho ::)em Le;;enda 
Ra'.l, Glub:!-:-tl - p::p 
Jose Leltc.- f'R 

Z-2) Proi2~o de Emel1da 
Constituição n~ 7;63 

à 

lTItAN::;l<'I':W-:-l\t ' •• \ (',\1:,\ A UI<;_· 
SJ:o:l~\'i\ DO l'i"1lU"l:\H UA AnVA 
(.lU~ 81<. t::t'.'\1lJll),\ I ,U' A VAUUO 
ELE'1'I\'U~ , 

DeSlgnac.a ~m i 10 63 
prorroga.o.a Ilt;é I~ I:! 64 pelo Re~ 

~'lerlmento nQmero 1 j5fj .. ti:i a'p:-OY~· 

lo em 10 12 1)3 

MemOfUS _ partldos 
JeUerson Oe. Agulal '- Pi30 

. Ruy CarneIro - PSD 
Wllson Gunçajv~ - PSD 
J os·& Fel1cl~,nQ _ PSD 
WaJ.tredo Ourgel - !;ISO 
Argemlro l1e Figuelredo - PTB 
Bezerra Ne'o - PT1:3 
SIlvestre perlclts _ P'l'6 
Edmu.ndc (~V1 - ?TS 
EurIco Rezende - UDN 
M1!ton C3r~pos - UUN 
A~OYS!O de Car-valho - I?L 
Aloom Artrloo - OUN· 
JOsaptllH. Marinhil _ sem Leoeendll 
JO:IQ Leite _ PR 

Z-3) Projeto de Emenda 
Constituição n9 8/63 

à 
· Lelt,e Neto _ PSD 

Ama11rv Silvá ~ P'l'H 
B~2.enQ Neto _ v.ce .. Prestdente -

PTIl 

Sl!ve~tTe Pértcles - P'fB 
AdalbeTlo Sena - P1'B 
E"'Jrl<,o R.ezende 123 4 63) _ UON !AVTU~O~IIA UOS lUUN·U.:tPIOS, 

Vaga do Senador Plnto Ferretn 
- PTIl 

.t=:l,vestre Pér1c!es _ PTB 

.~I'gemlro de l"lguelreao· - PTB 

MUf.(m Campos - UUN·· 
AloYSiO de Carva.lho· _ PL 
• J(}!'\~Oh~ f Mo rlnho - <:;em Legenda 
Joã.o Agr1plno - UDN 

o Eunco Rezende (23 4 63 1 _ UDN . 
Mlll.OD Campo, - UDN Z) Projet.o de Emenda à Cons-: 
Dflniel Krieger - QUN 

tituição n9 5/63 · Josaohat Marinho - Sem LegenÓia / 
AloysiO de. Carva:ho - PL 

!DISPOE S08RE O IMPOSTO DE 
VENDAS E CONSIGNAÇõES 

W} Projeto de E"1enda à Cons
tituição n9 2/63 

(DIREITO DE PROPRIEDADE) 

Deslgnados em~ 23 4 63 " 
prorroga.à8 ; I 

DesIgnada em 31. fi 63 
Prorrogada ate 15 1:.1 64 pelo Re· 

Querlmento numero L 154·63, apro .. 
'lado em 10 12 63 4 

Membros _ Partidos 
Jefferson d-e Ag'lisl - 'PSD 
Ruy carneiro _ PSD ' 
Lobáo da Silveira - PSD 

eSlgnao.a em 2~. 10 63 
Prorrogada ate 15 1:.1 64 "pelo Re· 

lUerjmento oümero I 15'1 .. 63 .. ap~o\'íl" 
jo em lU 12 1:)3 

MemOros - PartIdos 
JetIerwn de Ag'118I - PSO 
Ruv carneu-o' - PSD 

. JOJé P'ellClllnc ~. PSlJ 
Wilson Gonçalve(j _ PSD 
Bezerra Net.o - PTB 
Edmundc Levl - ?TB 
Al'gemiro f'iguelredo _ PTB 

. Mele Braga - PTB ' 
Eurlc<, Rezl~nde 123,4 63) _ UDN 
Aloysio de.· Carvalho - UDN" 
Atonso Arinos - UDN' 

- Josaphal Marinho - Relator 
Sem Legenda 

'AurélIo VH3,nna - PT6 
Júl10 Leile _ PR 

Designada em :!;},5 1954 
Jefferson de Aguiar I PSD). 
Antônio Balbino ,PSD) .. 
Wilson Gonçalves ~PSD). 
Ruy Carneiro (PSDI, 
MenfrZl?S Pimentel IPSD). 
Edmundo Levi IPT}}'. 
Bezerra Neto IPTBI. 
Arth ur Virgil!o I PTB) • 
OScar Passos IPTB). 
Afonso Ar'inos IUDN). 
Milton Campos IUDNL' 
Eurico Rewnde· (UDN)_ 
Aloysio de carvalho ~PL) • 
Josaphat M"rinho IBPI) , 
Aurel!o Vianna IBP}). 
Aarão Steinbruch lBPn. 

COMISSõES 
PARLAMENTAIU~S 

INQUÉRITO 
DE 

CRI.\lJAS OE ACORVO CO~t O 
ART !'t3 DA CONSTITUU';AO E 
O AR' •. 149, .ALINEA· A 00" RE
GIMENTO INTERNO. 

1~) Para apurar a aquisição, 
pelo Oovêrno Federal; dos 
acêrvos de concessionárias 
de serviços pú'blicos e a 
importação de chapas de 
aco para a Cia Siderúr-
gic'a Nacional, ' 

Criaaa pela EtesOJução número lI, 
de ·)96a. asslnada pelo s..enhol Nelson 
Macu.tan e mals 28 Senhores SenB:-
dores lapresentada em 30 de mBlC. de 
1963' , 

Des1gnada em 31 de mala de 1963 
- Prazo - 120 dIas, aLe 28 de se .. 
cembro de 1963. 

prorroga da: 
- POl ma.l.! 120 dias, em v1rtude 

da aprovação do Requerimento no. .. , 
OIero 65õ~63 do Senhor SenadOJ Joio 
AgrIpino, n~ sessão de 18 de se' em
I)fO de 1963' .21 boras). 

- pOl ma1.s um a.no .em Vjrt'.lde da 
,lprovaçáo do Requerimento Dil:ue1.'o~· 
1 173,,63, do Senhor fienador Leite 
Neto. na sessão de 12 .de dezembro 
1. 1963 ''\, 

JefIer:nemd~o~g-;;ta.~.1r~ÓO~SD/ 
Le!te Net.o IPr.es1dentel - PSD 
NelSOn Maculan -' PTB 
João AgrIpino IRela.torJ .... UDN 
JOS:ipha t M.aItnho :::.. sem Lege~~a . - até 15 12 64 pelo Requertmento 

1.151·63 a.provado em 10 12 63, 
M em bros _ Part1<1oo 

Jefferson de AguIar - PSD 

- Wilson Goncalve.s - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Ne:o - PSD 
Amaury Silv!,! - P'1'B 

Z-4)' Projetó de Emenda 
Constituição n9 1/64 

2" ) à' Para apt:.lrar fatos aponta .. 
do? da tribuna ,do Senado 
e outros. relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupcão no pepartamen~'· 

Ruy CarneIro _ Pre,sldente - PSD 
Lo!)ão da SilveIra - PSD 
Wilson· GQnçalves - PSD 
Menezes' PImentel _ .PSD 
Heribaldo_ Vieira .- V:ce.,.Presiden· 

to-PSD . 
Amaury Silva _" P1'B 
Bezerra Néto ... _ - PTB 

•• ~.. Vaga de, Senador fI.n ~o Fer-
reira _ p'rs . 

Si! vestre perlcles - Pl'B 
· AfLUI Vl.rgtUo - PTN 
EurlcO Rezende 123 4 63) - ODN 
Milton. Campos - Relator _ UDN 
João Agripino - ODN 
Josa.phat Marinho ...- Sem Legenda 
Aloysio de Carvalho - PL 

Bezerra NetQ - PTB 
... Vaga do Senador 
Neder - PTB 

Humberk tEle-ição altomática do V1ce-·fl.,rfe
_. , side:n:e com ·0 President·e c·a R:epú

b!ica! .. 
Argemtro de Flguelredo 
Eurico Rezende - UDN 

Milton Campos .- UDN 
Daniel Krlegel ._ UDN-
AloysIo de Carvalho - PL ' . 
Josaphat Marinho - Se IrtLegenda 

Z-1) 'Prójeto de Emenda 
tituiçáo nq 6/63 

ClNELIÍGIBILIDADE} 

Designa4a em 2,10,63 

à 

!Jesigr",'lda em 25.2.1964 
Jefferson de Aguiar (FSD). 

.RUy CarneIrO {PSD-, 
Lobão d" !;n~eira tPSD). 
Wil!:-<)U Gonçalves (PSD), 
JI"\Se Fe1i('lano IPSD). 
Bl:iZerr8 Net(, PTB} .. 
Jo....rthur \7irgilio iPTB). 
A::J.tõni ... Jurá ~PTB). 
Oscar PassOS ~ PTB, , 
Antônio ·Cal'l~ ~UDN), 
fIloysio de Carvalho íPL} , 
Eurice Rf'!2.ende IUDN). 

J l'.!ilton Camp06 (UDN). 
Josaphat Marinho (EPI) + 

Júlio Leite (EpI). , . X) Projeto de Emenda à' Cons-
. Prorrogado a.té 15,12,64' .oelo Re· 

tituição n Q 3/63 querimf'Dt-o número 1.156-63, aprova. 
Auréllo Vlar.na CBPl). 

-'-

to de éorreios e Telégrafos' 
CrIada pela aesoluçâo número 32 

de 1963, assinad!,! pelo senhor Jef .. 
ferson de Aguiar, e mais 33 Senhores 
Senadores ,apresentada na s~ão de 
30 de outubro de 1963) .. 

Prazo _ até o fim da ,sessão legta .. 
la~lva de' 1963. 

prorrogação por 90 diaa laté 15 de 
marçO de 1964) em virtude do Re .. 
quertmentc númerO 1 163·63 :lo Se .. ' 
nhor Senador' W11son Gonçalve! 
aprovado' na sesslo de 10 de dezem .. 
oro de 1963 12130" . 

Déslgnaçã.o· em 6 de dezembro do 
1963 

'(DISPÕE SõBRE A ADMINISTRA- do om 10.12.63. 
ÇAO DO DISTRITO FEDERAL E Membros _ Partldos Z-5 ) Projs10 de Emel1'da 

Con~~tituição n9 2/64 

Membro.s (lU - ParUdos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
'Lelte Neto _ PSD' 

à Attmo Fontana _ PSD . 
·lIlAT"RIA DA COMPETENCIA 
PRIVATIVA DO SENADOI. i: 

De8lgnada em 2,6.63 
Prorrogada a tê 16. li, 64 pelo Re

Querimento 1. f52·63, aprovado em~ 10 
de dezembro de 1963. 

Membros _ PartidoS 
Jetterson de Agular - PSD 
RUl carneirá - PSD 
Lobl.o da Silveira - PSD 
WIlsoD Gonçalv .. · PSD 
Menezes P!.mentel - PSO 

Jefferson de Aguiar _ PSO' 
Ruy carne1.ro - PSn 
Wilson GonçalVes _ PSD 
José Fel1cUJno - PSD 
waltredo,f G'.U'gel - PSD 

. Argemtro de Figueiredo - PTB 
Bezerra _ Neto - lrfB 
Silvestre Pérlcles - PTB 
Edmundo Levl - PTB 
Eurico Rezende - UDN 
Milton Campos _ UDN 
P.-loyt.l.~ de Carvalho _ tíDN 

(Dá nonl redação à alinea a, do 
art, 101 e ai item IX do art, 124 da 
Constituição Federal, a ftm de esta· 
belecer .que sejam processados e jul~ 
gados, ncs crimes comu~: 
. - os membros do congresso Na

- cional, pelo Supremo Tribunal Fe
deral; 

Wilson Oonç.alvea _ pres1dente 
?SD 

/Utm VlrgUlo - PTB 
Bezerra Neto '8,11.63 - Vlce·Pre"!' 

,~dente _ PTB ' 
Mello Braga _ PTB 
João Agripino _ UDN 
DanIel Etrleger - UDN 
Eurtc.o Rezende f23 4 63) _ UDN 
li urél10 Vianna - PSB ~ 
Secretár1o: Aux1l1ar Le2:!<;laUvo, 

- Os membros ctn Aflsemblétas Le- Pt,..9. J Ne, 'passos Dantu 
islat:vas, lJelos T1':bunais de Justiça).1 Lobào da S.Uvelra ...;. PSD 
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CONGRESSO NACIONAL 
COMISSÃO MISTA 

INCUMBJ...L..-A DE AP..:I,.!!iC,1AR O VE
TO PARCIAL DO SR. PSESlDE/l
TJl DA REl'VBLICA AOPROJEl'O 
DELE! DA CAl\4A&A N' 55 DE 
1964 (NO 1.969-A-64 - CAMARAJ 
QUE AUTORIZA A EMISSAO DE 
OBlUGAÇOJilS DO TESOURO NA
CIONAL, ALTERA A LEGISLA
ÇAO DO IMPOSTO SOBRE A 
lRlENDA E nA OUTRAS PROVI
Dl!:llCIAS. 

Primeira Reun;tâo. eLe· instalação, rea
lizada em !; de agósto de 1'004 . 

As lli,30 00: .... do dia cincO d€ 
&gOst~ de mil novecentos e sessenta 
• quatro. na Sal" das ComJssões do 
Senado Federal, presentes Os senho
~.. Senadores J<>sé Fe1icl;mo, JOãO 
~!pino e Mem de Sá. e OS senho
res Deputados Tarw Dutra, Wllson 
Ched1-cl. e Allorrlar Baleeiro, reune-se 
a Omnissâo M1s1ia inoumbida de apre ... 
cIa;r o Veto _elal do sr. Presidente 
da. República. a() Projeto de Lel nú
mero 55 de 196~ (Projeto ele Lei nú
mero 1.969·A~64 - Câmara) que Il-u .. 
toriza. a emissão de Obrigações do 
Tesouro Na.ci<m~l, altera a. Legisla .. 
ção <\0 Impôsto sôlm a ReOOa. e dá 
outras providências. 

:mm ob~diêncill. ao preceito ,Regi
mental assume \1 presidêncIa o Se ... 
nhor Deputado. Aliontar Balee1ro que, 
4ec1a.1'e.n.do instalada a Comissão Mis ... 
_, determ!na. seja. procedida a. elei
ção paTa DS cargos de Presidente 
e Vice-presidente, re,speotivamente, 
atmvés de 'e~rutínio secreto, por cê .. 
dtllas uninominah;, previsto no arti
go 81 do Reglanento InteT1)<l, pMa 
tanto designado &scrutlnador o Se
llhor Deputado WiJ.oon Chedid, 

Concluida a votação. apurs,-se o se
-guinte resultado: 

Para Presidente, 
Senador J.o-áo AgripinO o... 5 votos 
eenador Mero de Sá, .••••• 1 'Voto 

Para Vice-Presidente: 
J:>eptttado TarsQ. Dutra •••• 5 'Votos 
~nador José Felkiano •..• i foto 

O Sr. Presldent3', após agradecer 
a -seus pares a. su,a eleição, designa 
o Sr. Deput.ado Wilson. Ch-edid Rela
tor da matérie. precípua à Comissão 
M~ta. . 

Nada mais havendo a tratar, en
ee .:ar-se a. Reunião, lavrandC) eu, 
JOSé Soares de Oliveira Filho, Hecre
t4rjo. a presente Ata, que, uma. vez 
aprovada. será. a..~in ada pelo sr. Pre
sidente 

Faço :Wl.Jel que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art 66'1 i'a~'em n9 101-64, encaminhando ao 
nY Y,lll. da 'OO.nstrtu1ção ,t'edeIl.\l e eu. Auro Moura Andrade. Presidente eXAlUt! do. Cvngresso NnoionJ.l, o all~ .. 
(10 Senadp .Federal, pramUlgc Q seguinte· . projeto de Lei ,que, após nCl'maJ tra .. 

. ' mitaçãl) na.s 'dU,M casaS (}o rPoder 
DE~'RETOLEGISLATIVO N' SI, DE 1!H;4' Legishti"". foi C<ltlSubstant!ado "" 

AprlWa as contas ,aa SenJuJf Pre8;,(J,ent,~ ct.a _Repúb;ica relativas 
ao exercic'o (te 1958 .. 

Art.' }'9, São á"l·ovaCl.as as contas prestadas pelo Presidente da &epú
blicd.. relatiFva.s aQ exercíCio de 1958, -na. fO'flll$ dos artigos 66, item VIU, 
e 87, itC!l1 XVI. ela. Oo.nst1tuição .FedereJ, ressalva.d.o,~ os ,~es da União 

quanto à.s despesa..<; Que tiverem seus regJstr~ den/;,.&aàos .pelo TrlbtnU'll de 
çontas, conforme ,'l parecer d.e.ssa. cOrte, ,flôbre ft.<; referidas. Contas. 

Art, 2'. Este aecreto 'legi.sla.tlTú entrara em vigor na data .de _sua I:Ipu~l1 ... 
oaçã.o, revogadas as disIYJs1çõe r em contrário. 

Senado Federal, 5 de ag-õsto <1e 1964. 
AURO MO,URA .ANDRADE 

'Pre.siãente do Sella,do Federal 

(RepUbl1caao per _ba.~er saldo com incorreções), 

SEOUND~ ltEUNIAO, Rffi:ALIZADA wna vez .aprD1'"de. será a&,inada pelo 
EM 6 DE AGO&rO DE lW4 SI". Presidente. 

As 15.30 horas, <\0 d18 seis de agôs
to de mil novecentos e sessenta. e 
quatro, na. Sala das Collli.S:iôes do Se .. 
nado Federal, sob a presidência do' 
Sr. Senador João AgrIpino, Presiden
te, presente os Srs. Senadores Mem 
de Sá e JoSé Fellclano e Os SenhO
res Oeputados 'farso Dutra. Wilson 
Chedid. e AUQtn{\.r Balemo, reun.e-se 
ao Oomissãc Mista, in-eumbid'3. de apre
ciar o Veto, Parcial do Sr. Presi-dente 
na Re'pública ao Projeto de Lei nú
mero 55-64 (Projeto de Lei n9 t .969-
A .. 64 - na. ""Jâmar9.) que auw-riza a 
emissão de ObHg.ções do Tesouro 
Nacional, altera. a Legisláçâ;o. do Im
pôsto sObre a Renda. e dê. outras 
próvldências. _ 

InIciando os trabalhos, o Sr. Pre
sidente eo.ncede a pa'lavra ao Senhor 
Deputado Wllson Chedid que, na qua
lidadt' de l?ela.to-r, tece con.siderS<!ões 
consubstanciadAS em Relatório eir
cunstanciando a origem e tramita
eão da matéria nas duas casas' do 
("A}n~esso Nf''''''nal. 'bem como as ra
"'""P'i'. Tlt'l S aU.''lis ...... 'fundamentou o Se. 
nhor prl";::.idenb da República para, 
no USO de "ua,.c; ntr\butcl'::s constltu. 
rfonafs, allOr seu Veto Parcial ao pro_ 
ep.~sado em tela. ' 

Em di.gcu.t:::C'ão.. não havendo quem 
mais des-e.1e 'fazer uso da palavra, o 
sr .. Pr"'!"'den~ determina sejs BSsi~ 
nado o Relatório. "E na.da m:t1s ha
v~ndo a trat8r. encerra-se a. ReuniãO, 
Javratld." eu. JOsé Soares de QUveira. 
Filho, SecretárIo, a presente Ata Q.u~, 

RELATóRIO Nº 9, DE 1964 
Da COmzsslio Mzsta, incum_da. 

de· aprecillr o veto do Sr. presi .. 
ãertte da República ao Projeto de 
Lei da Câmara '11.0 55, de 1964 (nú ... 
mero 1.969-.~-64~ na Cdmar- dos 
Deputados' , ctue nutoriza e em1s .. 
8ão de obrígf/,ç6es do TesOuro Na
Cionat altero.: a Legislação do Im .. 
pôsto sóbrt ~l Renda e dá Dtttras 
providênclas. . 

Relator: Sr. Wilson Ch.edid 

O Sr. ,Presidlmte da Re-públitfl, 
usando da. atríbt',ição que lhe confe
rem os Arttg()S 'ro,' parágrafo 1°, e 
t n, da Co. ' ulç5;o Peà.e~~ , ve
tou parcialmente o Pt-oi'eto de ~l da 
Cám.ara n9 55 de 1964 (n9 t.969-A.-64, 
na Câmara dOIS Denntadoo). que. RU" 
tati1l't !!I emissão d'e obI"ir;"ações do Te .. 
SOUTO Nacional. alterA a Legls19.ctW 
do Impós.to <;ô'ore a Rend::l. e dó ou
tras orovldf!.ncias. 

TEMPE&rIVIDADE DO VETO 
O Veto do sr. Presidente d3 Repú

blica. obedeceu ao prazo est$obelecido 
no artigo 70 I. 1'. ds constlt;ü-çáo Fe
deral. 

o PROJETO VETADO 

O Projeto s:ôbre o qual lnciditl O 
-ret.o parcial do Sr. Presidente da Re
pdbUct\ ttve a sua origem. na Men~ 

at.ual Projeto. 
A'TRAMITl\ÇAO 

A proposição 'tn:v1ada pelo sr. Pre ... 
s1den:be da RIf:}>ábHoa, durante a aná
lise da 'Càmaxa dos Doputados. 101 
discuti!a, recebendo vArias em.endas 
sendo, l1nalm-ent-e, aprovada e reme ... 
tida i\ N>DSlderação do Senado. -Nes. 
sa Casa do Congres.::o, o Projeto re
cebeu também vári:tE emend~, sen .. 
do aprovado com a. incorporação de 

,,algumas delas e devolvido à Câmara. 

I ?ara ultima apreciação. 

Englobaru!o modificações Introcluzi. 
das pel;,. doas Casas, após "Provação 
pela Câmara, o Projeto de Lei foi en .. 
!Caminb..aõo à sançã-o do Sr. Presid~nte 
da Repúbllea, em Jata de 7 de ju-
lho do .lino em curso. . 
OS DISPOSITIVOS VETADOS E AS 

. Il.AZõES DOS VETOS 

,O 'V:.tc •. d:> 81',: Presidente da Repú .. 
blica LDc,J.dlU sobre os seguintes dis. 
pogiU~ do Projeto. consldera.dos 
oontrárklS aos 1nte-.:;.s.BS naclonai.s: 

I -- No parágrafo 6" do art1go 
aq• à. 'exoressão: 
.. - "das dispOSições do artigo 31 
desta lei OH - interc-ala.d.a entre 
as rm1avras 
e:cclufrIa e da limitação; em face 
do veto ao artigo 31 e seus pará~ 
graf"C~:. 

n -- No Artigo {O, ,eaput". à 
u;p.r~6ão: 

- frquandc & a.liena.ção (){:or .. 
rer _maiS de três anos após e. aqui .. 
e.iCão. e", _ . 
intercala..da entre as palavras rea
Uzada8 e obServQdo, pelas rBeões 
se!a'UinJ;es.:. 

"EmbOl'1l, à. medida constasse do 
antepr-o.tetc-, ehegou-se à conclusão 
~ aut' OS incentivos fiscais ao merca
do lmohiHárlo torn.avam~se desneces .. 
sâri'os, desde que o tmnôSto de nmda 
in"'"idiF'St;' f"e~lmente sôbre (u~ro rea.l. 

As dfscu.~""ÕE'.<: havidas s6bre a ma .. 
tér!!1 (manC'o da e16.bora.ção do Pla
no Rabit·e,,-.l't\n-aJ mO~+""9,.!';Ifl1 que não 
é acontSP-Jhá vel a restrteâ,o aos tmõ
\reis Bdou1r·Mos há ma.h: de tr-ê~ anos, 
'"OOfs ~<:t' t.rut*"mpnto fnduz e. nerma
.... .s.T'rcin: no 1TIO~l"'f.!ti.() tttlf'biJiário. à orá .. 
tf."!t. das es.::.ritUl'M COm valor flêtí~ 
cio-" 
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ru _ Ao Artigo 2(}9 e seus pa.
râgrafo.<;, assim redigidos: 

_ Artigo 20'1 Ficam suje!tos ao 
Impôsto ·de Renda, à razão de 
1'5% (quInze por cento) ~ mEdian
te desconto na. fonte, Os lucros 
ootidos pelas pessoas física:9 na. 
jntegralização ou ::.ubscriçã.o de 
capital de fitmas ou SOCiedades 
de Qualquei espécie, oom a alie4 
tnüção ou ce-&:!o aos direitos de 
bens móveis. 

§ 19 _ para efeito da detsrmi
nação QO lucro de que trata êste 
lil'tlgo, o valor de aquisição dos 
ibens móveis e de direitos será I 
atuallzadã de acôrd.o cOm Os coe;
ficie-nUEG de cor-reção monetária 
fixados pelO Conselho Nacional de 
Economia na [arma. do Artigo 3Q. 

E X P E O' I E N T E· 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

OIRIlTOR .GERAl. 

t\LE ERTO DE 8RITO PEREIRA , 
eHttp:g DO SI'lRVIÇ'~ OE PUeL.lt:::Aç05.~ lHEF'E DA ceç&o oa REOAç:lo 

MURILO FERFiEIRA AL VES FLORIANO GUIMARÃES , . I 
DIÁRIO DO I CONGR .. ESSCI NACIONAL 

. SE<çAo li . .. " 

Impresao nas oi ie{o8s do Oepartemento do Imp()nsa Úac!onal I URASiLIA 

>. 

ASSINATURAS 

REPARTIÇõES II PARTICULARES 

Capital o Interior 

FUNCIONARIOS 

Capital e Interior , 
õO,OU Semestre ••••••••••• Cr$ 

tr.an.sformado.s em elementos de par
turbação da. vida n<>tmal das orga
niZf.l.çóts pllIticulares. 

O vet.o reafirmou ê.sse prlnctpio,. 
re,sgua.:::-<l-ando 8' exclUEão dos dividen-
60S, principalmente no caso d-os Mio
nistas minoritários," . ;; 

VI - No Artigo 34 .na parte jf. 
nal as expressões; 

- "e funcionário público, em 
geral, que' exerça função de na
tU!'eza externa e itinerante" -. 
Razões do veto: 

"A legislc.çãO atualÍnente em vigor 
já permite para os funcionários pú .. 
blicoo em geral a dedução de d.iá.riaa 
e ajudas de custo recebidas' dos c0-
fres públicc.s. par,a despe$às de vIa
gem e estadia fora de sz-dC, quandO' . 
em serviço. 

§ 2~·- A alienação ou incorpo
rnç5.<> de bens a que se refere 
ést-e Artigo[) deverá ser feita. l'~rí~ 
gn,t(damente, com Q. aS':.:lstênc!a 
da respectiva firma Ou socieda
de. a qual s-eri saJidàriaJnente 
TtspcnEável pzl0 r€·colhimento do 
1mpós-to. cabend.o-lhe ação re
gr~ssh'a c·ontr.::z eIS devedof€s. 
"Razões do vete}: i AnQ ., ••••••• ~ •• o' • 

Cr$ 

Cr$ 96,00 Ano ................. Cr$ 

I Exterior 

39,00 
76,00 

Além disso. aas empregados e ser
\'idores públicclS que exel'ceram fun
ções externas e itinerantes, como. s~ 
.iam as de vendedor, l'rojlagandiSta.., 
fiscal e outras, é garantida. a faouI
dade de deduzir até 5% dR:,s rerrl\m~ 
raçõ;,s percebidas durante o ano. 
que.ndo não são indenIzados pelo em
pre-sador as despesas pessoais de lç. 
comoção qunndo nec.E'&.~rjas ao. de .. 
sEmpenho das re..~ectiva.s funções. 

.. A flnalld~üe dos dlsposítívos 0,:1-
ma, côbre G3 quais incidiu o veto era. 
evitar fraude ccmumente verificada. 
quando ee cnti\'a liquida.çãa ou ex~ 
Unção de emprê3-.as com o intuito .de 
crganizac9.o de novas' companhIas 
com mfSmJ.5 sócios. cu a-ciQnistas· 
5uoscrev0ndo ou integralizando qUDtas 
c}e caphal com ofuecimf:nto de bens 
(lU direitos tec:b:dos por valores mais 
elevad(i~, 

l.'3s0 acontecía porque na emprêsa 
liqulda40 cs vale,ns dcs bens do ativo 
!íxo e do ativo circulante figuravam 
pelo nt::~to h:5tó;'jco ou abai~o do seu 
vulGr atual. < 

A Ci.'rret::áo monetária da ativo fixo 
prescrita n,o artig'IJ ~I] do projeto,.l?Q. 
rém torna dispellsavel o dispOSItIyO 
a('sutfl.Ú~Dr. sm{lo oportuno o veto a 
fLrn DL? evitar p.cssiveis tributações.fu
tU1"<lS atiuginj,·:) ganhos de caplt.al, 
medid's sujeita a regill1,e €spec1al'~. 

IV _ No artigo 31° e seus pa
Tilgufos cJ.mo soe SEgue: 

_ Art. 31° As firmas e socfsda
des de qualquer erpécie, cujos 
fundos de reSErva, já tinham. 
atingido o valor do capital SO~ 
ctal realizado ,no caso de pro
moverem o a-umento dês.ses tun-

. dos com o aproveitamento de lu
c,QS apurados em suas operações, 
ficam sujeitas ao imp_ôsto de .30% 
<trinta por ecento). e.rrecadável 
na fonte, sóbre o aumeJ?rto, inde· 
pendentemente do impôsto devi-
0'0 peTa pe&'oa juridica na for~ 
do Artigo 44' <lo aegulame:nto 
nprovu<io pelo Dêcreto n? 51.000, 
de 10 de abril de 19ti3. 

§ P O l"Ecolhimento do impôs· 
to a que :se refere êste .arUgo ,se
rá efet.uaao medlante gula, obser. 
vadu!) as dispo.slçõelS da legislA
çiío em vi!:!'O-T. 

~ 29 Re.ss.3.1vados os casos de 
nções de portador. não iden~W.ça
do Q.5 titulans soc100 ,e ru::IOnLS
trui de firmas e sociedades, lXIr 
ocasião 'da düt1'ibuição dos aCl"és~ 
CÍmos de rEservas, deduzirão do 
ímpê.,>to a pag.ar, calculado em 
suas decl2:rações de rendimentQs 
a llllportância dO impôsto desCOn
tada e recolhida na. forma do pa-' 
rá"'rafo anteriGr. 

§ 39 Ccn~íderam-se f'undoo de 
rEsaVa as im.portâncias destaca.~ 
das dos lucros sujéitos ao impôs
to de fEnda em poder das pes-
5'Oas jurídicas, quaisquer que se
jam .!l.s designações 'que tiverem, 
inclusive lucros- <;usp-ens'os,. exce
tuados as reservas técnicos sons
Utuidas obrí~atóri.amente pelas 

E.xtcrior 

Ano ............... Cr$ 13S,00 Ano .... , .............. ~ ,Cr$ 108,00 
O di.~posttiyo em face admitindo _& 

dedução das desp'2sas de \iagcm 6 
estadia no limite de 30% do rendi
m€nto declal'ado., quando se tratar da 
funcionárío -público. seria. conceder a 
émes contribuintes, regimE' d'e pr1nct .. 
pio incompatível com o prlncl-n1j" de 
igualdade que deve regn a cobran ... 
ça' de L~pt\Stoo. princ~!pal!nente do 
renda," 

- ~ Excatuadas as para o ext.erior,' que serão sempre anuais; as 
assin.Jturas, poder"5e~ão toma.r, em qualquer época, por seis meses 
ou Ull ano. 

- A fim de pOSSibilitar a l'emess'a d.e valores acompanhados de 
escJllrecimentoll quanto !à, sua aplicação, solicitamos dêem preferência 
à rvmessa por meio de cheque ou vale PQstill, emitidos a favor ~ do 
T';soureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

CONCLUSÃO 
- Os suplementos os edições dos órgãos oficiais ser5a fornecIdos 

lIOS assinantes sômente mediante solicitação ~ 
Dlante do expôsto, cremb estaNm 

os. Stnhores Congressistas em con
diçô~s de bem RfUizar dos vetes par
ciais apostos pelo Senhor. Preeldent.fJ 
da República a.o Projeto de Lei dia. 
Câmara 119 55, de 1964, que autoriza Q. 

emistão de obriga!;ões do Tesouro Na .. 
cional, altera a ltgisl{l.ção do Impôstlll 
sObre a Renda. e dá outras proYidén .. -
tias. 

-" O· custeI do número atraJiado serã ac·rescido 
exercicJo deco:rido. cohrar .. se' ão mais Cr$ 0150. 

d. Cr$ 0,10 0. por 

to do capltlI durante o prazo má· 
ximo de 3 (oito) me..ses, .contados 
da data do encerramenti."l do ba
lanÇ<) ltIlua}. 

§ 49 li. não-utilização das tm· 
portâncias levadas Elo fundo de 
aumento do capital no fím a que 
se destinam, dentro dO prazo es
tabelecido no parágrafo anterior, 
sujeitará O infrator ao pag.amen
to do impôs to de q"ue, trata. êste 
urtiga, com o aCl'~cimo das mul~ 
tas moratórias. 

§ 59 As disposições dêste artl~ 
go nú-o se. aplicam 6.0 Banco, do 
Brasil S. A., ao Banco do' Nor
deste do Brasil S. A. e ao Ban
co de Crédito da Am!l.:ZÔnia. S'l
cieds..de Anônima". 

Razões tio vetO: t 
"A finalidade do que prescreve o 

~(igO 31. é dilatar até as firmas In
dividuais e a. outras sociedades o te
gimé especial de tributação de reser
va.<; 1nstituido pelO Artigo' 2() da Lei 
nO 1.474. de 1951, protegendo, ao lado 
de outros dispositivos le~ais •. OS' direi-:-
tos dos acionistas- minoritários. . 

A transform.ação em lei dos di3pool: 
tlívos vetad'Os aoonetarJa a.créscim.-o 
de comolexi<lnde na splicação de tri .. 
butações diferentes das res.ervas 
artualmente peculiar.es àS sociedades 
pQr ações às socie<1ad·es de pesSOJ..s e 
a firmas indi .... iduais." . I 

V _ -No Artigo 32. alineai 4, a 
expressão: 
u'dividaulo8 e" 

aZinea c _ integralm-ente 
Na,Alínea a do parágrafo único 

do mesmo artigo 32. a expressaos 
_ "dividendos" ; 

Bazões do veto: 

1!:sse Imncipio, entretanto, está mais 
definido nas disposições constanteli do 
Artigo 'j9, quando pr~sereveu a cor
reção monetária das 'd-é-blt()s fLscais. 
A ingerência do FIsco na Economia 
interna. das emprêsas deve se-r limI .. 
tada 1\. CMOS exce-pciona1s, evitando
se que os poderes do contrôle sejam 

$31a das Sessões, em G de agôsto 
de 1964. _ João Agripino, PreSidente. 
Wilson Chedid. Relator. - Tarso Du
tra - A1em de Sã. 

Convocaçáo de sessão conjunta pam u!)r'cciação. de veto Presideticlnl 

Sessão Conjunta 
2il Sessão LegisJat~va Ordjna.rJa 

59- Legtsla!ura. 

Em 12 de agôsto de 1964, às 21 boras e 30 minutos 
ORDEM DO DIA· 

Cont1nuaçâA:l d.a. votaQ5.0 dr...s dl$positlvos atinjl1doa pelo veto. presiden
cia.L (pa.rci~) aú P.!'ojeto à~ Lei U? 1. de 1964 <C. N.)" que inst!tul nol'Q:t 
valores .de vencimentos para os sel"vid-ores civis do Poder Executivo- fi dA 
outl·n.s proVlcêncíM. t.endtl 

S.'-ELATORJO, sor nV '1 d? 1964, da ComIssão Mista. 

C'ét:ue!a n'l' 
1 
2 
3 
4 
6 
e 

ORIENTAÇIl<J PARA A VOTAÇAO 

D1SpoSttiV(· a que se refere 
§! l' e 2' dQ art. 27, 
Art. 23 ~p~.lavra~ vetadas), 
§ 29 do :1-rt. 33 (totalidade). 
Parágrafc, linico dQ art, 35 Hots!idad-e). 
Art. 37 \palaIT1k veta·de:;). 
Art, 40 (i;ot.Rlid.: de) , 

Sessão Conjunta. 
211 Sessão LegislatIva Onijná.:rh 

59- L.egislatul'a 

socifda{}es d·e cl1i,JitsllzRç;.o e pe~ "A pontualidade no pagam~nt.o dos 
·1c.5 de seq;U::ü, d2 ql.iEl.l.qu~r nn.tu- tributoo e cont:nbulções deYidas ao 
TeZ<i. '" t~{1-,,:"mmf." unn C3 E:f2:'-IEstado, foi (neareda cerne fund-amen
tos c!fute- a.-ti~{) B.$ pa.rc-ela~ IT'.an~ tal quando ãa elaboração das nor· 

. tidas em um lundopara aumen- m8Q I>'""",rl( ... DO Artigo 3Jl, 

E:m 13 de agôsto de 1964, às 21 horas e 30 minutos 
ORDEM DO DIA 

Vé:O p'·e.:;~.c:;:!l2ial (parcial) _ ao projeto de' Lei nl) 1.969~A de 1964 na. 
,?w:na.ra e JlÇo :)f) d~ !9ti4 no 6enbdo, que aurorlza a· o-mlssão. 'dI;): Ob~. 
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ao '!'escuro 1'o~aClonal. altera 8. ler1slação do lmpôst-o sôbrc a Renda e dá 
outJ'3a pl'uvidência.s, tendo ReultÓTio sob n9 9, <le 1004, Ua. ~ão 
J4l:JIa, 

19) e Ct<t:lP1- Cmnde. no Estado de M.lt.o Gr~St,. 
(BR-l6! , 

5 

6 

OltIENTAÇAO PARA A VOTAÇãO 

DtspCSiti1.0 a. que se refere 

Ar\'. 4.'> (pa.rte veLc:.-da); 

Â4t. 20 e seus parágrafos (totalIdade); 

Art. 31 e seus pa..: agrafos (totalidade); 

t 69 do art 39 'pJ.J't.e vetada); 
Alínea lO d" art, 32 (partfl Yttada); 

AJinea a d) p<trúgrafO único dI) art. 32 (parte ~Yel;a.da): 

Ji.l1nea c tI .... lU''V. 32 ltota:idade); 
Art. 34 tpa.rte ver.ada.). 

Bessão Conjunta. 

2- Sessão Lcgislati:va. OrdÍnB:'la. 

5~. Legisla tura. 

Em 19 de agôsto de 19G'L às 21 h:1ras e 30 mInutos 
ORDEM no Df/>. 

,'ETOS l·Rr::.~IUHNCL\iJ 

19 Ao Projeto de te! AV 1.911" H·60 na .... Cãmara e nl;l 74 .. {J3 no een'a~,:O,l 
,ue mClm :ru: t'lano RodOViâJ.'10 N,i.C!on61 a. ugação entre Rio Verde, .no Es .. 
tad~ de Goiás {BR-19) e Campo Grande, no Estado de Màto Groooo 
fBR-16), tende Relatório, s1>t n1 5-64, da. Comissão Mistaj 

2\) Ao Projete. de.Le.1 n f>'j-B·mi na Câma:ra e n9 77-63 no Senado. que 
lncluí no Plane R.odiviário ,1 \",0:1'11 a U;.!/a~ão Rio Grande~Aeeguá, tend:~ 
Be:at6rjo, sob n~ 6-64, da C,r)! '-" ~ i\,·1Uta; 

S? Ao J?l'Ojet<: de Lei '1:1 13 "'. G3. no Sena.do e níl 56~64, no Senado 
eue estabe.eCe normas proct".'~Jal.- rela.tivas ao mandado de Segurança.. 
1end~} Relat6:1o sob U9 S. de \%'. da Comlssã-.J Ml.sta (veto parcial). 

OIUENT,\ÇAO PARA A VOTAÇl\o 

Matéria a q!le se refere 

Pl"Oje'("I q!.1t! incluI no Plan<. RJodoyiário Naelonal a. U
gação entre Rio Verde, no Estado de Goiás (BR, .. 

, 

3 

• 
li 

3 

Thtalidaae do projet.) 

FroJeto que incluI no Plano ROC!oVi{.:";o Nacon1l! & 

l1gaç>l-c Rio G*'ancte-Aceguá 
TOta,lidaae (f'J projeto 

Frojet.o qli~ e.stu.beJe·ce normas prCCeE5.u::l.lS n: 3.-t:\,(\ • ." ao 
mand'ldo de sel~urança. 

Letra. lido' "lr fme", do Mt-. lQ \palavra.s re:r.das); 
Art. (9 (pala.vra vetao.a); 
Att. 69 (total1ctad,e). 

0_ Presla'ente dOr Senado Fedêr,ll nos têl'm03 do Art 70, § 3", dll C<lno; .. 
titujçao (~ do Art. 1'. n Y IV (10 Reg:men~ Comum con\loca as duas Cl:I",as 
do Congres...o::u N<.tctone,! para em ses..'ão conjunte '8 rOOllzar~se Ou dtl;4 ~3 
de agÔStf, do anl~ eIr.l cur~o às 21 horas e trinta m:nutos no Plenanll :ia 
Câmara etos Deputados conhe~e:em do veto Dresidenc,aJ ao proJe~J de 
Lei m 9 i..969"A dE!' 1964. na eãm6.ra e n" 55. Cle 1964. DO Senedol Que 
autoriza B emL.."Sã.o de Obrigac:õe~ do res.oUft. Nacional, altera a leg;!uação 
do IrupO~t(J sOb!'" e Renl:la, e db. outT~ prC'vldênclas. . 

Senac10 FeCiera!, em 21 de Julho de ,1964. 

AURO MOURA ANVRADt 

'Presidente do senado Fede~al 

o Pre::;idente do Senado Federal. nos têrmos dQ art. '10, § 3° da ConsU-
tulção e do art, 1°, no IV, do h.egimento Comum, convoca as Guas Casas da 

I-Congresso Nacional para em sessão ~onjunta a realizar-se no" dia 25 de a.~6sto 
do ano em curso·às 21 horas. e 30 mmutos, 1\0 plenário da Cama.ra dos iXpu .. 

f 

tados, conhecerem do veto presídencial ao Projeta de Lel lO') l.l4Q- B, do 
1963, na Câmara e nO 76, de 1964, no Senado) que aprova normas para re" 

\ 

f 

visão de Pl'~ÇOS em contratos de obras ou serviços a carg<) de 6r~ãos do 0.0-
vêrno Fedt'ral, e dã outras providências. 

Senado Federal, em 3 de agôsto de 196~L 

Presidente 

SENADO· FEDERAL 
2' SESSAO LEGiSLATIVA ORUINÁRtA, DA 5~ LEGISLATURA 

ATA DA 12'33. SESSÃO EM 1t,... Faço sabe.t' que o Senado P'edual aprovou e eu, Aura Moura Andmde, ,trc os ),ens ê direitos dss cOnlpfl!lh1.as 
U:' AGi,s· '1·0 DE 1'964 11'r€Stdente, nos ermos do art. 47, n' 16, do Reg:me"to Interno, promu!go ide seguro alemã,,; qUe [iv"ou) suas 

- .' a. seguUlte cartas patente~ ca~~udas. 
rR .. ' .... IDf;~CIA DO SR NOC-U .... lR1\ Art. 2" O LnstItUto de Resseguros 

• .') '~ DA .... AMÃ a:. - RESOLUÇAC N9 28 D;.; 1964, d9 Br.a.~il. mandatário ~a união, por 
..x 'dl:5po~)lçao do Decreto-lei n9 4,636" dO 

As 14 horas e 3D minutos !lCh~i'11. Restabelece a- tribuna elo Plenário. 31 d~ agôsto de 1942, promoverá a 
se :'t)resente3 os S~llhores Sen:ldJ~ rest!tui~~ão de todos o~ bens, direitos, 
res; Art, li?: A ,,;om~ao D1re«ml proviÜenclllrá o re8tsbele<:1mento da descontos e saldos eXlStent.es em seu 

tribuna no Plenarto das ses..';óes, destina.da ao tua facultativo da palavra podel' ~;e-lJl representantes credencia~ 
AdaLJerto SClla~ pe!os me:n(ll'OS 1a Ca,'>Ll.. dos pelas companhias de seguro ale~ 
Vivalao Lima, . mãs, la'lra,ndv~se O competente têrmo 
Eó.mundo Levi. Art. 2\1', A ~ro'''lIencia previ.sta ne.sta Resolução de\'erá ser execut-.ada de rest1tuição com plena e geraJ qUi .. 
Cattete pinheirO'. no prazo de l3essen l .a, 60) óiAs. tação d!l administração e de todos os 
Lobão da Silreira. . w t á . atos prat)·cados nelo lllS"'uto man' Art. 311'. Revogant-'-;f: !l~ C:Usposlçoes em con r rH). t' ~~~ 
Joaq~ .. ~_l l Jarentc_ datário, 
Bige.redo pa(heco" senado Federal, " de agôsto de 1964. Art. :11) Esta le~ entrará 5;n vigor 
Menezes Pimentel. na data de sua. publicação, revogadas 
Wilso'l1. GJuçalves, .b.tmo MOlnA ANDRADE as disposições .!m contx:ário. 
ArgeuUro de I~igL.'elredo, Presidente <io Senado Federal As Comissões de Projetos do 
Jo.:io Agr:pmo, :Executivo e de Finanças, nOS t.êr .. 
. Silvestre Pé!·icl~s. (RepuJ:!licada por naver saldo com inc::lrreções). mos do a:rt, lQ2-A, do Regimento. 
Jcff~rscn de Aguiar. 
Eurico Reze .... d,e. 
AuréI!o Vianna_ 

o Sr. l' Séc:etário lê o.... Offei", ns. 1.807, 1.aIa e 1.814, do 
guinte: Sr. 19 Soct"etário da. Câtnara dos 

Deputados, enca.minhan~o à aprecia-
Nogu~1ta da Gama. EXPEDIENTE ção do Senado as SegUintes propo:':t'· 
lJeze:rra Neto, ções: 

Mensagem nO 166, de 1fHj4 (u') de 
Mem tie Sá (1) longem ~71-A). de 28 de J.l .10, <10 
O SR. rRESIHENTE: .;i:. pl'esidente da i{.épÚbJl<.;a - .~:.::;. 

. ...:~ui do:s dOS autógrafos refe_ell~<:_ ao 
Projeto de lei da Câmara 

n9 11 :1, de 1964 (Noguelra da Gama) - :A Bsta de 4'l'ojeto de 1"ei da Câm&l'a n~ 83" de 
presença acusa o compaJ'ec:m~ntQ de 1964 que abre ao poder ,Legls1aÍlvo (NtI 2.138-8, OE 1964, NA OR.IGEM' 

Proieto de Lei da Câmara 
n9 114, de 1964 

(N° 2.131-a, DE 19M, NA OIUGEM) 

Attt!ra fi Lei 1(! 3,917, de 14 de 
1ulho de 1961, qUe reOrganiz.a o 
Minisfério das Relações Exterio ... 
res, 

O Congresso Nac:onal decreta: 
19 senhores senadores. Ha.vendo nú~ (J crédito sÜPle~lemar de : .......... : 
m~ro<: leg~i, decl~ro aberta a s~são. or$ 1l,882.455,OlO,nO, 'lO orçamento 
Vai ~er 1 da a ata, da União para o ex.erciclc financeiro 

O Sr. 2° secretário procede à de 1964 (pro;eto que, sancions.do, se 
leltUYa da ata da .sessão anterior, tranSform()u na Lej nO 4,371, de 28 

Dispõe sôbr e bens e diT·eitos 
Companhias de SeguTo Alemã. 

o CongreSJo Nacional de~reta: 

te . Art, ]" O parágrafo lQ do :.\'tigO 38 
da Ui n~ 3.911. de 14 de julho de 
1981, paSSI! a. ter a segdnte reda~áQ: 

q,ue é ap::ovatla sem debates. do mesmo mês, 
Art. 10 CeS'i3m, nesta data, todos 

os efe:to.s da le;;:;~,lação de guerra SÕ~ 
"§ l0 serão aposentados COIU

llulsàrlamente ()$ Diplomatas que 

--( 
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a.U';::;i.ire:u· c;; s:'z:-ti~te.s l'm'te.:- d,~ \.!;l.T!S. nivI'1 la. que serão. preenchidos 'consulliJ',. se~ão orb"1'.t:..:zr'...i",.s' as f;';1i~~gs Nawtc:o P·::.ssca. de· Siquefra. CatnJ"OS 
. 1él.;1d;;: ~ ~.--- lpe-los atwr..s (Nu.papt2s. de ca!go iSO".!de rot:::.ç&o, m..c.d.L:.nte f', QU'lll z.a ncti .. - Go.b.:r.'!te da. Chefia. do Depu:,ta" 

IvLni.sh'os c:~ Pl'i:n-e::'a elas.::; -1'!adO d3 Cór..sul privativo, do Quadro!fiea:rá no;; el€Lo:":;s é'.;:t hol'a e lCC2.1 mento Econômico 
. ti5 a:105; de. Pesso.!!l - parte Pel'manen e ....:..... da. vctaçüo. Luiz eLe., paul,a Fjgucira - Bectetá ... 

iviinist.;:os de Srgl111da Cl:l.s~e -I eló Min'sl.ê~'b d3.S Relações Ext-erjo-. § 29. No dia cU e!~:"ião só SITão r:o-G::-rnl da 8UMOC, servindo no 
CO 3,nes; Ires.. admitidos fi .vot!>I' 00 gue cGustzm da ,Eervi<;c. de Fiscalização e Re~~stro d,e 

.::'r'melr:::s 'SêC!'etá:-io.:; S5 i' li 10 Os cargoS' de Oficial de Chan- fôlhs. de vctaçã'Q e c-s passãgeiros' e Oapítais F-:.Strangeircs .. 
ano=:; Ic-eLtrb- a que se refere o presente ar- tripulant,2s c.e navios e av!ões dE Mau..~;c.:.o F~jcÍ3Simo d::f oHm ca.n .. 
S~gundos szc~ etá-:-ios: ~',) tiEo serão exti.!:.to,s e supl'imídos à me- O'uerra e mercante que, ~10 dia, e.ste~ p-os:, 

ancs". l-dida que vagarem. . rum na zede das ~-e""6es elei":to!a:is. Ca.rloo Edtral'do- Mauro 
,,<'"o 11"+'-.,. "1 ", ,," .~ a * 2" Os' aL-uais ocupantes de ca.rgo Art. (W. Enc2rrada :l. vota(Jã,o, as Al~'{au<ire Angelo de Paulo, Lin1a 

tl:~~:7 ~~ A~" .. "~·Q<'''3 ~~7,~ i4'~; j~: I U;olado· de Cônsul privaLh'o podel'.Íl? "lma:s Som'§.o .enviadas, p;!os ~õm;n!e-s Oarlos M~!'eng() Fet'eira 
,~o.~ '~~L ~l:'~ " 'oti.f!- '" G" '.nte alnda ser, a qUê.lque! teI?po,. ~provel. geraIS àf. s~de.s das 1-.!I:..s.s02S D~p1omã.- SitL."1eY:P0'n?,a,"_Maru:o _ 

lL~ c; ~~"., pUS",E.lll II t.r a .. e"U. Cactos em cergo publlCO, ~nclUSlVe nu~ tiC-as qUe as remeterão· pelas ma!.as Lúcul:o Vicente de Souza e Silva.' 
a-euR';"o" ,tá~:Q.uico" desde que r-equeuam ao pre· dilll-omát.icas, ao Ministério das R-eIa~ Ruy de Mesquita- BeBo 

"a} as p:'omoções a Minlstro de sidente d'a Renública, J)o8suam est~~ ções Exteri'Ol'es, que delas fará- enb'e- lYMl'co. Antô.!1io de B~nedito de 
pi'im3ira. Classe obedecerão exr!l~" bil~.d,ade ftIDc,i0t;al ~ sati~f?-çam os re. ga ao "I'ribUll8J Regional Eleiior~l' do AZ3.mQuja . ' 
SiVs.mBnte aO cr:tério de mereCI- qULSltos pl'OflSSllJII:8JS e~{lgldo.s para o Distrito Federal, a quem cO-"Thpettrá a - Alcy' coutinha _ 
m-er.to~ dev€ndo'o candidato co,n-: exercício da ·n.ova fun9ao. , apuraçã.:) do.s \'9tos e julgamento das Ralneu Salllu~ Meirelle.s 
a!', pzlo n1enos, vinte anC.s de Art. 10 .. FIcam crlad~, no· QUB .. dúvidas e recUIsc.S que. por acaso, João 'Ary de Lima Barro,s. 
~erviço, no: carreira' doS" quais dez dro de' .PeL~al - Parte SUPlementar sUl'girem. p..9.di Assis, R-ibeiro Filho 
p::3'stados no extedor. ',- do M!Ilistério, das· R,elayões Exte· Parágrafo único, tr'odo o serviço de Di.,r-ceu Borges Nogu'eira 

C) as p~ü::CO!;Õ$, a Ministro de riares, 15 ~:ugns em cCí:mssaD• símbolo transw:rte do ma-teria:l eleHol'sl para Evandro da Si.lveira. . ' 
Segunda Classe- obedecetão' a.OS 12 .. C, da. CSnstJ Prl\ÇR:tivo. .":l, eXeCuçã"o óestà lei. ·se..."á ff;ito: por' Dirceu Pequeno Lima 
cri:.:é!'ias d~ merec:mentó e' t..nti- Art .. 11 .. O· Poder Ex-ecutivo balXará, via· aérta. ' ' Lourenco Guimarães MonteIro 
g;.l~d!tõe na proporção.- de quatro, por , Dccteto.. a regulamentação da Art, 79· A tO-do eleitor que· vvtar- Maria Theieze' Oliveim 'da suva 
·vJ.,Jas por merecímento '-e u.ma por p~€nte Ji!i. . .' nas' condições dêsta lei ·será dada a Gilberto paes' de Lemos Less~ 
antiguidade, . de.vendo) no, pr.L'Ilei~ ~ Art. 12. Es-bL lei ~ntr~rá em 'vIgor ressalwl para a c:om'-g.rucaç2.Q legal ~Çl Jorge Sllva . ' 
TO caso, ~ candidato contar pelo na d,at~ ~e~' sua 'Pubhc::çao, revogadas Juiz eleitoral .de. sua" zona. Mauro' santos .. - . 
menas, qUInze .anos de ::ervlço na 'as dl!:p'-JS::ÇO€S -em cont-ário·. G ParágrafO unlCO, Todo' aquêle Que, Orlando ·Romero. Libó!"io 
carre:ra, a metade dos, quais ÀS Coltl!..s.sões de Projetos do nas condições desta lei, estan<lo cb.ri- FaUZi' João Mansur' 
pr:es-tados .:;J..:). ex.terior'·. Executivo t~ de Finanças nos têr- gado..,tl. votar, não o fizer, fica S"ljeíto, Eduardo. da. Silveil's Gomes JúniOl 

Art. '3° As promoções na C9.rreíra mas do art. 102-A, do Regimento além ··d~s penalidades previstas em Luiz" Leal de Oliveira Rodrigues. 
d~ Diplomata obedecerão ao disposto Interno. ' . ~lt!1. proibid.:}. de requerer qU31qu-er do- Gentil Augusto· dos Sant.os Nobre 
na Lei no;> 3,1;:-17, de 14 de julho de cwnto .. p2rante a- repartiç.ão dipJo-· Ruy .J{).f:~ 'Badenes Beltrã,o 
1961 e, na composição de Q-...;:adro de ' , • L . de" mática. 91 qu~ .estiver subordína:do~ eu-:-_ Ruth de Macedo $ca.res . 
Acesso, a que' se refere· o pará.gr"a1'o Prrojcto de el a &'Tlara quanto não se justificar., Carmem Silvia. de Castro LeivM 
único- do artigo '18' da. mesma lei', crn" nl? 115, de- 1964 Art. 8? O Superior Tribunal' E!-ei- Zelàa Maria de Mello T-ones 
correrão· 03 D~pl:2matas C01OC:;fd-os, por • 'torJ}l e o- Minist-êriti d'.?s Relaçõea Ex- ~llt~. A~ edo d..e M nO M 

·ordem de antiguida'de; nllS dois' pri_".(~D 1.498-8, DE 1960, .N:A. OltlGEM) terlores 'baixa,l'ão- as.instrl..1"Ções neces- ea n~ zev., , e,' orsel 
"_ t' 1..... ,. \ sá'rias e adotarão as medjdas adequa... ExpedIto Gera.:.do Tel3.elIB.· 

m:ziros terços Ui1 res~c: 1m c_se~ • rnstttrri·' 0-' voto àOs õra~le~rGS j ..t~~ à TlJ>rfelta exe.c:u.ciio de:.ta 'ei 1n_ Al,tin,o Aug1+Sto de O. live!ra 
Art. 41) Os Atimstros de segunda 1ut.\03 "'..... .B t l? tU 'Cl~s:e que alé~ de 'preenche~em as' no estrangeiro. clU$iv~ sôbre a pa4rü."'1iz-ação-do ma.. Sellpo arreo fi ." 

exigências estabelEcidas. no pará.grafo Ó CODgT~{) N2.:Cio-nal de"'...r-eta· teriat el.eit.o1"M e- a adoção gu d1spensa Oc~aVio, Soa:-es'.Modesto 
39 do artip 23 da Lei n'1 3,917. 'de' ~ .. ' I da cédula única, Lmz carlo.~ Valente da Cunlul: 

. d 1 t Ci Art. 1° O "Voto d~ brasllell'Os no I Art. 99 Fs::à lei entrará em --v1.60l' Joa-quitn Ramop Júnior, 
14 d3 julho e 196 ,e con arem ,c m e:tra.."'lgelro r;.;as e-l-elçoeS para p~'es1~ na. data de S"la publica.ção, revog',ada.s José LagO .Mot.a 
três anos n:l sua classe,' p:.derão ser, dent-e. e Vlce-~reS.~dent-e. da. R2-p.ú-b,l1--l" dispo o3ições em ccntrárJO.. J~a,ci .SO~lfO .. de, Me;nd-onçs. 
cvehtm,lmente, c:::mis-s'onado.s -' como ca serã. rÇ';!"Jlado pela presente la;.. • .. ;; Joao patriz de Flgueu-edo 
Embaixadores. Art, 29 Nas s:;des das M1ssõ~~ D1- As .. ,,-~~~. d~ ç:-ocst~~m~ I Heitor B.:trbos~_ P!nho e' Va.scon .. 

Parágrafo frn:co: Os M~ni$tros de p:'c~";1ãtica.s, r,c:editad-as jlJ.~to a gD-. -e J''J~~ça. e de Re.açbeS Ex.tel'lo- 'celas , 
Segunda classe -já' designados para as VerTIOs es. tr::U1gé\~~ e !las ,:secte,3 dos I re.s. .' . Emmanuel Ferrmra: Bacepar 
funções ·Em comi-ssã-o a: qua- se :ref~r~ 'Consu!:wos .(.;el~alS, .'i2raO rogan:,zadas I OI:icio nP 7ti3, de 28 de 'julho, do DerOl5se Arauj~ d,e, FigueIredo 
o parágrafo 3

0 
do artigo 23 da LeI se-rões eleitO'.,::ais ..... ~ra a recepçao de sr, Pr"" .. i.de....,+,~ d' i). Tl'ibunal dê Con- Araken,Branda,O Fonseca 

n'3,917 de 14 de julho de, 1961 e • ~ b l\ei .• - ~.- I L b F 'h ' contatem c::::m três arios na sua clas- vot-o.s d'O's' t.id.:1dãos ~~ TOS;. CO~jtas~1Q União _ Er.~a..::nfn1ia lista dos yan,'s oa la. o . 
tít,ul-o de e:e.it-or expedda pela Justl~ l.$enioores da. S:.ipe::intendência da. ClOVIS Langer de Almelda e Alb~ 

se, poderã.o ser,. eventualmente, co· ça. eleitoral c' Que. no, m~ento das \ Moeda. e. do Crédito que a-p.:resentaram querq!1e, ; 
mtS.sjonadoo como Embaixadores, el.~i"ões pTesid::ncia:.<;, €stcj-am nO es~ I'"ãqu'" Cõrt" de~.la:'a:~"o do. bens e Faus,to Barb.utu ~ Art.. 5° Os atuais cargos ísoIados de ... <;;""'" .... - . Má N n C 1 ~. 
Ministro 'Para. Assuntos Ecollôm:ooS uange1fD ,. , 'Irendas próprIas. n-os segUll1tf,s têr·1 ,no. u es' aya can .... 

'. de Prime,'". e se<TlZi1dn.-Cla:.sse do Qua~ Pal'ágr ... .fo Ú!'.Jco, Q:;:ando hou.ve-r mos.' Cll!udl0 Neves. Rl~her 
D '1"' <:;3 à-e uma s€cão. poderá haver lo-! ..toao Monteiro PeIXOto 

drJ do pzssoal - parte", pe~ma~~:_ ~àlização em ed.f.ici-o onde funcione I TC-2().5~8-_6~ I Jooé costa, de Oliveira _. 

r!.or~~ ~~i:;~~i{)a cI;!oo~~~~~ u~l1: 5:~f~ f9ÜbJ~a ~~;oE:r~a~~~~ AViso'. n.D 7i3~1!~61 ~~~;~~ ic:n~o g~jff;l~efrOOo Costa 
,l1~tro de ASS}ll1:tas ce;:n"'~tr' "õe s.eção eleítoral ,nos têrmos do art. 2Q I ,EIll 23 de julho a~, 19&1. E~r de Andrade ,Axillez 

,parágraf-o _ Ul1.1~'. Os , t?S,. é necessário que na. circunscrição de! .Senhor Pr-esidente Fa~lO F.urtado Arnl~-.:J de Matto!! 
A~untos c~e-r~ uJe Pr~~a dP~ jurisdição, da Mi.s.são Dlp-}omática ou . ' Jo~o Fernando Seba.stlao CharnauJ 
se;,:;u,nda._ classe'i~g ~ a t,';,va se~ do c.:>nsulnd(... Geral haja.rJm m1n1mo Cu...--npte-me o dever de cOn\un~e~r Sertão -. , 
n?mmaçso p-r~~~a nes~e 3;t}=O, t (t", 30 eleit01~es inscritos, na ,!forma t\ V. Exa., de acôrdo com o re;;;O,Vl~ Alberto de AlmeIda Pais 
rao- apo!~e:rrtaCl()S. ecm?-UlS:or .run~nd e r.~-"'a l,ai ' Vl'd() por 'êste Tribunal em .Sessao de Jayme AmeriCB.I1o' Freire 
quando atin<71rem &j e 60 an05 de 1 a· ~~.. .. - • os G 'lh r H tab . 
~ ~.", •. '" " .' parágrafo ún:co'. Quando o número 8 ele julho- do .corrente a.n~; q.ue , U1. e me, a , 
ae, respectrvam ... nte., de ,eleitores . não. atingir o. número sel"'lridores da SUparintendenCla da Jo.sé da S~lva CastrIllon , 

Art 6'1 Os Mi.nistr::::s de ASS.untos pl'e.visto neste artigo, Os eU!itores-' de~ Moeda e. do Cl"'édito, co~tantes da Alfredo y1ce.J?:te do Valle ~FrazeI!t 
Comerciais. pod-erãa na intsrêsse da verão ,'otal' na. mesa receptora '.mais relação an-exa •. em cumpr.lffiento ·~o Celso LUIZ SIlva. ,', 
adminlsttação, pr.estar ~gua!mente ser - próxin'ltt, de-~·e que loca.lizad-a. no mes- d1SJ,ost-o no P,Rrá~l'afo ÚIllCO adOd anI- 'Sessão de Expediente, 23 de lulhl 
viços na., Secre"t;aria de.Esiado das Re- mo país, de acôrdo.com a._comun1ca~ ,go 36. da Lei n,- 4,131t.d~ e,.s~ de 1964. _ Confere: Am.Uar RodTi. 
]a.ções Exteriores,' em igualdade' de ção que lhes fõr felta. teDlbro de 1962. ~l>resen aram a es Y'ties Dias· _. Dat. TC-9 
condições com os djp:om~tas d-e, c1as- . Art. 4Q As mesas receptoras, nos cO'rte B decl~raçao de seus bens e . , 
l!Ie cOtr~pondente .. , <. . essas previ.stos ll,esta lei, serãO ~rga.- fendas .própnas. ~ Oficio do Sr, Senador. Ru:f ,Palmei . 
. Parágrafo único. Aos Ministros de nizadas' pelos Chefes de l\fissao, ~ Heltno a. V. ~a.,pro .. estos,de el~ .. ra;'de 23 de julho _ Dá conta. d, 
Assuntos "Comerciais compeHrá, pre- côn'ml!:~' g,~rais que ficarão investidos, va.da estima e dlStn~ta cOIlSlderaçao recepçã~ que em Lim::-, Pert.f, teve I 
fersncialm~te, 3. direção dos servlç:os no que- Itr: s.pllcáYel~ .das funções de - .Rul?en Rosa> ,PreSIdente em exer_ DeI,,:gaçao do Grupo Brasileiro li! 
de EXpinsão e·' Pro.paganda com~~lal juiz e:l!1taraí; cf,~IO:., '", : (,. Um::!o Interpa:rJamentar à soJenk,adt 
(SEPR.O). no exterier, 'sem p'..'eJuizo § 1Q• Será e:,Ucável às, masas re- .Heh,o Marqu"s VLana - Secret .. rlO~ da instalação da Secretaria Geral di 
ds interêsses gerais da. adntinistra- ceptoras, orga.niz.ada.s de acôrdo 00'll1/ ~~r:al. d~. SUAnMtOõC: 'I">'b' D' Grupo Regional Interamericana no; 
ção. ssta .leI, o proce.'5So de compOsição e I, cuun.U'~ nIQ ,n,l,+elTo - lre~ nos"seguintes têrm-os: ' 

Art. ''1~ O.preench\nento das va~~ fiscalização partid-á:ria, vigente J)a.ra. -tor lntermo 00 Cartel.9: de R~des .. 
de Min:stro- de A,3s-pntos ComerCIaIS as que tuneio-nem no teTrltór~ na- ccntoa, do Banco do Br~sll.S.A." Brasílfa, 23 de julho de 1954. 
do Quadro', de Pessoal _ Parte Per~ c!anaL -, EuclIdes Parent~ de MIranda - I~_ S ~ , 
m~ente ~ do.Ministério das Pi~la~ § 2(?, Todot. O processo eleitoral rea- p~ltor~Geral.lnterJno, , ,_ - enhor .Presldente~ 
ções Exteriores~ ·fica1'é. condicionn..do à lizado no e.str:angeiro fíca di.retamen~ José CarIos Madeira Serrano', _ Átendendo a ~ convite do '.Gru:p~ 
prévIa. aprovaçã.o, pelo Senado Fe· te subordin,ado ao Tribunal Regional S?rvindo no Dapartrumnto EconômL peruano' ,da:' Umao Interparlanlentar 
deral, dos nomes p!"opastos pelo Po~ do Distrito Federal. ,,co •. DiVisão de Investimentos e Fi- para sSSJSt-lr à solenidaõe de, insta 
der EXecutivo. '. ' Art. 5.9 Até 30 dias antes da real!· nanciame-nt-os Est.mngeírns.. - _ ~ . lação da Secretaria Geral do Grup. 

Art~ ao Ficam' ext'ntos' os 2.1 ca:.-gos zação lJa, elciç.áo, todos os brasileJ..rc.s Lê" de- Azevedo Daltro Santo~ ~ Region~l r~terameNca.J.1o. fomos à ci 
iSC:laclo's de Cônsul' Privativo, do Qua- eleitor-es, residentes no estrangeiro. C(hefe, do Gabinete do Diretor E.xe~ da de de LIma, no dia -6 do coi"renk 
dro de pes,..o:::oaJ - Parte permanente ecmnm\carã(" à sede da Missão' .Diplo- cutivo. ' . ' na ~m:p.anh1a do Deputado NewroJ 
- do M1lllstério das Re~ações b.'"Xte- m?tic.a ·Ou do Com"11ad-o Geral, 'em, Thiers Almelda de. Mejrelles - Se- Carneuo, memb.ro do Comité Execllti 
rlores. ' ca.rta~ teleg-rama, ou qualquer outra cretário_Geral Interino" Vo .d-o Gru,po ,Interamericano , 

Art. 99' Ficam criados, ,no Quadro via, a EUa 'condição de eleitor e süa l \Valter HermSdorf de BarrQS _ da. Na. b~ CapjtaJ do Peru fOlnOS al 
de Pes.soal '- P.arte 'Suplementar, do res-iCência. ' IDivisão d-e Investlmenta.,,' e pjnancJa .. V.QS de carinhosa' hosDitalidade. 
Min~stério das R.elae5~s ;EX.terior~s. 21' § 19-, COm a reIo..!;ão destas .comu- rlTentcs E3~rangelrCs do Dep.!l.rtamen_· Bu e o Deputado' Newton Carnei.rl 
cargos isolados de otletal de 'Chance· ,nic!lções e CO'lll 03 da.ctos do .registro to Eeonôm~co . . tivemos: oportunid8de ~e\ viS1tar . I 
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Pres1á t oua:r. A ~tatl"Va. q,ue nos ~erca' drunente nO que tocA à luta inte.mtl .. 
~esido;~~'r~ ~~:~oo 'daq~: .não é apenas dos nosSOS compatl'lo~aa, clOlla

rl
l pejo \~oder, a.sd~~o,~Ves ~tino,-

~ lW.U.Q. QJ """"1' Que reivindicam. bem estar e liberder ame canas em uma ........ .., are_voz_ 
pais s.mI.g-o. de mas tla tbda . a. oomunidade intar- sa.biUdade a ,assumir, co!ooando o 

Tive' a honra de s-er recebido -na. na'clonal, cada. vez m::üs recepiiva à pêso de !iUa. influência e ae fÔ-::Ç-d 
ptimetra. (jaqu-e~ Casas do Congre.!!~ " 1 tf - d a moral em fa.vor do entendimento en~ 
110 peruan~) •. s.efuio saudado por hoes importância. e ti< oS gn rCa{}RQ o·)lo .. tre os homens e da concórdia entre 
eminentes senadores. pel histórico que terp.os a desempe 4 hist" d N" 

aO'l'ldecendo 8- homenagem que, 'PC!" nhar. 9.5 "dnaçõe.s. IAs °ctna,,,~ x,~,aeA ç\,~J 
p., • O 'õ .. t,'no _..t ... _ A:mériee.s, «>:;\1.0 a in- Um as a05 anos e su"-' e .• " -nela 

g;<>u 'ntennédio. - dll'l!rla ao Sena.~o IO'P Ut1.lS f d' '" '"ulta· o p'o-" ,.. ..... O"" _ terpre'o- seus est:adistas e •. Jmejam ecun a, I'eveU\- os f<-> 1).,,5. " • .u.>. 

-asileiro, "'ronune1ei .o discurso, cUJa. wwu <!e tua 'o C"··tant~ d" gru 
< '" seus povOrS, é hole irreversível, está à sores ~ a ç<t ... ......., ''-' ",' - -
CÓKi~l~~~~~~: 1n~~egU~~:ã~~ Se_ vista de todas nós e do mundo. A 1>0 de naç5e,~ la.tino-americanns. 
cretaria. Gera.l Interameticana. reull" nossa tare~a primordial, ~BSta h,?1'3", Mas n OEA e o sisten'la 1ntmarnerl· 
eou-se no dia 7, com memorávei.s dL6- ,é a de Melerar a prox1mlda~e de3te .ca.no nao VUiam apenas a manter a 
.eursos do Presidente. Sene.dor Aguirre futuro, pot:, meio de UIDS açup c09r - estabilidade das relaçõ~s inte -nEtcio
lJoalan do Ohile, e dos Deputados Lmz denada.. vlnou1a.da. a p~'inCl1?1?S cc.· naIs, nem a. assegurar sament3 o cum 
l.eon, da. Argentina. e Newt-on Car- muD.?' _ Temos à .nos~a, d1Sposlçao. em ~ento de 'principios iurld.cvs qUe 

·'Jle-l!"o. do I\rasil e. do Secretário ·Ge~ Condl'ÇOes eX,c~lonals, OS fundamf!l- e~tao no Mnseru:;o de !oêla a eomu_ 
ral o llus.tre DI'. Moreno ,:Figueroa, tos necessárros p~ra. n€:les cO~Ulr- .nldade ,parifica de naçot'S, No In m-

Na primeira reunião do, GomHé mos. o grande edi~fCl6 d:l umdp.de. e do modern". sob a pressão tins nilvas 
Executivo do Grupo foram examina... dn.- Clv1liznção conti/leI1ta1. A 111stórla j'õrças d€: progresso de:;encadeudas 
dos i:rnllorts.nte.s ass'untos que consti_ D?? legou fatores e requisitos que 1ll._ .Pelo desenvõ.lv~me.nto tecnl!lógico, a 
tufrão o temário da. -reunião de Ca.- ciJItam, como .em n~~uma outra nos.s.a. Coopl!r.açao mter _(ur..encana d~
ra,.oa..o; em dezemJJro e da conferêneia área. geografica a m~ao de obter ,o verà assumir nov!1S diJ;n.exJ..~"e-s e ~i
que terá lugar em' BuenOs Aires, no, f-:"SSurgimentc, harrnonloso desta. pa!'~ :ferel?tes perspectivas pa}'~ qne :J.no 
mê,e; de abril do próx1mo ano. te do mundo. contllluemo.s, nós d_a ÂlU~l~a, Latina, 

Tanto eu. como O' -DeputadO New- Acredito _ e creio s~r êste 'também atrazado.<:. em relaçav 1\ h~~tona. P~r.a 
ton carneiro, testemunhamos J:!.s maIS -o pellSfUIlento dOs maus colega!; UI,) g~r m.ülor- CO:l~~, 'os p!"m
-caJO-rosas manifestações de sunpa:ia pe.:.'u _ qlle já fiZemcs~ a nOSSa -esao- cip10s ~or~:ls. ,pollti.~o3.e JU!1~i~os que 
e de amizade 'PE!:ra com o Brasil da lha. defmiUva no tocante às dlretrl- nQs ·apnoxunam terao nece.s.sj,1"13.mep
parte dO' Sfmado e da Câmara, dos zes e aos -pr1ne1-pi'CS que nmteiam te de. cOl!\-p1ementar.,.se por uma RÇa.o 
seus fTeslàente.s, Senado,r Julio de Ja no"sa. a~ivlda.de Por- fàrçe.- mesmo enérgIC~ e ooo:-dennda.. no campo 
PiedrIl. e Deputados Leon de Vivero, ci~ de~....nn!nocão a que já alud1- as econOllllCO ,f~ ro.:ml, a, fIm de permi~ 
-de sutts Mesas Diretoro.s, do' 'Presiden- All1étiC!l.5 e pa .. tkuta!":nrnt~ a Amérl- til' o pleno desenvolvImento de n'\'{-
-te do Grupo. Senador C~ITi1lo Smi::h " ' -' . . dI;; sa~ pQSsibm~ades., em tênno..<; nac;o. 
d.e Sena.d-,tn:~' e DeputadOS. ~a Lnh::ta, nnO iOdem, C01ID oo:e .~;~ nazs e contme.>:lWls. O de-.::~>J'io do 

nos. Peverr...:)s por 1.:s!) lncremenucr 
no.:-.;a e~pel:a;.ã.o no .sen:"ido d~ Qult 
o ·Ol·O"TilllUl. Idealizado pelo- Pre:siden,.. 
te" K~~dv, ainda. nos seus Pi3.s.~cs 
lnlcir~is, ganhe àinam:s.l1lD e efie!Í~~a. 
à altura dos problemas co:'ltinenf:':is 
e. jaz ,al~-os propó:tito-s da Carta :te 
7u;:l'!:.a deI L2s~e. A recente reun t..<) 

em São Pali~o 'do Con~el11o Inte~·8mt: .. 
ric::n<) e Sac':!l.l da OEA - e da Cll\:::.1 
resultou a criaçãO ,do CDmitê ln~er .. 
arrti;~·i.cano ti;1- Aliança para o Pro.!J'("s .... 
<;0 ..... reprt:,<;B:ltoú um avanço seu"j ... 
vel no mecanislnD d:l co::p:=':'aç2:O ecu ... 
nômica. que almejamos, 

~, nenhuma., cortar A..~ • r~. t,:s mun(1o modE~rno é sobretudo o de :p-ro-
Fomos 19ua.lmente recebidas. ~elo nru:sado e mudar a tra]e~o~a do 1J?,3; gredlr ou di~aparecer. A nOCJ3. re~

'Exmo SI" p»eSidente da EepublJca, ~o destino, Sont<?S p:?,l'~e mseparure pons.ahilid;tdl:'. nesta. hora, é 3. de 
Sr profeSsor Bzlaunde TeEry. que da. civilimQf:1 oCldent.'-ll. que a cl'1S· consc1enteme'nte selemonar 'O~ mé'o
teve expressivas demonstraçoes de In~ tandade criou, e:<pre~samo~~os en: d~ _de ação e aR Jo--..mas de ~oCY.le;a._ 
tm-ês.S-e pelos problemas comu-""ls nos Fnguas e.fins. ~\11tu3mos 'Val-ttes 1110 çao que .nos pemlitnru atender o 
paí.<:.es sul ruuericanoR. . rui.c; e espirituais CD!llUJ;l.~, dcscen:re:- lllilis tApicLa:nente pDSs.Ível, aos ~n. 

Foi tncan.s:s'veI o Secretáflo Geral 'ucs de correntes humana" que, aqUl. seios jrreprlmfvei.<; de p'arnfl?s lUttSS\S 
('lo GnqlO ln~eramel"icano, Sr E.,.-nf"'- ~e-ste cQ.::J.tin'?:nte. se Gal~earam ou tle popu1ação abda iletradas, ainda 
de Fi~u~roo em propol'donar-Jl05 tõ .... I "e assocJaram P3.yl1 constüul-r -umn. fam:nta.s. ainda doente:;. A demo. 
das as atençiie.s. ,cultura comum. N~D .fó~e ap;IW;S por cracis,· repres2ntativa.. a ~iedade ll-

N::s.se campo, c..:;tIJU c'Jrto de que rt. 
naçlÍo peruana- tambérrl é S::!:1SI\'I.:!, 
CO!Uo o Brasil à n'2!C2;5.<:Wade de otJ:c-!" 
(jf unc;onamento .sat~tatól'io da A~"
sOl'::tção Latino_Americ.ano d':.' .LIHOJ 
Ccmérclo. :ns:itw:dlt pelo Trnts<b (.3 

MOl1tevi:tt'lJ .,E' -eo1a2..c"1~ ijl!J3 se t~'a ... 
ta. de um p:o'-;rama a IQng-,:, ,pr:i~:a, 
dent:·u do objetiVO g:obal de 'proU1ov~::.· 
a intep:·:açJo. ecc:nõm:ca dos p3~SfS. 
membl0s. Ms..3 já esta pl'ovado. 'i~l 
experiência inicial. qlIe a ALALC I> o 
cambho para que a Ame.rica Latina, 
fomentand') e divN3il";crmdo o sEU co
mercio e$ter:or, possa cnfrent,ar LO; 

3él"io~; pr('':;~em3s decorrentes éla Ui
te.rdep-eudênc~a. crescente das COnl\i~ 
nidac ez nilc!D11il.~, aqui. na Europr. e 
no resto ck> mundo. F.sta é a liç;:'o 
que p.üden1o~, desde logo, tirar da 1'('
ce-n<-e COjferência Mundial de Co. 
merc'.::) e Deseuvolvilnen.to. n-o dec-':·!' ... 
r'er à:l q""'].:tl cs :p::.fsrs latino amel'U:e ... 
nos. t'nific.ad'Js -em t6rlJo de uma p.J. 
litica geral de cam6: cio ext.el'lOT. r':~
Dre:o<;a na Carta ds- Alta Gr.!!ci!l d{,'~ 
fen.::ie!'atn "pr~ndp:i:os comuns da m" 'ar 
relei'â.~cia para o ncs:c:o gruoo de 'I1~~ 
t;ões e para OS pRÍse.:> em desenvolvl. 
:~e~tQ, Mais dL> qdC a di-L1Çâo ide.J .. 
DZlca le.5te-oe~te. flt:Dtl nU, paten!p.s,_ 

{Io os ,!!'randc3 dcmlÍveis (!ue ~.~para:n 
o munuo em t~-:-:nQ.:; no"te-suI. o mun. 
do da.'> na.ç-óe"l altamente lndustrit1:j. 
zado<:: a rrll,nàe maioria. de ns."ões 
que aluda n'áo E~O plenamente dei1Ô'n. 
'ó·olv:fu:.s. 

]:ncontrrunes nO Peru um, Cli, .. 'na ~e es~a. pstr-nturlt ldilllbca, f~:t.ar~a..T!lOS vre, o- g<>vêrnl> fIe] à v011taue popUlar, 
~l)tdhli.d9.de, que Sug~re '':llalO~ e mu:.s "O msis elementa.r ~en.":" ,d,.e lulgan;en• São o pano de fundo,PQ!itloo com que 
intenso esfõtÇ'O de apro;;J.mtlJ;ao. . t',) - OU ITI~mo a~ oronrlo bom . ..,en~ poderemoo promover o desf'.nvolv:-

Nàn deixam?-:;_ de visItar a Emb~- <;-0 -, Se n80 soube-;semcs lrrredlata- menti? eCOnÔln.lCO, cem que Doderem~ 
nca do B:a,ll que ,re?-liza •. no Pa:.,.ll m~n~e cscolhe~ entre M, ~randes eX- canallzar. para o bem estar social, 
lou-váIlet trz.ba"!:ho de ,mtercsse pll.;) ..,e1"!enc_lJl~ "'.OC!aj:;: e eco~O-l"l:üc::s qu~ as grandes f'...nergias ainda .1'..ÉQ de~i
Do~S-') Pais. . ' ~:)ie se defrO!1~aJ"l'l.;_ ~a, d·<;t:nca~ p.o~ da-nwnte eXOl-:n',aw do CD:ttlnente la. 

11.:: o que !lOS 'ctuupna focs.h1..::.r nf'$. t.,t.ica. leste .. oes.tf'. N?o f' o~e-c!so 1:l • .:;J.S- t1no-amerieanu, 
te li<z.ei.:-o relntório. • l-:r numa anfl!,c;~ da d'~\!~nç.Q ide!). 

PO~S() dize:" 8.0." meus !)mbentes "O
legns do Sen~do do P21'U. aQ Govi'r .. 
no_ e :lO PO-:'O dessa nobre naçáo ir. 
ma, que o Brasil atual, sob a Iloi2 .. 
ranSa. do PreEidente Castelo Braue.», 

Receba V, Exa. 'as expre~OO5 do 'cwic8. do munol) de 110je. uma \fez 
no.'iS.O apréco - Rui Palmeira, Prc- 1U~ os cont(1o""f!o,<; des<::~ 'i " Drefer~nClas 
sidenJe. . ~enrl'em a diluir-se peb p:,óprla e"VO~ 

'Uf'ão das socierl('M~ 'Ba~ta !l.tentt\~. 

SabemO.'\, todos que a Carta de 'Pun- esta mabs da que nunca ldentific<.lda 
ta. d.el Leste !' a AlulU';'il pnr-n o ~rJ- com. 0.<:: P"opósitos que nas unem no 
gress.o c<mstituem m[lrc~ de PTOLl1n- contmE!lte e n.a O:·ga.:lização dos Es .. 
da. repercussão em nossa caminhada. tado~ Americnnos, ' 

Sr, presIdente, ~rs. Se11r:do: e:s. ,., '110~, com ob~1etlvtdade. 'não n.ara a 
,AO'r.o.de('Q. com tó-~ emo,?oo B.(} ~:. "l,rgnrnentação dn. po1êmica interna~ 

nado da RepúJlica peruana a .Qpo~:1;\. 010'121; mgc; para. ('::; res';Iltados ~on
nica":,' (Jue me proporcitma. de U1fl~ -;reto<:. a aue· condu.?:lram Os .regimes 
gir,..nH~ a ml'Ut colegas de .represe,otn- ry.o1iti";:}S Que D::-pvr.J"cem nessa oom
ç50 wglslatIva. Ao lado da mm';\\\ '1etícão, A simules constataç§.o de 
hOmellag2m de particular aprêvo ~~a.e "~onteirru _ a 'fronteira. entre o mun, 
f.ol'darie.dade fraternal. trago ~o .... c- 'r1n Jiv1"e e- o rrnL."'ldl") totalitária, a tron. 
nado peruano tl men~em m~ cor- "'eirll f'.ntre 'Berlim ocíd~ntal e Bedim 
dial f' afetuosa dos senadores d? 'I3~~. oríent,al _ d9mnmtram à 'sociedade 
.si1. B.5tou certo de poder aql1,l f.a;~~ '"lu~m e;:tá oo-:n a_ I"gz:::o.- de que lado 
9, mesma li:m;uag.<eID e o.e ~X'PTimJ.r ()."5 eMfi. '" história e o futul1O, O ensl· 
me.::mos sentimentos que assmo.la:I". a namento irrecor:<ível da história e da 
nos..<::f\, missá,,') clemocrática n,?· BraSIl. "xueI'1ên.cla é Que :) pro~ress() cultu
A medl<la que Os nossos -palSf'S ~ os '"aI. n !lberda-de de '€x'Pressã.o. o ide. 
nossos irmr..~ c;'escem em matupd~~ <:envoJ.vir.1.e.;."")to eOO.nõml,t!o. o bettLC8~ 
de social e eco'1õmica. cada -vez ~a!s t.ar do po ... ·o (> nm pIto va"rão de ~~
proftnlnamente <;e enraiza. a consclên- aa só st1!iio fttlM:idN em srut ple:11_ 
cia de aue temos objetivos comuns n tude nas sociedades Unes te àemocrlÍ4 

PGJ"a a eman~jpação ~oc:a! e ec~:mô:- . Ni:o "lo-d~mos comp.actuar, nas Am~ .. 
mica. ~as· duas \n::clalt;vus lJlsto_ nCllS, com ststem:::.s ex6tic<Qr;;: de gover .. 
ricas Lsnçaram _ os fUlldament.os e no que' \"enham ferir de morte ru; li 
traçaram as princ!pais dír-etrizes. r!:~ berda,dt's pÚlJliM!'1 e a democrachl "e: 
tarefa oomum que empolga as Amê- p~PSf'n+ltj1"a., Retomando suas tt'({di .. 
ricas. Entretanto, e.'?tamo-:: .... diante d,e CO~S, de poVI'J livre -e da nação demo_ 
problemas. na' AmérIca Ln"ma. de Q!'.. cratica., o Br:tsH ini-cfou ao !11e~!l1O 
mensõ~ excepcionais .e os resul~dus tempo um3, nova etapa de sua ~~(h. 
da. AlIança para {) Pro~resso a:nda "la<'ln"hnl. de maturidade, de ,..sfõr
não corresponderx:n plenam-ente ~Q8 ro reformist!t, d2 trabalho ''DI\':'.\h~o, 
Objetivos que li ~pjrou e ao ,p.!"(}..irn- de fO'"111a a lnte"Tn-lo mats firml' e 
m.a que ,se tntçou, Tudo ,q!le.Já tl>j c~n~rj .~rt('m~ntr. no sist-ema da.;: ;n ... 
l'elto, para compleLar a in~cmtlV-a in· çoes IlV .. ·e,s d:1S !\.mér1cas ' 

alcançar de que as fronteiras georrn'i.- ticas, 
:flca."l. ao invés de nos separ.9.l', se O Pel1l, o .BrllsfI e as Amér1cJ:1~ jA 
diluem na id-er..tificação e na co~1U~ tomaro:l.Il1 a. decisão Que lhes cabia, 
nióarle tlf" inteJ"ês5es que devem U!lts O Senado peruano e o Senado bra
nossos esforços, servindo âo:c:. nOS.5OS silei':o são diSso uma eloonente Um .. 
pa.f,."l':~. romo "Pulamentétrcs e demo- va. U~ide.s ne~e propósi4'l, fiéis aos 
cratas, estamos ao mesmo tempo, f_O ,rin:::;pios que infonnrun llOSSas tra
mo n'\l'jament:trcs latino_amenc:1,TIfJS-, dji?õ:,,>. a.c; A!l1érlf'.Jl.S; têm! na. Orga._ 
serv:l;t1o à. c~u';a da dr;'m~rach f{:''' '1iZaçãJ> dos Estados A1l1fl1'ica.nos o. 
prenen~ol-HVa. e Co desenvol;.-:me::ttv n-o instru.:nrnw rt1e:jm11") para servir à 
C{I"1t in ep+<> ncs .... 'l, m;ss.Eo no conUnen:e, e no mll~ 

o, ff .. .,.~;,. ........ ~ COD" .• r,"'<"C"j"l:s ,~r8..;j.'ej· . v _ ~ .. " ,'" ,10 A OFA é h.?>1e tL.'l13 rral1à1lde com 
rOn ?C'f'"":'lt'nnhI'!ll com um 11l~el',·t.~~e ~'le de7€!!lGc: CO''lt::t P- o!:e' tem':;;:j de 
'1r;te!'n~J o v,ral'lde f'sIbrco e~n c..-ne -:" .. tl"'iar' 1"',11'a r'!':'!h .... i- (~p-:"im~r o 

SE'- f'.....,"':-nh~ fi. n··~ã') peruar'J. '!)ar:1 r!e~. ".'1': ~ma q1le nc-s U:lC, o~ nl)l~tívos '1~e 
seu"",:"", P"n ',Ôda a plf'njh:d~ Nt ... :"r.'"'p ..... ui'11CS p. a s .... lid'}.ri~::!flde ~~ie 
r>'r ...... .,"'~ r-"'~ ... ,.,-.::l .. !.s fie ~ql''?1>'': d~ .. ~<1 .~'1" eI!!m~, No ~-'''~;!';11:l 'geral das 
~.,wrHAr ..... Cf> t1 !1am!r'lln do Cf"t r.)~ -

r "Jh -o "0- e"ll"'!o e '--~.,''','' n~~l'-~ ('o ~1_-"';"'"1a. de nar,;,~, 
~'O O"'-'T)"''''''' u ~ " .' -.' _ ' . f'''''1"''~'''-') {'"''''''' ;~'T,"':'.t~ t,:\\'"".f':>, T'')~<; '::1:0 '"l'le rp,:,e n ?'1'''mt<; t:,"l'J a: dar ~I'!!l: 

-'. ..,~ . .,;t:-ibui<>"'ry ·n~~tjJr.~Yr1 r")ITlO Ior"Há 
li Q11U .... () rl""Clf") '1ue e~rJ':"": a C'\- '-" < -d 
f'"To~''''' '1"\ T3:.~~n Per ft>rrm de il'o,:'ll .1~ :l""O~íClG':;O '" r:t,l~O ('·~írit'{) e C(,f.,-

di'Vidual de Call8. país. é muito pouco * • • 

à vista do Crescimento populacional e Avl~o 'do Sr. Presidente do Trjbu ... 
das necessidades de des€::1Vo1vimento n-!ll dz Ccu~p.s da União no.s seg'J.:.u ... 
indwtrial dos países latino americ~- tes têr!'Lo=;: ' 

TC-4{). ';62-!j.! - DE 7 DE AGôSTO 
AVISO N,o 83C-P~64 

fI ()3 '- >\i'J-d::, de custo ....... , .... , .... 
l':l~QS _ G::!t::tC'3.';'clO 1):';'.1 pre.st':,r::o (:~ f:.·. co, 

DZ lSô4: 

t 't .. 

~ . "'''1''', "~'), r'J.'·" r>J"''"::",'''r n? mu. ndb, f'tt_ ,.." ... ,,-,--1 ......... :': .... h-t.<:.-('~'1!" "'5.!:'"'1"" !r....,~'- -
""_":>". ~ ~, • ..,,", +""'~f;! -rJíP'1 n {l''''! ~ " ",'"p. ~r·t",,,, fls !:",,,;;"ç;, .., <;"<"l'rnnt;'a [' a 

. ..."~ ... I---':,l".rl,, ("lU" no· c ..... m·t:;tItl, !l. to-'h" .,.~ ... ~.,.,., ... ~'? {{", opa I nflo ric>1e-;:e- N ~ 

Lra<J.i'o:r-nno· 4' , ••• , •• , • , • ' • , •••••• " •• 

Con"l~.ill\h' 1 ,:: ~\:J - 1Lt:..!r:a1 c:e C~:·., ~.l~ e é.e 
Trr.;';::lurn.~~:~~ 

mG's: em C~Tt::u!l:tâncias n:;;u..'"11a, r:·- d::s, tr.av~11'.:r e "t1 .... :r em paz. ot.<J,-

• 

-( 
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8U!)COn:.;lbll,,~&e.j : 

l.a.ll) - Mater.i.ds-;.rimas r produtos manufatura.dOl' 
de..LinacOl..> a. qualqJ.eI transformação e para G 
~a.i'a. o ~í:rviço gl'a.fleo ....••••••.•••••.•...• 

1.3.13 - VL;)~.U;l,.il\.kl, uniformes. equipamentOs e 1Wessó-
52,000 ,000.00 

15,000.000,00 

Ene:-gis, a que, por lei. ji\. está. vin· 
culado o moomo conselhO; 

d) revoga.r o di.s.positivo qUe f.ai1a 
depender prüvla, é especifica. aprova
çã,o do Oont,elho Nacional de Aguas 
e Energia E!étrlca a garantia. a ser 
dada pela :Fmprêsa. o financiamento, 
tomados 110 pais ou nO exterior, a' fa" 
vor de entidades subsidiárias; 

.;",r~(),:>: roupa. de ".8J.ila, mesa e banho 
Con.sig.1>;;.ç..iu 1.6 OV - Enca-rgQs Diversos 

Subcol1J~gi1,(çot..:.: . 
1.6.04 - 17estlVl(iade.s. rec:e;>Ções, hospedagens e h.om:e .. 

c) eliminar do CN AEE a atribulçã,o 
de apréciar a determinação de tal'ifas 
do fernec-lmento de energia elétrica. 
o Que será teito nos têrmos da legis~ 

C.iagf,JlO:; • • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
1.6:23 - lJ:"Yt:::.o" 

O',) uc.:J~ de qualquer naturesa com & ma ... 
lluCen~f.o c conservação dos, serv1cas e dlll 
""'I.a;"';ó<'; equlpamenl<>o do Palácio do S .. 
loil,do enl .il1'asilia e do Palá.cio Monroe, (Re. 
&~Ução Jl.~ 23. de 1961) •.•....•....•.••.•. _ 
@) Para aquislçã.) manutenção e recupe.raçAl 
l!c. viatui'~', .•..••••••••••••••••••••••• '" 

.o,ooo,~.oo 

~'OOOTOO 

laçA0 em vigor. . .. 
/) esta·be1ecer, de manejra expre~sa, 

que o dit:J}I:>Sto DO § 59 do art. 59 do 
art, ~4. ela Lei no 4,242. de 17-7-963. 
n§.o alcança. o parágrafo único do ar
tigo 11 da citada Lei n~ 3.890",:A. 

.VelU.i. 4.0 no _ Ir.ve.>timentOs 
C Oi.~giia~ç 4.1.00 - Ob!'a,: 

St..LeOIl.'ugl .. ação 
• \.0" - PIos.;;q;-l..:;mt.nto e conclu.sAo de obras ..... 
Cvlj.s!g1J&~.io 4.2.00 - Equipamentos e Insta.laçõe5 
fjuh(,o!ls:.b~)G.~jo 4.2.10 - lnstalaçõea e equiJamento 

par4 OI.Ji.'as 

500,000.000.00 i ' 

OonhecIdos, assIm, os Objetivos da 
proposIçáo em apreço, pa.r-eee4 110S que 
OS mesmos merecem a a~açâo des ... 
ta Caaa., pois consultam. na verdade. 
o tnterêss(! nacional. 

Sem que houv-e.sse emenda supres .. 
slva e. apezar de ter recebido fr.anco 
a.polo da sua ComIssão de Constitui_ 
ção e JUEtiça, a. Câmara Federal su ... 
prlmtu. n., projeto enviado. ao senado 
O texto d.:) § 2!? do art. 12, o que deve 
t8l" resultado apenas de um êrro ma .. 
terial. Com efeito, elevando~se além 
de três. o númerl), dos membros do 
Conselho. de Admini$tração, como já. 
oomentam08, não é J)OSSivel que o 
alUdido parágrafo continue com· are .. 
dação atual, Que se refere à. extstên .. 
ela. de tr-ês t>iretores, razão por Que 
sugerimo." a emenda abaixO. 

ll3) Para o Serviç{J Grá.tico ••• o 0'0 ••• o ••••••• 

I 
851.000,1(00.00 

TO T A L ...... , .................... :.. 1.937,000',000.00 

L' DireLori. de Fiseali .. ~ão Financeira. 1 de lljIôSto de 1m. _ je.,.; 
II'!1ll UJ Fonseca, Chefe da 2 .• Seção . 

, _AuraàecímenÚ18 - De comunica- Parecer n9 669 de 1964 
çoes referentes à. promu1geção, pelo 'I 
Presidente do Senado, de Resoluções lJa comissão de projeto do 
que suspenderam. a. execução de leis Executivo, sObre o Profetol de Lei 
e.:>ta.d~uus. declaradas· .1nsconstituclo- da Cdmara n9 96, cU 1964' (núme .. 
d.lO:Ial.S~ pelo Supremo Tribunal Fe.. ro 2.097-C-64 na Oâmar~). Que 

Em lace ch e:XPOsto. somos favorá
ve!.s ao projeto em causa. com a emen~ 
da que se segue. e\'.I: altera a Lei n' 3,890-A. <le 25 de 

or, G-L460. de 22 de julho \ do al?'"u, de 1961 •• dá outr~ !>fOvi-, 
Governador do Estado do F.s.pfríto denclas. ,-, I' 
Santo. com referência à Resolução Zl~ Relator. Sr Wilson Gon ves Acre."eente~se aO art. 12 do prQjeto 
17. de 1964; • • # ~. • O seguinte parágrafO: 

O Poder Executivo. atr v~ da 
'01. 2,P-_64. de 3Q de julho do 00- Mensagem n' 192. d. 2. d j1lIlhO 

f'ernador do Estado do Paránâ com próximo findo, enviou ao epng.reQio 
ferência à R~solução n9 19, de' 1964, Nacional.o presente pNjeto d~ le) Que 

objetiva. modlflcar diSpooitlvcm da re .. 
ferida Lei n9 3.890 .. A, que à.utorizou 
a. União a. constituir a Emprêso. Oen
trais Elétricas Brasileiras S. A. 
Eletrobrás. Acompanha-o a .Ex])osl 
ção de l\llOtlv~s n 390 do sr. Minis .. 
tro de Mina." e Energia.. com. uma 
longa i\l'>tificaçã<:l das alterações pro.
postas. 

ft§ 21.) A Diretoria Executiva com· 
por-se...! do preSidente e dos; Direoo
rea". 

PARECERES 
Parecer n9 668, de 1964 

pçz Comissão de Serviço Público 
Cwtl, sôbre o projeto de Lei nú
?nero 14(;, de 1963, (n9 1965-B~56 
na Câmara \. que dispõe sôbre a 
aeão regressiva da União contra" 
seus agerttes. - /' 

Relator: Sr. Sigefredo Pàcheco 
~ . O Pl"O;eto .sob exame tem Jo~je~ 
tnli_J estabelecer nonnas relQt1v~ a 
3po regrese1va da União contra seus 
Agentes quandc êste.s, no exercido de 
finas funções, venham a causar danas 
a. terceIros que a união seja judicial
mente compeHda a reparar. 

Da a.bsoluto acêrto é a :uedida pro. 
vasta que vem regular a aplicaçw'J do 
P~l'ág:rafo· do art. <194 da COl1.'itltUi
çao, até o presente sem aplicabilidade 
de Drdem p1'ática~ uma vez que a. pro ... 
}:Iositura da. ação. no momento. de
]Jende de ordem da autoridade supe
l'i.cl", providência quase sempre negli
genciada. 

O ideal, portanto. é que ta.l inicia ... 
tlva. indep~nda de qualquer providên
tia nova, deixe de ftt Um direito a 
<;.ue poderá, a Fazenda. recnrrer. para 
torl13.l'-se, como é nonna do presente 
:projeto, em 1mpeativSl Qbrlga~ã;') dos 
Procuradores da.: República que, pe]Oo 
nã{) cumprImento de tal 'obrlg8cfio e 
dentro de pra7.0S fatais. re:mnnde1'ão 
pelo crime- d-e falta de eXile?'") no 
cumprimento do dever funcional. 

Não há ~como negar-se .aPO!o a me
dida de tão !nequivoco alcance. 

Somos. dcstart.e. peja aprovaç!ío do 
Pro/eto. ' 

Sala das Comisrõe .... em 6 de a~ôSto 
de 1984. - Aloy.'do de r;arva?ho. p-re· 
s\dente. - mdefrp.n.o Pa-checo, "ReTa
tor. -:- V~tDrino Freire. _ Silvestre 
Péric!es, 

Sala das Cvm:!"~ões, ~m .( de agôsto 
de 1004. - João Agripino. presldente 
- WiW01t Gonçalves. Relator. _ Ed .. 
mundo Lcvi - J,fem de Sá - Daniel 
Krieger, . 

Pareceres liSo 670, 611 e 672, 
de 1964 Na Câmara dos Deputados, após 

ouvidas as Comissões competentes, o NQ 670. DE 1964 
projeto sofreu a.1gmn9.s modWcs.ç6e.s t . 
deC()1'rentes de emendas aprovadas; as D·a, comissão de COJt$U uiÇão e 
quais, a nosso ver, melhoraram consi... Jusiiqa, sôbre .., proJeto de Lei do 
de.ràvelmente no; medidas solicitadas Senado 1i9 123., de 1963, que mo .. 
pe)o Go'>'êmo. ditica o parágrafo lQ do art. 24; 

Como chegou aIO Senado, a :prol>'- da I .. e~ n9 3.807 de 26 de aqô~to 
'd d ' de 19M. (Lei orgdniea da Prep!-

sição tem por f1rialI a e: dé'1tcia SocialQ, aume1l.tando o pu-
a) autorizar (. Presidente da. ~~ú'" .xmo~doença. g 

bllca. a fixar, por decreto, o numero 
de Diretores compet..entes do OG-'11Selho Rc1íttor: Sr. Silvestre Pél.'icles: 
de Admittistraçã.o da Eletrobrás,' que O projeoo de Lei d.o Senad':), nú-
poderá. variaT entre o mínimo de três mero 123, de 1963, da autena 'dQ no
e o máximo de cinco, 00 quais conti.. bre Senador Vasconcellos TOrreS, que 
nuam sendo elei'bOs pela ASscnlbléln. modifica o parágrafo 19, do 8.rt. 24, 
Geral, COm mandato' de três anos;· de. Lei n9 3,807, de 26 de agosto de 

õ) reformular o Conselho Fiscal,' 1960. tem cem"l !lm. a elevação de fllt
que de três pMsa e. ser constituído xmo-,,:1oença.,. flxando-o em 100% 
de clnco me~bros efetivos e cinco su... (cem por cento) do salârio de bene
p!entes, com mandato de um ano l ficto. 
eleitos -pela Assembléia O~ra], viSan.. Medida humana. do mais alto a1 4 

do a atingIr oS seguintes objetivos:. CBnC(l social. não vejo COIl1lO negar-lhe 
b-l> - a valorlza<;ão do órgão,l com todo o .apoio e< acatamento de vez 
a. fiscalização realizada por 'Pessoas que 11110 compreendo como, justamen .. 
e-:tranhas à Emprêsa: b.2) - permi- te quando maIores $ão as neces.<;fda
tir o trabalho canjunto da equd!pe des 110 traba1hador, ê que 8e cogitou 
triangula·r sôbre a qual repOusam. de reduzir-lhe 00 vencImentos, redu" 
todos as problemas relativos à. ener-- zind{)_s~_lhe. pDrtanto, na me!"ma. 
~ia. elétrica. isto é. a partlelpação dos propD!'ção. os meios de restabeleci .. 
engenheiros. dos. advcgados e dos eoo- menta e recuperação. 
!1omlstas: b-3} _ a colabor~âo va.. Nada. havendo. do ponto de vista
liosa das classes produtoras: e b) - jurrdico~constituciona]. Que f)o...<:sa,. obS 
assegurar ti. representacão do~ tilu"lloo ts~u1.,g,l' a trami~ão do PI:ojeto, opi
de ~cões -preferenciais,- na forma. da. no lK>r sua aprovação. 
le6isl~'Ção' vleente·. ' . ~ Sa'ls da,,> Comi!"sõe5. em 16 de ou4 

c) retirar a Empresa da. subordina- tubro de 1963. --;- Wilson Gon~alves, 
ção do Con;:p.!ho Nacional de Agu.e.a lPreE,idente. - Silvestre Pérflcles, Re
e Energia E!étrica, pa::sando-It. a.o lato.I:'. _ Ar.qemiro de Figueiredo. ven
conh-õle do Minisrno de Minas· e- c!do por elüendL'r Que a matéria, no.o;; 

Agôsto de 1964 

têrmos dD ... t. 67. da constituição, , 
de inIciativa privativa da Câma.I'a. 
dcs Deputados e do P,re~idente da 
República. - Josaphat lI-IC'TinhO. -
Edmundo Levy - Jefferson de Aguiar 

N' 671. DE 19iH 
Da Comi8são de ~Legisláção So

cial. sóbre o PrJieto, de Lei do Se .. 
1U1do w .123~e ]964 ... 

Relator: sx:,V:valdO Lima. 
O Projeto de' L~i n'1 123, de 1963. 

apresentado j>flo nobre Senador Vas
concelos Tôrres,_ modifica o pará.grafQl 
19 do art. 24 da Lei n9 3.807, de 1960-
(Lei Orgàn1c:l da previdência Social)" 
com o fiIn· de aumenur n importãn_. 
cia. mensal-paga. ao segurado em gôza 
de r1auxillo·doença" de ~O% (~tenta 
PDr cento) llBra. 100% (cem por Cen ... 
to~ do salário d~ benefício., 

2. O autor, em/sua justificação, in .. 
voca a' evolução social, processada nGl 
sentido da. elevaçã.o da dignidade da 
pessoa do trabalhador. como elemento" 
para a feitl.ua da~ lei;:; e que, dentro 
d&sa. ordem de idéia,'3'. não., se poda 
aceit6r uma dJminulçãn de l'endal 
durante a doença· do trabalhador. 
quando mallC1'es s~o as sfIiÇ'6cs e 0tI 
gastos. . . 

3. O Projeto, à J)rimeira vista, en-....: 
cena medida de caráter altamente 
socia.l e humano. O assunto eXige" 
entretanto, um ·cstud:> mais aeurndo 
e cauteloso, s. tim de evitar-se 9: ocor-' 
rênoia de cerbOs erros, danoso!; l' 
gr,ande maioria dos segurados d<'l: Pre~ 
vidência., SOdal. I 

4. O "salárlo de beneficio", con!or .. i 
me compreendido na. ]~gu;'laç§.o J)r8-1 
vldencllrrl. em \1gor. é • média dós) 
salários sônre os quais o segurado I 
haja reaUzadr, as últimas doze 02>1 
contribuições mensai3, confad:'l.'l até 0.1 
mês ant.erior ao da m()rt·e do· 5egu-' r 
rado, ou a'O infeio do beneficio ncs~ 
demais casos. _ 

5 . .De a.côrdo COm o disposto no ar .. 
. tigo 24 da Lei n9 3.807, de 26 d. 
agô:-sto de 1960 (Lei OrgânIca da Pre ... 
vidência Social), o auxUIo-d'Cenca" é: 
,oncedido ao .segurado que. apóS h~ 
ver realiza,do dQ2:e (12) contribuiç~ 
mensa,ls, ficar incanac!tado "])ara O)' 
trabalho. Nes~a situação, receoberA. ) 
Uma. renda mensal corresprcndellta'J 
a 70% (setenta por cento) do IlSa!âriOj' 
benefício", acrescida. de 1 % (um por. 
cento' para cada grupO de: doze (12r~ 
contribuiçõ~s meru;ais~, até o máXimo! 
de 20% (vinte "PO~. cento)., . 

6. Dispõe 00 art. 27 da mesmã 1efl' 
que o seg'Ul'ado, apó's estar em gôzo 
do flauxfl.io·doença" DOr vinte e qua.
tro (24). meses, fará jús à uma apo ... 
sentadorta. pOr invalidez, com direito 
:l uma l'enJa mensal correspondente 
à 70% . (,S"etenta 'par cento) do "salá.
rio-benefíc1o", acrescida de mais 1%' 
(um PQr cento) para cada grupo de 
doze (12) contrlbui~ões menoals, até 
o·mú,ximo de 30% (trjnta por cento) 
- permitindo, assim, que o segurado 
possa perceber mais ao se aposentar 
por :nvalidC\z, dependendo do número 
de contribuições vertida.'"; pa:ra, a Pre ... 
vidência Soclal. uma vez que o ,valor 
da sua renda memal pode ser ac:es .. 
cido até o mã.ximn de 30%, 

'1. Conforme dispõem <:s art.e;. 30 • 
31 ·da LeI Orgânica da PrevidênCi&! 
Social, tanto a aposentadoria por· ve .. 
lhice COMO a aposentadoria. especial! 
são concedidas na. m(lsma ba.se da, 
aposentadoria pOr invalidez. A apo-j 
t-entadol'la por tempo de Mrviqo. noá 
tênnos do art, 32 da mesma lei, 6· 
calculada na. base de Mo/" (<litenta! 
por cento) do "sa.lário-be:1eficio" 
qu~ndn o segurndo nossu1"r trinta (30ri 
ano,s de serviço, e intep:ral aos trlnb.· 
e cinco (35) anos de serv!ço. 

8. VerIfica-se, assim, que se fôrl 
adotada a. medida. prooosta pelr. Dr&--, 
jeto. o segurado em gôzo de rla1.lxiUo.-i 
doença" irã re-ceber. rnai,; d') r:ne 0fI 
nnoSentr..dos por invalide?",. tf'nlPorá,..1 
na, ou permanente. em gôzo de apa-: 
sentadoria espee!-al cu por hnplemen ... 
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t.o de :~:,~,iL' e po~' temp:> de sei:v:~J'1 :::o/;;p;'3cndiàa ra;,.~v~~l p:]rcenlag~m gôzo d~ au."ilio-::l._c:l;a os m:dica-
mu~tõ embora, à- vezes, t('nha. \'':.' da;; desp:::.3Q,,. a:11ll!H"stn:;:~."as vmCUJ;:,. melltos, necessá:·~os ao Seu trata-

cluid) CI,l qu~lquer h;p:;~e.sc a 
municação dOS adqUiridos 
constância do ca.':,um.:::ni:o". tklo somentt,. doze (12) cont.rilJu.ç. o 1[;::5 nu .serv çY'. mell.o llled.co em caratsr gratui-

men"als. lrào tl3ufruir. assim, \1):.':s p,'e.:,- --1::n n:-:L .. ~:'~;l1~o.s lllt.l,~ to para os que perceb~re,_1)' até Em sllcfnta justificaçf..o d'Cclal'a o 
van~a2:elh d", QU ... a maioria. de se~i1- ~m dia nGtad::t:nc1~~ êlev.:lãc, alia.~ duas (2) vêzes· o maio!' salário- seu ilustre autor que a que tão da. 
rzdos q"Ge, durant-e tôda a SU3. v:da, ia ;:\ XIk'úó) LltOl·2.-i C_:i1) a ,~:.:s\u~ mínim) v'gente no pais e, pelo inCOmUll'Cabili.üade, ou não, do. bms 
c3ntrll.nlil'r.m p~H:J, a PLcvtdénc.a Eo- ,)riza~ão ~omtan~'2. U:l ,lCs,:;J. meda, preço de custo, o.o,~ que p~l'eeb,~- adquü'ido3 pelos cônjuges .)03. co.nS''<lrl-
e:al. Haveria, desta forma, l!!l18. i1:~ .!l1ja,,S motlv Góç;;. '3~m duvida [1;:111 rem inl;Jol'tânc:a superior". cla do matrimônio rea!i ado .sob '4 
v~~s5.o de tojo o :;istema prl'v:doncoa- ,y:igem na in~lnção g,l1C:;;:lnre que nos Art. 2c, Esta lei enLa em vlgor na d~;c:p~na do c~tadn parágrafo unit 
J'io existe~"1te, qu,! foi objeto de alto;:, :.:.:.::o:a desde o apó~ g~:2ITnl pr'àtica- data de sua puolicação, l'e\·ogaua.s

o 

as se tem constituído em fonte inesgo-
c e!~vD.dcs c.s~tldos no congres'o :'\fa- IH:r.te impo>:sibilit:.'l:. c:~ s::gurados de ai~p:;Jsiçõ~'s em contrário. làveI de disSídios, que cumpre estan_' 
c:'Y,1'"I, qua:1d0 da tr<'lln!,tação, d? P-?,- '.:-::,:bõ'!-,e:u, um t.:'.lta!!12:tto médico~ '<l ,~,_ ., o cal' PO!' vi'a. legislativa, Ú,:'iY\ .Jue 
{pIo.) :l:l '1enom:nrrd3. "Let Ol'gàmca r,,\ :.1~·lnaCetlt"co ad2quauo dura~,te o Sa.3. d..s ?o.m,:;.:;.o€s" 3 d~ J~\.mh:) de elrlt,,,rá o afluxo de todo,} êl€s RQ 

;Po':;v:.:Jência SociJl". ! );;:do:ic tio '\u::iLD·d2'2n~·a. Seria mais 1964" - Wa·f,cdo GU l gel. p, .... s dente, Eglf-glO SuplemO Tnbun.JJ Fedela .. 
, ~ , . 'li 'In I.!:mnniente, <juõ'! os [n":ituü,~ forne~ --::- VciWldo Ltm:r',Reblor. - AntolLO AClaMa. !)()t' fIm, que a rwlução 1)1'0_ 

m'.'.!~l;d:t :le e1cv,:t.la tma,I1~~c:.e .soc~~:o~ ... di'pensáv?~s fi, n:'u .i0" ~".!.'l":lcic,,,, Fontana. ; l'enomo.do~ JUrlstàs que enumera e a 
9, A 'p:O;~_l~a'J, r~a:n~(%_.(', C:J" "~; 'l:::':2.sseOl, gratuitallJ~nt.", Os reméd.ios carZ s - Eugcll10 aarros - AWlt:l IPo,>ta no p!'Ojeto além de apQt

ü
' oe 

hllma!Jn, tlU::l ,:l, de c,:m~;d~l \ 'ctn: ~."sa p~'ovidênC'ia C:l:T::~t:,::nderá, sem N0 672, DE 19'::4 vltOrl/J.-':;a na Suprema Côrte je J'J~~ 
~l:n:;a,'ü p:'cillllar:o ao S~b\U ~du '-' ,'''livlda alguma, a lll,lJ am:.ílio muito' tlÇ.l do paIS. 
ente; ~ L d:da o cs,+:\ no I ,1'1'or do que o o~'e'.':or{1 !1"l- r;r'J!t~to Da C01nissão de ConstItuicio 6 A rn-:ttêr1a em exame e.otá pi'evi.sta. 

En, ,r<:,l3.nJo, 3" nle •. 'P P l., ... I E"iden~<>mente confÜ"me lá prevê jusLçu, sóbl'e o projeto de {ei d:l ,<;ob fo:'ma diferente, n" art. 170 do 
n03S0 c~ltend';l', além de .qufb:'a:: tO:J::t 1 n:'<::t ie""'i<:lac;;'f) <:ó o; .;t!"\·ço~ mé Senado n~ 123. de W;33, j An:eprojeto do CódigO Civil mandG-

1+ o,' "o 1 "'1 \,j""or nao r"- • .;--, "," <,,_, - ,'~ ~ o I" d 
(\ s~ ce:.ua,:ca ~ b

3 
.;;>' ~ d~~ '';--''''''1'\'';'' ,,; .... "'D-,~"""r.'e' R SI' 'f <l publical' "e'.o S •• ·. Mil11'o t',.o d" ''''1 \'''Z q"" tc"t\ 'c. ,~,' .'f' ,', o~" o~ - e2.a:or: l', A.OYS:<l de Cal'vall . >' .;l '" 

F.olve: o p-,o,).2ma, uma "~ o l<_ ",' .,"'1':1 ema". "'s l'eC"'t" S 11"C""'fárias JU'it.i('I'l. e Negócios Int~l'!Ol'es. p~!'a. 
1lPl c,Fátcr mera1l1ente palJatlvp '::-:i:~: cid~/d::s do in'~::~" '~~;l'édi~O; Volta a e~t:.t Com:'c;são de C;)nsütui· recl~ber sugestões I,Diárío OfiCial. o3U .. 

... ~ ""''''1']" Ul":or' a co::; p3i.'Sf:3 a - .. ," l •• <. ,', " "~ na" O "J""t·" p'l'a op'na o''', leu pI f 'd . J',a ~." - ~ ;"-. -. o " "''''U'''UC ado'5 poderãO I'€CJ:ll,,:f;;;,:, pre- ~, ...... :;. iÇ,.. ,r "Ou 'e en - em€u"O ao n· 67 e 8,4.1963, pági .. 
ap:'.3c:l:a:1 

.... '::a por mV.3.11.dez e CO.1Cc- ,,; ... '" l' , t r',' da subsUtutiva da Comissao de Legis- na 7), 
d'd :1 I .... ' d~ 3D'" a 40'" do salár:o "aln~n~e, oS medtc~nwn~os ln",l. m_ ,ação Soci9J, o Pl'oJ'eto de Lei Ou seo E t d' 1 

1 .~ ?:Ó' '-'~'o" 'e;t"l"adO '"qll!.l11dO em 'l'spel1<;á\'eis " b,' cj<> d';-lo.s ao,3. do- m receu e l\'U zaçá:> feita pel", 
]Jelceúl :J l·'_l ',,,," <> to.' f'ca do ent"etfl:n~' 0t-r'O'ados nado nU 123, d2 1963, que altera o Impl'en31., tomou-.":e conhecimento .je 

t'o':i-d .... 'lpletivamente en'"r::L8,n- .. n ... ~, l.n. .~", .. ü', ',~ . parágnfo1',ldofln.24dnLi!:no3.807 que o ilustrado Pl"Of~"-ol', Ol'land() ~~ ... \I " e" ,?'",os te'ln -'(re'i~o à ma:s '\ pl'f'star conta" oet':od:cas a fj~ClllL de 26 de,a,',""to de 196" ,'0.1' O"gan' I'C. Gonl' 'á O 1 . 
l"-' Os ,~egll.ad 1..1." ~ d' J ,t't '- _V>J \1 u· S J C nc urra ri revisão do An-

' " -~. °t· ;a °oe,'oI P"s·,·veI D~::: ~:1C:lO o' n.., 1 UlO.',. de P"ev'd'llc,'a 501'al) f' d que tep,·o· t at· f'd anlp.n a,~",ls,enc, ., ", 'J , , ~'o_ O' o' "gR'0° o"ev,',lon(';'~T,io<: C'lmpre .l. e c, a 1m e Je o ras 1'e en o ~ qu~, dent!'O 
t ~tl\'erem rlo)'-'n_ "., ,~,.' o.. Q auxílio-doénçn, represente uma ren. em b S u" :se forma, ~~nqnan o e", . "''ti,o notaI", pOdem adqnil'ir ê~S~5 remédios ,reve, o, r, .n1Dlst:'o da Ju.%iça 

te:::, fazem JUs o a, um ~~P1l0. ef~, \ , dil'e:amente do:; laborat<'Jrim, po:' pre- da mensal correspO'ndente a lQí)% provlde!1cJal"a a. I'emes'a ao CO'm;l'es
~~ c,nráter medlco-ho",plta1:11~fal~n- ,~OSo mais acessiveis 011, mesmo, fabrL (cem por cento) do auxilio de bene- Sr,> on:lC1onal do projet.o de CódIgo 
ceutlCO., que,. reso-lvp •• "".5 suas ncceSSl 3_ êo' -los. !ido, ,C1Vll elaborado pelo Po_der E..'{ecutivo. 
de~ mal p ementt Com parecer desta' Comis~ão, pela 

..." ,". o ]3, A previdência soc;al. por outro constituc:onalidade, sendo voto venci. Sendo aSSim, e tendo em l'ísta que 
, 10. A leg:~;iaçã:) pl'eviden:iária. b~·::t_ lado, to: criada com u fim ~sped- do apenas o senador Al"g'e..'l1ir o de Fi. 'uma alteração deSsa natureza deve 
sileira é, indiscutivelmente, uma d:l,s f co de nmna1'3r os' e::nnômicamcnte gueiredo, a Com:ssão de ~gislação ~e~' feita, não atre.vês d~ provid&ncia. 
II1ais avançadas e modernas do mun-' mnis desfavôrecido,~ pela sorte ,ou me~ Social preferiu, entretanto, atingir l,::ola·jn ~as em perfeit) harmon;a. 
do, A~ d sp:Jsições que dizem re~pcL !1hor os pobres, que n5.o tem meios pot' outro caminho o nobre objet:vo cn,m a onentação geral adotada na. 
to ao 'serviço médíco-assistencial .são, ;)U 21emeetos para, em v:da. juntar f)U da Pl'oposiç~io. E é assim qUe forrou' feltma de 'um Código, somo,c; de pa .. 
igualmente. amplas e completas, _ A guardar o~s reCl!rSOS necc~.sáriQs'l à lou a"mencionada emznda substituti .. recer que o presente projeto de lei 
fiUa. apllcacão prática, 'a sua exec\.\~aO. ~ua proteçao e rio de suas fan:ILas, lia. mandando acrescentar ao citado t~nha a sua tramitação sobrestada 3. 
no entanto, é~ falh3.., não fe podenno d~lr~mte OS }:'.'~riodos de doença, mfo:,_ artigo 24 um parágrafO, que r~ceberia fl~l de qu~. na deVida onortunidad~, 
culpar os Institutos, exClllSivl1mente, tunlO 0l! velhice. a ind'cação de oitavo, pelo qual as se,la aprec:Jado conjuntamente com a. 
de.s,'iaS' lacu:1af'., E' n~cessáTio con:pre~ ~ostel'lO:·,ment~.' .entr~ta~to, a ~egIs, instituições de previdência social fica~ elabol'ação do futuro CódigO CiVil. 
en:.~r que o Brasil, é 11m pal~ ,de l~çaO p~evldencla~'la fo: s~ndo glada- riam obrigaclas a fornecer aos seus E> o pmecer desta Comi'ts':3. 
jmensa a:'ea territorial, ~endC' dlfIc 1 tlvamenle estendlda a tõdas as clas~ 'segu:ados em gôzo de auxn:o~doença 
poranto a aplicação unifonnt! ãe se.s de trabalhadores. _ ~ Os medicamentos necessários aO seu Salf:o das COmi'5sões, em 5 de agôs
nossa 'Jp.~ishlCão em todo~ 00; seus 14. N~ caso ora 8Gb c:.;:arne;, ~a~ Z::O", tratamento médico em caráter gra. ti.? <ie 1964. - AlOYSio Carvalho. Pre
rincõe~, Os referidos órgãos por sua p,arec2 Justo conceder-se f~, o. ,.lden- tuíto para OS que pêrcebel'em até duas sldente eventual _ Wilson Gonçalves 
vez não:) eÍot.ãc- aparelhados pa.ra cum- tlCO a uns e a outros, ASSl1l1 e que, (2) vêzes o maior salário mínimo vi~ Re}ltof - Eurico Re~ende _ Ed~ 

-' 't 1 t disposto em no nosSo entender () trabalhador que gente no paíS e, pelo pr.e,ço de cu.sto, mundo Levi _ Argemiro de Figuei~ 
. pflr 11 ~gra m~3 ~~Srias Assim'ê percebe três salári'os mínimos, não 50" aos Que penebcrem importância su- redo -- Daniel Krieger. 

nossa,'; eIS pr~vl e : . fl''' durante o perirdo do au,.:ílio_ . (') 
qtl.e, no lntenor, _ onde nao é pOSSI- doencu as mesmas t\"'l'lll'as do qt."'€ Só penor S'tc . 
(Vel a .msnutençao de a,gên:h.~, ou rece';e '11m sala'r'o ml'n"L""'o, ' MOdificou-se, pois, essendalmente n 
d I b latórios medJCos u _u providência qUe a proposição inic~aI 

e egacla~, cem am u o. de 15. Dentro dêsc:e entendimento, continha, Se dúvidas podiam oCOrrer 
-etc., deVIdo ao nequeno numet:0 d apresentamos emend~ substitUtiva ao quanto à constitucionalidade dessa, 
seguradOS, êle!: têm, forçosam~n, e, ,e proj~to acrescentando um parágrafo em face do art!go 67, parágrafo 19, 
contrat8~ os seryiços , prOf!SSIOnals ao artigo 24 da Lei n9 3,807, de 1960, in tine <ia Constituição Federal de 
dOt; mé{llcos loca~s, Cledenclando-os COm o Um de determinar Que as ins· 1.%4, _ e foi nesse sentido o voto en. 
corno seus repres~ntant;s, Tal pro_ tituicões de previdência social, duran- tão djscrepa.nt~ do ilustre SenadOr Ar
cediment.o, é lÓgICO, da fiM'g<em a te 0- auxilio-doença fiquem obrigadas gemiro de Fig'uelredo' _ dtividas já 
que seiam praticadOS al,gu,l1.S ~btlsos, a forneceor aOs segul'udos que pe;cebe-. não existiriam agora quanto à tncons. 
uma vez que êsses Pl'oft~s1Cnalsl en- rem até duas vêzes o mai01' salário titucionalidade do projeto e da sua 
ra.lllados nas nequenaS, cldacle~ onde mínimo vigente na país os medicamen- emenda substitut:va, dado que o Ato 
l'esidem, atendem, mUlta~ vezeS, a tos necessários ao seu tratamento, e1U Institucional de 9 de abril deste ano 
pressõe" e pedtdos de vâ.nss ,na.ture_ caráter gratuito, e. nos que percebe· privou o Congresso Nacional da inicia
?Jl5. inclusive de ordem política fa~ bel'em mais, ao prêr:o de custo, sem tiva de qua'squer proposições que 
miliar ou. ainaa, pessoal.. Pess.a for~ quaisql;'er acresdmos. c"iem ou aum"ntem despesa pública 
m •• é muito comum ~ ex,stên~la dos , ... _ S . d e a 
~ . d -'e t d s gratuitos para 16, Não se diga que. no ç~~.l, os ornos, aSSIm. e par cer que a m ' 
f~,eno~llla ~ U;: S ~o ~'auxílio-dOe!1~~'" Institutos serão grandemente _onera~ téria em eXami! seja arquivada, 
1nS e conC"SSL,O " dos e qUe a medida propost.a nao pOSo Sala das Comissões, 5 de agôsto de 

11. Paret'['-:1O~ mais aCOn"il'lhp.vel sui baSe atuarial. A despesa deC01'- 1964. _ WilSOn Gonçalves, Presidente, 
no caso sob eX.nme, que se conceda, rente da sua. aplicação será incluida, _ Aloysio de CarvalhO, :Relator. _ 
durante o período do "auxiliO-doença" ev:dentemente, entre as previ~tas para Argemiro de' Figueiredo _ Eurico R~
maIor n,mpa1"o :lss'stenc1al ao segura_ os serviços de assistência müdlC~a, cujas zende _ Edmundo Lf!1:i _ Danzel 
do e não confOTme proposto, mUls percentagens são, anualmente, cal~ Krieger. 
dinheim, ~mbora o desejável é que o culadas pelo Serviço Atuarial, ;.1'05 têr
~el2:urado não tenha, como a.lega o mos do diSposto no inciso XVI do ar
fnit-or do proo.1eto, diminuiçâo de suas tigo 121 do Regulamento Geral da 
rend!1s, quando maiores s§.o as suas previdênda Social aprovado pelo De-
afliçôe" e gastos. creto nO 48.959, de 1960. . 

Pro';}Iema. dos mais angustiantes, a 17 Em face do exposto, a ComIs· 
nosso ver durante êsse período, é () são 'de Legislação social opina pela 
q,ue diz r'es.pelto à, aquiBiçlio dos re~ aprovação do projeto,' na fOn1J,. da 
m--:Hos nece."'sári.os ao tratamento mé~ seguinte 
dIco dos segurados. E.t\1&'lDA N9 1 _ OLs' 

Parecer n9 673, de 1964 
Da comissão de Constituição e 

Justiça. sôb,~e o Projeto de Lei do 
Senado n!' 125, de 1963. que inter~ 
preta o disposto no parágrafo 
único do artigo 258 do CódiVIJ 
Civil. 

-
Parecer n~ 674, de 1964 

.!;a Comissão de Constituiçãn e 
Justiça. sôbre O PrOjeto de Lei do 
Senado n9 34, de 1964, que acres~ 
centa oparágro./o úniCO ao Jrt. 47

9 
da Lel n9 830, de 23 de sete-mbr() 
de 1949, que reorganiza o Tribu
nal de Contas. 

R€l·'1tor: Sr. AlOysio de Can'a:hl. 
Pelo Pro,1eto de Lei n'.' 34, de 1964, 

o i1ustr~ Sena<ior Bezerra Neto Quer 
acreSCido o ar'tlgo 57 d,3, Lei que, ent 
1949, reorganizou o TJ:iblll1n} de Con
tas. de um pardgra/o l;no'co, admiti .. 
do Que- das 'dec!Sõe~ do Tribunal sô
bre registro, quer as dec'_sões p:el)mi
nares ç'ue ordenem dillg'{-llC:'l-, Clu~t' 
as. denegatórias, sejam íntima(i,~s, 
a,lrm. dl autoridade "\thuin1stl':1tiva. 
r~~eridtt n~ artigo. as dem:1is pEs:oas, 
ft.<;lcm; ou Jurídica.s, que figurarem di ... 
retalllc:~e n,." feito cúmo c~-C'~;:at-an. 
t.es ou signatárias de com:' '~ i:S. 
::.o po."a o efeito de diIürl'n(>:9,<: ou ,je 
,~e.did? de r€'coUslder3ção, c:J'!Tend() 
IdentlcoS 03 prazos. 

Atualmente conforme dispõe o in~ (SUESTITUTIVA) 
cl.50 XI! do' artigo 121 do Regula
mento Geral dr~ previdência. sacia,I 
aprovado pelo Decreto fi,1> 48.93.9_A 
de 19 de setembro rIe 1960, "OS me
dtcarnentoo reeeitado<:: pelos serviços 
médICOs da. preVidênCia social, quer 
Os a,tlquirldos. ([ue os manipulc.dos 
ou, eventualr13li3-nte, 14brll:ad.Os pelo~ 
BerViços" fer§,o I'forne-cidoa a.os 'M
!Ileflch\rJo.s ao p'reço de custo~ n€ste 

A jt:stifitaçào do pl'ojcto IJ.ponta, 
com Justeza, O'i inoonveniente,s quo 
~esulhlm, na majoria d~s ca "Os €n1 
q~le o. Tribunal se orif':1t~ por riil,
~7ncla ou pela recusa t1e 1'I2''ÜSl.l':J' d1. 
c:!-·ctm.c;tã"lcia de a pürL l:Jte!'e.<;~::'da 

Relator: Sr. Wilson Gonçalves. nao tet' (~anhecimen~'D 1'(,"1'131' dJ de-
I , - ci'dido, 11 tempn de pre-tn::-h?r a f:lr .. 

Dê-se ao projeto a seguinte reda
çãD: 

Art. }O O artigo 24 da Lei 1'(''' 3.~G7, 
de 26 de agdsto de 1960, 1!: acrescldo 
do seguinte pan\grafo: 

u§ 8~, As !nstituiçõ?s de previ
dêncll\ sochll fIcam obrigadas a 
fornecer aos seus seg\.."'l'8.dos em 

O nobre Senador y~'3Co~celO!'.! .. r~ malida e cu de ~ol1ci~!'I" Q _) ec::~~ '-;" .. 
rea aprese~rou à conslC.~raça() ~<: .... on- racno do ato. df'c(}r~f'n;-If) d,lJ Que () 
gre.s.so Nacwn..al o pr~sente proJe,~ que Triçunlll muita", veZES i' t":.m'D::"li:_1/J .. 

sol? a Q.Iegaça? de ,mterpr~ta.r ~lSl!~ manter a dechlo õ"m"',1' ",r::1 ~r 'es
sitrvo tio Cód·go Clvil, lS..11m dlSP')~, '{otado o ptaz(\ 'Jar ..... o j:'-,':dl !'~~:Ir-

"Art. 19 Nos casos previstos no oS?'. visto (IDe o par!"~:l~"'" _ J'}""~""\ 
parágrafo únioo do artigo 258 da!fl."'C'1 ou il1"fcticl'l IC;ó t~~-i'(:'1~"\·P' \!"'!l 

Código Civil, o regime de le!1S: a U$31' (1-') ~t;U dlrf'~~1) .-'" '<>"':1~::~§:O 
é O da. completa separação, êX~ lP:lr um reex'3.me da m('·.ér~~ 

". 



Nada ln-.pede a anr.ovc.çf..o do prO
j8d>, -pc:·:) rupe_::tá 6: con-stitu
C,Jr.3Eclz.-d~. E C!'!lanto. f.:.o mér!to, A-' 
pr:;'j:t:'l,:11C a é útil e C,J:·tt>'::,ü, mere-· 
çel;'co, p'J:s, a .acclhlc.Oi da 'Ee:l:}do 

IV ltI atribuições do e .. 'go Pareceres fiS. 676 e 677. n. Divisão de Fomento <la ErO<lução. 
::::.CUP-4dCl são perfeW1mente diversas •. e M~nera.l do· Ministério da Agrjcultura, 
não. apenas. cot"lpurã ~rejs ou afins. va- de 1954 .exercer a funçã ode Oeologo especi'~ 
riando somenta di> respon~abitdade e N~ 676 DE' 196-1 li~do. -: . 
clZ! g:'uu; O têrmo em apreço· foL assinado aQl 

. Da Comissão de ConstituiçãO e doze dias de IDru:'ÇO de- 1955, repl'esen-
S;::";'a das C:}mia6m. em: fi d~. _tg.í\. V - o func:or,ário 110S3-U,. as ne~ JustiÇfl, sôbre o PrOjeta. de. Decre- taudo" a bEm dizer, renovação de -'on .. 

to G:~ 1954-. T'li.:t::-r- GonC1.lve.<;, ces.::ár,as aptidões. e habilitaçõe:b para tO·I .. errislativo n'1 50 de 1964 (Pro-. ,i-raro, porqunnto o geôlogo SI. CF!Or), 
I>_'::ç_i,d:-nte - A:cy:::o de' Cm7va!ho, o ',d~ernpenhll regular do nôvo cargo jeta de Decreto Legislativo nú- ges Rooier desde 1950 preGtava àque"",,: 
l-:.-:12.t"ll" - Arge1niro de' E:('.z:.e:,redo' em~ que, deva ser cl':lssificado. 7"e~0 99 A' )63 I' .,' la r"p"rtl'ça'o os mesmas "el·v1'ço.5 • , tO" - . - oa ..... ama... ... .... ,;:; , 
E • .:.rico, nc:::enca - E=mur.rlo Cevi - 'CDJnO se vê n d.reito à re.ada.p açãO ·.ra) mantóm, decisâa d~egatória na., cláusula quinta fie estIpulava _que 
Dr.;::-a Kr:e:,er: . j que, nos té1mos do art. 43, parecia de ,registro de contrate)" cclel)ra- {) novo ajuste vigoraria.por wn· ano. 

'\ líqUldo ao funcÍüná:oio .que estiv~:sse do entre a União Federul e .. o Sr. a pad.ir do dia. imediato ao do ,têr-

F aracer 119 676; de H1:54 · çfw do nôvo cargo durante o tempo exercer a Junção ~ãe Geólogo na. ~'ez, na cláu.:mla quarta. era fixaqa ao_ 
· exercendo ou huuve,s.se exe,rCidO a. fun- Georl1e Fl'ede71CO Roswr, para míno do contrato anteozlor.· Por- sua. 

· nU d-et:..rl11 11.U:10. pasEcu fi ser con~ Dit'isc1o de Fomenta da produção retribuição dêsses serviÇ<Js ém ~ete mil 
Da Comiss~'tOt d..:r C071StltIUÇ:lo cí dic.:ot.ado-' a. p!"ovas o~ltrns., ulgrunus lJlineraJ do ~~Iin:-stêrio" dq Agrt-1 cl'uzeiro-s mensais, flcrescidos àe fie .. 

J~:;-:;iºa, sêbre: o. Fro.j·eto de r.ei~' dep;mdentes' até do jlH<.O pessoal. do~ cultw'a" . . . ' tecentcs e setenta. cruzélros corr,-s", 
r.~' 33] de 19iH_-, ([tU;- dispõe sóbre chsfes de serv.ço,_ Ms1lll por exell1~ . . pendentes. a abono de emerciência, 
a 6_tuacâ,; dcs fmzc'O;l_,tnO;y qUe p~o Q fU:lJ.ciontl.rio pode vir exercendo . Relator,: Sr. Jefferson,.de Aguiar. instituido pela lei uI? 1.765, de l8' de 
a_ data' ',Ia-- J.1L~}l!cw~aD u,e L~t' 1111: 'a· fUl1~§o pe:o t€~np< d-:teJ'mmado na O Tiibunal de Contas da União ne- dezembro de 1952, . 
mero 3.~i!:H) 1.F 12·dc·j f t.ito:Je !9'ôif; Lei. mas MrfHõcra reachut·:,"'o se não gnu o reg:.stJ.'o do contrato celebrado k"'o.r.:::m ·predsamente··&SOS dua: clâu .. 
s~ eneO"1l.traz.:am~ 1I.I1S- í::':1rI/Jir,::.'c.,-; pfe- revc10n aptiãõo 03' !t.ab:.l~taç{io p:';.ra O entre a UnIão Fcder5.1 e o Sr _ GEor- sulas que espervarum, a atenção da 
mstas nos arl,géJS 4'3 e 4-1 d3::SGe de::sr;~'D~pl~'l do novo c~!.!'g:-:J, Na" _.o ge. F'red-;rlCO I{ç':lel, para exercer a T:-ibunal de Contas, levando-o a uma. 
ri-iú'GmU, teg .. i 'h ~ ;:2!~'" k'.mbéll1 se o P.:?:::v1o da fUllÇ_aO lunÇão de geó:ccro na DIYISão de Fo- declSio dehegatória pelo fundamento 

. ; não- remJtcu da necc38id!tc'!e absc!uta menta da P.:oduçRo 1[ineral do Min!s. de que o· jnter~sa~~ só fa~ia j~ ~Q 
~ fJatcrr: Sr A:'.:\:r.l.!_v 11:: ,g\;(;.-_ 'do servinD, E mais, nüo o sErá, se, aa tél'iO d.:),- Acrr'cultura abono de emel'gencla (t cantar da .vi .. 

re:~,o- P~()j.to ·c L"i. n'l 38 de 19n 4 .t::-~ po de 52 cor,c'2'der- a rzad'1ptr.ÇW . Tratanl.-5e~ de relloi'aç5."O de ccn-l gêTIc~a d~ .leLq,:e ,0 ~l'l.ou, .. ' 
, ,L ~ • Q ., ~ ._', .' G_, a nece!:ttdade de nã.o mais existe', .~"to ellJ'o '~r~o a 12 d" m'''c, di> A admIlll6'tre.çaQ" sollCItando, a,o Tn .. VIS:). ~'€;gu:tn" a S1tU~ç.'l{) acs fllncl'J_' ~l-.... , ~ ....... ... OU- _ 

ná:1os que, à d"t-J. d.a publ:clll,(:;'c, 0.!l _ Por' (~sa "fOi'ma, nno t!i, no caso; '1955, nã-O mel'e.::e'u acolhida. 110 ~ Tri- bUrla! l'€-c{J~ide:::.;.ção da- l?atena .• o~ 
Lei nQ 3.780', de 12 de. iulho de 1,-')3{1 um. d~reito uclq1Jirido; I':.12.S, uma (}x- bunal de Contus, na. sessão de. 5 de se~vou que a F~ta",da' leI que lnS.tl~ 
t.e_ encont;rav,~m. n.?..5 (',.,:~d:'>:á2S p;'.ê- p.ec.t,::.Lva. de cHr,eito COi~d!~wnado a abr~l, "rwrque {) int;ôn~€.sado Só farm tun:a .t:ll heneflcio J3.: o int~reses~o lll_ 
v:sns nos a;-t'g~s 43. 1~ 4,/ d;;~~e'·(~:- "lementos. Cexiv~:s, ·aIMrave.:s algun.s j!1S ao ~b?n-o de em.crgência, a.p'lJ.~~ teg~ava o qu-adrt;>, do_ M~n~t.éno da 
1'1,' n1t: legaL.· '.1 ~{!~en~_en~e,.-:" a ... ~t;é do tljui.zamento. nes- tU' da VIgenc::a ctn lei em que se. fun-I AgrJcultura, na, ~ltuaçao, eX<1tamcnte, 

'tO" a·· t, "v os dn.menta" (oficio n'l 2.379-P;55, de de contr~t~d.o, nao se tratando,- pOl~-' 
(E,:;-MceJece o', pzcje{v r.o seu fú'1.;:?,0i - l_ ~ ~. ,_.f , 25 de outubto de 19.35). : tanto, _senaa da. uma.-. l~en{}Vaçao' C8 

lQ, que 03 ssrv:dOl'8-3 ptbl~c:::s c:V!S fe_

1 
' "Os- fai:~$ cClns~H,utivOg do dl- .A. reconsid.e~"aç.ão pleiteadá pelo Ml- j p.r,,:sta.çao de sel'vlç'-0S. N~!.O a~colhe,: ~, 

deru:s da rrdil1:n_st'ae~':J C-"ll~~';:::.-l.u __ da ·to.d'·d d e UZ"l" f:e n:.ster~o. GIJ., Aozl'lcultur,a fOI'., re"""."ctal T'.' ... ,?unll ~as, a,legaçoes exposLas, p.e-
cu aut1!'q,u:ca q,u::- se i';');;[)::Jt::ly~n:i l~/l, e. re:!. t1 qu-.r: o evem. l' a "," - '-\.m.>. f d 1 d 1 f ( • p:.lf Í11teiro: A {n1ta de. Um ele .... pelO 'I'r·,l:mnD.l,.n~ sessão de' 'r Cle m~1D1 e!.n ~ conso 1 ar, .. p~ o mesmo. un-
condlç5es ?c:mn, t_Efe:.:id?r.s, 11(:0 piJ:. mento qua~qu<;,:', d8 uma. concl1ção seg'uinte~. por .seus fundamentes, -J dame~1to; a, sua dec,~ao, o. de que·.s& 
dcráo, até que< sej:t;:n. S.o:.!,lC:cn~-d.{).s..O.:i ei'si'il'ciaJ. reduz' o lrul:vidilO a ter Não tendo eidQ manifestado' novo tratav_a .. p01S; em }9,-;0, 'quan~o da re-
rellpectivos prcc"s,sOh ti;!, rc::,dapt·::.çto :1. <;im~!es p~'.Sll~yd"r1e GU. facul- recurso _ llei n" J30 de 1949 art I novaçao do .c?ntrato, era, nao- adrol" 
ser desviad:.:s do, fxe:,'clclo. de. ~2St nu- da.:!:! j,urfdÍJ::a abst.:s.ta, r;!.e .... [~ ex- 57). foi, rem8t:do o pi;(jces~o- ao' Con'-" Ui: fi. perc~l)ça~ .. do: .alJ?~1~ .d:' e~er)' 
T.::!S a-tribu'i;'ães. €"n:::: p.?no.~d~ l'r;.::;±;ons-a'- 'P"ctat;"a d~ direito' . _ .grcfso Nac:ollal, cem fundamento aOI .g:-TI.cm .• :ro, cr1-lá~er n;"lc:,;:;tnm, ,,~,s!o. 
1:·lite.de da au~ol'~,d..'1.ire U8 o d_:-te:_1 <; • ''t-< _I. . .art, 77, S 1'1. da constW.ltção Fe.c:t=-raL .f!:;e. .!i-ab.:\-h~nçl~.o refe:rl .. ,? G~o~o~,) 
minnr-. JustíEic.a 'o _r;-:n ::2:,.:e 8UtCir d(l tJm direito que r.ca no arbítrio:, de A Cmnls.:::ão de, Fis!!al1z-sçâ<J "Finan- n_qu~~e· M~nl~tet.Q d~~e .ul).te.s de, 19<:12, 
'p:"D~os-:ç}!O ctlU' a.. f.:.·brL'1 Lej nQ ~i:72:a. \ ·::utrem'. Ir.o., C9.S0 se o fun:::'onáno é cell·a. e Tomà:ia de Contas na C~ma- a!l0 em que, p-r:r- IEl, fo: cQl1ced do) o 
de- 1"2.' de ju1h~ d2, l!l::D,. fl.sseg.U,i;Gu. ! 011 niL) ll'eceS::il':o- _ ao- serv-lçO Oli se 1'8.. oplnou peja manutencão da ~ecl- cl!ado, abo~o, np.o podena· rec_~bel" Ge" 
nos a~-s'. 43 e 44'. l'~ . """:-0 8, t.:ooi! tf'l:t1 au nf:o il'iJtidão para.. o mesIflo. são, r:'O' T~'~bunaJ de éorita~ -(projeto; m~~ ~ yar :ll:: d-esse- ant.> de'-l9::r~. l' • 

c.s servidores Dúbjic~3-- c:!!~ te- en~{J11,..; JX jU~O â05 çh'efes QU' d\rctur~), "n?~o n9 99 de 4 de dezembro de 196~) & 0aID!lIa g0S:. Deputados Dl ce~1~u" 
t:'avam desvü:.dos C;! t,· ~t1i.:C:é.e5"1'21'''1_Ó!' t~m rhre:t" nnouiri€!Q _ Clov!~ .~e-' , ,j. 'S~ pela aptovaçao do n.to do Tl'lhu .. 
tL"1;::utes ac~ !'2ti" f'- "-"<'. ~1f;~" ... ape- 'v:hQ1J3 --:-. Teoria- G.€'>~aJ do' .pl.~elto Net:ll"'_um, a::g!.lft1e~to mHlta. .em fa_· ,naL cmn. o que concQ;:dou, nesta c'asa., 

'sal'" d:::so v:Llcs. f-i;n!!·r, .... :'~-·G, t::nt~ :;i_ ~CiviJ, f"!ii(',fo dé 1908, pág. 21. d':r, com. vor, da alteração d9. d::'CISão qu'est10ê";G. C{)mj~s.D de Canstitu:çàO e Justiça. 
CO ilrejudfcad.o8 !P~ f0"gg d..? d:--t'i!r- 'pree~'~flJ:' Dada, eis que, ~c;-no.· !Dl. assma.tado A, Vi.st03 dn expoSiO"lladu. terno:. a onor 
minaçiío. sup.cr·or (llC' .a.~ c!J}nnc,!c' a Dão se' p-od'el'la convnUdal' a determi- aO presente. Proj#a' de Dec:_.,:eto Legis .. 
retomar ao e;r-erc::::-' Q, Wl at:vir..:1 (~o. rrn- ",'0-. reitcs adquiridos S5:CT os' que nação' contida no eontrato em prol. lhtivol n9 59, E' e:v:ideilte que. a. le1 
tC':ior. O I;:tu:ar Dl) alguém p':>r êle, pode do pngamentD do aüono de' e:nergênciri qp.e. criou. o abono d'e emergência, não 

esse füto c::..nt::~:rla n' t'-fJ.Mn!'a Je_ exercer e. uqueles cujo, exercic!o ante:. da aata da ligêncra do.- lei lhe deu' -qualque, '_ efe.l-to retroa.t:vo. 
gal da 'readG!Jtc,;.{~O, (,.d!auta, -n j:tsJ d::pem~a d"e nra:70 prefixada ou de que o c'on~agr.Oll 1101 n? 1 .. 7G5, de 1932)'. ,Pl'oce.áer~ contrà.rlan!ente. 11. ·a.dllumS" 
fiJJcaçe,o.. d.,. Pt:Cij~0\ n~r::c"ita r~a Lei! cO!"id~çã-O pre3~[lbelec-':da_ não az- ,0' abono, E-erla pagO, camo: previa e ·traç_ão, cornD na e~péc.ie, ccorr.eria, se-
aClma. ~:t:::.d:\ - p.8~'::;;t"'~to, nc- t-er-I .. tertlN!J:. ao arõi~rio de outrem... , têrmo d-'!' ren;Jvação., "a:·partlr- dD d:a. ria, iuvc5tir essa ~i, e.stimulando. con ... 
r,ps dessa à·ryi!"' .. ·ua ~c.~~r, I? r "oaptn- 'T'~l ;-- é' "O do Erio;eta olide imediE:f,o ao' do ténn:no do contrato ieguintemente, no serviço púb~ico uma. 
eio p!lsrOlI a dZ.;2~r",~r: 'l;J-f"~, "'.le \ _ ......... n_:ti7 ~ o. c .. s 'J. ~;; ,} ,,' fun' ante':iQr" (cláu6lüa qumta) , '0 'quaL desigualdade que' se~ não justlfka., é 
fJ~m"'l'~~c"'a ar'.!TI~,~d-;",~.Hy" " I ~mo se ve hã' mIl rel Ç""Q ... 0 - como, se· vê de' elementos do prooess:o, a qUe. outras: sem ~nenhuma' dúvida;, 

'" '-' >"~.,,"' ... _, ,-" " •• , c.:crr:ir:.o, um3. cX'[1Cct,:ri:L'a de ] -:-/!:.-"o era. de 1950. Por CDll':-&gmot-e:, O ad5) t;e' seJuir'.qm~ , 
EYIl:n:l~~,~rl,..-',,· o' t..,.,·J.:) n& ti"'· 11'1- ~ • ' ! ... o 

m '''O' '3 C"J~-d~'~l" .1",·',.,"t,o A""!,,;,,,! OS func:orri:loJ; U:J.Q readaptadc.s ClD-n~, ser.:a.p!lgo; l:etTaat'!vamente,"a '&lla da.s'Corn..:~"·"'<: tU 6· de '!'> fu ... 
... ~ • H" ... ~ '-<:.- ,~. '-'- UUU'I_' """ ['em. t"do" ""'''105 seu- chefes partlr. de' l0::\{). '.. .' ~O'-_, e.. '. '. ",g; verinc3.-se cue l~:::I:"'Tnr.":!, ,i;!' rrWll- q:.le f;. '-J L e L _ ~ t:<'" ", .' v:. _. " _. \ LO ae 19fH. -'-o Si1vestra. Pencles pr:e-· 

d 1, rt'3dapta:' o '- .... 1"' C" i ') Q ve-I ~ a~ttg<3S funçuas- do can!p dE, que AfSl~'ll, a ,Çomlssuü ClC' C~~tltUlçao I sidente' Erntual _ A-lo '-: de' Car-
. "'ri ",' ;-~ __ ." 'r:4-; ',:lO tlÍlII::u'-es 11M d;:retto. naO s.ofre:m e-JustQ.q.a opIna pele:- ap.rovaQ;!o. do prd- '~'ho R"i~t -. ~7' ys.o " : 

n.na e:t","c,né!n 'r" ~li· rnente_~e vm1ê1::ci.-:'f p&.uma data vêm, 11Q/1Jr.l- teto. de d~c.re.to. le,o-is.1ltivo-1l9 5'J.-196-1, t,u.~ ..• _ .. ~ oro ~ Y!ctonno F,e;r". 
per rrrazo supc:ria' p' C"'" ?I::r r.\..rf- ~ .. ..., -to e "" d"" .' u"r d" pr"p"s'''';;o manb'ndo-se em consnr.Uência a, d, a-' .."...... S~gcjrerJ,u. P.!1.che.co" ' ,-;,,,.;;;,,, d've'·. 5 d's T'",q"'n'nton à L.· .... n" ... u. '" 1..... <~ 'IJ ,"" ~~- .~,' "''"I , ' I 
.,,:co;~~(;.s ~., ,,~-~ , .~ . ~ I;' ','~; .;: • '---"' I"$o p-arque. se Os D:retores dos ser- c:são: deneg~tó63-' do T'·ib.{tnaJ de· Cem., , ' ..;......- . . . 
CJ:1~_ em (I far c.,<) ..... - :1. •• 0 0.1 haja v c,os. ff~lm_ p,ocedem o fazem dentro tas, . I, __ ... " .. \ _ _ ~ 
r;;:~:cico ed",~ at .. ·,~ ;""-~- 3h ~t 'ce de, SU%."p:-e.r,r'Jci.f,tiva, S o.dtninist,at1vas Sal:J das C0P.11E~ÔCS em 15 de julhO I P.al.ae~reS- ns .. 61'S, &:/9, eSQ 
ngêsto, d.. 1959. 1>(:-r m~i.s de cinco • ,~_, . _, .. ' de 1964, _ Ajemo A~i':!tOS, Prp,sid;nte. . e Sal d'e rS-64: 
fi:1O;,:,':niilt.e!·rupto_s". Ir {,,,ti'! dêc:~~ d:s- AdemaIS _êc:se. re~or~o ~.g •. ,_:.Lc:l ~re _ Jefferson' de Aqutar. Relato!', -I" ." . 
p::;siti'v-o const·.'l.nte f::') a,,;,r, 43. d':, Lei '.l,.>yj,:' nC{j':!t,tra. tc.c!ta. da. rcadapvlpao' 'RU1/ 'earneiro, ,_ Eurico Re!Z.enrLe. _ N9 678, DE 1964 
c't?:da. não r:st"l (!-~y'd" de. nJ;2 to- nos termos da. Gel. cujQ urt'.. 4~: lte~ F.d1711l1lrln Ler;i. _ AlOfJsio' dfr ('aTV!r- '.-,' ' i ~ 
de!,; os ftmclonúl'iü-<: nas-. c.:,Jnd.''''Õ9..'i nc- r. é claro no àJzer que o func.:onáno lho. _ -WilS01l' GOnçuZ:v€','L _\ Arge- Da. Con!-"ssQo de }::ons.tzÍ--'U..<a.?:," 
la previstas, aif(f1lir:;rc~n () a~re;tD, i!. nflo tet~ direi!'O. àquele. ,-f\'lVO,r' quando mtro' de' Figud'rerto; _ Be::erra' 1VetO. Justu;a .. z.obrf!" OI PrOfeta a.e Dt!c .. CI-O 
rea-dtl'DtaCifo. Mas n'3!o dir 1}O"ito no n20 m::w; suhs:!Ot,ll',_a _"nec:-sm-dllàe ao- - . .., ," L..~,-, ••• _.,; ~. ,~l ' ~ e 
art. 44 - d3 me 1110'\, - Lei. infs:e.-~p:- 'ctut!l" d~ sua p1·ese1)ç'.:3, no 'c~.:tgo, eS--. NSl G7:7, DE 1964· I" aprova" o Ac6r.do, Cuitur:al. cn-tr8 
que,' (lO invés de: um rljreito aa(lu!~ tranho -que ocupa.. Da~ COm1<'fao da. Sel1nc:J Pti.7ilr.-/ o srasZ'l e ~ Bolív:a" asszll.ad.ã. çrn 
ficlo. trat:t-se, na, vel:dade, doa um~ La paz. a 9·'dl3_ rr..ar-ço e.'(] 15-53, l':so pósto. e S.f'm Querer c.nt~ar·em~ ('O CIvil' Sôõre o projeto de De-I ' 
eXDectatira. de' dirct,'o, ·nn~'ql,_ant() q.. cüt:õl.s,.i~,dagaç.õ'es _sôbre O ~r!)Jeto de' ('reto Legtslafi;'11iJ nO so de 1964~, ~2iator:-: .,_Argerp.iro de F·gueltetio. 
q~e . pnecfa certo. lí~l~cl . ..{\ ín~o.n.te;- LEi ~n' C.lusa, -jUlg3IDos aÜ1d-a que e: 1)° 99-A~63 -,.., na _Càm~~:: q\~e I Em Mensagem - pres,ideD.:.!;al, .:-ob 
t.avel. face 3QG· t~'l::XC,s. n -e~t, 4,d' pa .. - ·t:ausro"macáo do rnetmJo em . lei se- mantém dec1.:>L.-0.(l.€negJ.ool,:J aGln': 255 de' 1958 foi e!1camlnh~d(; ao 
sou a' ser co, ndllllcn.rdo n, prova. d~ -•. ' ~ -' .. ' . t .:::_ . ]é 'd' .' _ ' e-f ~ "','--- .,'~ e1e"" ,,~~ 1- " , 
:rR::lUjg.i.t.O"- olItroS nÜ.e o",··--r·iam eu>." ex_ da. um. p~ecf)'den e c.~aV? n. 01, e.g ·r '''''' 1"0 U:! (! ,-'. c .... " ~,··-"..J'\G'\;;" t\.' -, 

....... ,. - .. ' 1.< _ :...:- ,.~ i .llÍf~ar l.lm entrave à-_ boa. rn:m:h~ da >entre 'a' Uniüo' 'Fed7~ral .~, o" Se) ;C~1:.~t~~~d;\~':':1~n~-a~: ~~b:;-aLRe~ü~' 
'Pre~same.1te p. eenc.A-C~o.<; I· _1-:1 fu •. c 0- r-dministração. com' chef.e!" e Dir~torts . ,nhor GEorge F;'e':lenc Roster, ,Yl.-I b1:.c:.\ dos. Estados uni'rlo<..· do Brasil e 
nflr.cs, . - ,.." <;<'<>""1'00.5 ;m"Od'do' do d',"o! os ro, eX"'rccr a função de G"'ólo .... o . ~ . E"a",,,,'m QU'" ",,'''e c"..-::!!ede'a"eu- :.~ '-.~ .. r!' l/''_' .... ".v ',1' '." ,,':.._ "" . '>_- ;~'T ... ~, nRep:,b1ica'daBO,lil!:ifl,.1l2~dem.!l]·ço 
dOA '''C'''O' eo~nfc:~~: o \'-'.,:·to- do La .. :. seu:s auxiliares -da: fU,!!côes-gue me- ,.l!lT plvk~q ~- z:C'm_~t-o gll -? de 195-8, Pejo que e.stabelece O art. 66, 

v.plA'~ a , ,. -' .... A_ .. lhor' cc,,~.'t.m o ·uto".-'e' "ubl!eo dUC20 MU':!eral C:O M-ni<:t"'ri() 0.3. 1 ' " t:gO' 44; quando ficar eXJ)rJs.'Ja;,1.Cílte . - .u.::>U"- ,'.~' = ~ . . '.'" " .' - . ,- ... "a in-ea 1, da eonstitu:ç:e:o Fed:etn!, t.: 

provado que: Opmam0.S., as.Gim. p~!a. !~ejb.ição do AgrlfUl~,u,a. . I da comp-etêncla ti" Congr~EO N,3.~:{}-
, Pl~O]'-l;.t .... d:e -r,.ei do Senndn n~ S8, de Relator: Si", A1oyE~O .de -Cu' alh{): InaÍ' '·tt~~olt'€r' definitivamente, ô))l'e o~ 

'1 _ o desvio d2 fu:1 ........ il.;J ·f].1;·,~:; e J ~ I t f d ' - 1 ~., A ·!lS4. por. S€':" _O: mesmD" ir.j'_l;rrfcl~co, ' O P 't d' - ~_' ,.', . _ - ra ,a DS e convellço~ ce eunt<. . .Iag- cem 
3'1lbsiste- por ll'&c::ss:d!:i.de. (tVsolu-ta' do ' . ~_ role o e ~creto Le;'lS.,::;tcV9, 05 Ekta-dos estrangeIros-' p~!o P:-eEi~ 
serv:ço; ~ - . $;:13. das COml:ú>ões, err( '5 de' atfôs- n, ~O, de- 19~~ mo' 9'9,' _d~ 63" n~ Cd~1 dent.e dti Rer.í:b-rca"" ."-, 

. . . to de lír4' Wilson Gonc.(::Jves-- Pre 'mfil'aJ, mum;em a- declSa-a do TrIbunal'l ~.. 
n - ~ra, ,?e1.D me-~leE; l:á dc':'s· nnc,S I gideDt~ .. v ~ A-rgemiro' de F.i.Que;redo~ de Conta'::; C;{l:· ün::l'o;" e,.'D 2\1-' de _ma~ol ' S-6b.::e, a- matétia .. e ngós- eis pi:u:c .. 

tm)ll i.lltectupçao, Rela1-(:n:' _ 'Eàmnnda, T"cr"',''- '~.EuricO de- 19557 negando reg:ist-o ao. cont:a;.:..,' c~res . favotáve's . das, 'Ccmis..~es de 
in ..:.... a. .aÚvid~de: f-oi ou está 51:-1':-1 &c_tende. _ '.Aloysio ãe Ca;-::G.1710:. ':"""" to. celebra.do entre a' União· Federal.' Educ . .:çf:o' e Cultura, e· d~.· Finanças,...-

do exercida, dlf modo- perrilZt!le1. ~; (- L'~~l:el Kr"cger.. .e· o sr. G,,;org~a. E1:edertc. ~<X.ier;' ,pal'a,,; j~ se pl:Diluiu::iou a. Càma:'a,' co,s: De1!u" . 
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tados. -aprovsndo o Acôrdo, .através do No decurso de -nossaS relações cul .. 
Fi'ojeto d.~! Decreto Legislativo n"9 -87, turais cc-.."U OS povos amigos. a expe
de .1964:, llue ora chega ao connec.... r .. ênCUI. tem deJ.uonstrado à saclede.de 
Dlenta desta. COIDl.SSaO. no ;::.e.ua....o a conveniência. de se -intensificar 
}'ederal. () AÓór.do CUlturaJ. firmac10 a~avés de ajffites de intercâmbio 
emre os d'l!.S paú;.es, consta 'Óe dezOlw ·cultural Os laços pessoaiS~ as troc,a,l$ 
artigos, Wdos êles 'VlSfI.Ildo o DJ,alOr de inform!l-Ções e -8 pennuta de ma.
intercâmbJ'D entre as dUas nações, nãO teria! -s:rtistico, técnicO, científico e 
sómente de pessoas como de infornla- educativo. 
çães e pe,nnuta de mater~l educa.... Os artIgos do presente AC?tdo es
tlVO, cultw:al e a..rtistico. gstão :pre- tão ..conforme com a legiSlaçao espe
'ViStos o mLercâmbio de pro.€esiõres e c1ílca do nosso Pais A respeito das 
de bOls'.stas; a permuta de pUbllca... OOnVl:nlOS Culturllis enl geral, e com 
çoes de eIl~!dades ofi<!i~, de univer .. as -diretivas e bases <la, ed.uca.ç.ão ne~ 
.s.""-,-~_,,, t' ... ~_~'_-.L _ .... a ___ ~l~. clOn.al, de mOdo especial. _. 
indústria. c:lnematográ!ica, o estUdo Sub3tituinclo G allt:igo couvênIO as-

~Q"",. -~ ... ~,.\, -- - ....... ..:ia ...... -. sinad-o em 1939 :por conter dispOSiçõe.s 
e da geografla. nas escolas 1r.rlmfLl~aS que não mais consultavam a.o~ mte
e .secundar1:l.S, tudo celebll;ldo em er- ;êsses culturais dos dois p:u.ses, o 
mos de r;.gorosa. reciproc,dade. . ACôl'dO em ;aprêço se ajusta ~. reJ,-

especifloo doota Comissão, cabe ton' 
.i1derar que -s-ó nOs cumpriria falaT" 
.sObre oS artigos VIII. XI e XII. 

No útlgo VIU -S"~ - detenni~a que 
as "Altas Pa.rtes Concratantes farãO 
consigna-r em seus respeçti'lOs orça
mentos verbas especiais pa~a " ma
nutenção e pagamento ce bôlsas de 
estudos s-, fa.VOr -de estudantes e pro
fisSional'::; brasileiros e bolívianos, para 
fins de cursos de ElperfeI9oa-meno· t· 
especial1zoil.ção. " 

Agãsto de 1964 2lí31 -
Importa salientar que O COll·/énl~. 

longe 4.e repreaentar pOSSiv;;i 'l;n~u .. 
ço,;\, de :formação de bloco l...'<t.auque, 
aore a oportunidade de aoe;:;io I t'_I
dcs' Os paises do continen:;e. ....Uma, 
d,;nJonstração cab'l:l de 'que Se rl2sL .. 
U:l primMialmente a fomen~n.. \) 
bnrn. .. estar coletivo ãa..s naçGes d.a. 
A."'llérica, atuando Os governo\<; brJ. ... 
sile1ro e argentino como depositlÍr~c3 
dê'.sses a.ltos desígUios. 

O Convêmo está vasado nos m-o!" 
de3 tradicionaiS, firmado no princi .. 
plo da reciprocidad.e. e consulta ao.:; 
ln~lis -alto.s interêsse,s do Br$..;;iJ, nada 
ha r-endo contra êle que pos.<'ti .!leI ar ... 
gilldo do pOllto de vista juridico e 
C0113titucional. razã,o por que esf.<t Co
ml~;ão cpina peja sua a~rovacão. 

Sala das ,Se.s.sõe.S, em 5 de' agôst-o 

• 

Não re::>ta duvIda de que o AcõrQO ~~,dell cultura.is de amboS, :f~Cllitan" 
consulta beln os mterê.Sses de 'ambas do'o mtercâmbI0 de prof~res a.r-
a, .. -o,tv'-- .... ..;.._.,~ ______ ....... .::L •• , 'tisf;a,s, universitáriOs ~ cientlstas pre-
l'elAções -culj;ur.::ti.s, serâ. natura.lmente.· conizando a reaJ.lze.ça-o -de ~r:rere~~ 
melhor desenvolvida a política de cotr- ,cias, cursOs, pesquisas, ·e}t."'POSlçoes tie 

O e.rtig'o XI €.stabelcce que "as 
Altas :f>a.rtes cvntratantes Se propõem 
a da"r am:;>l-o apoio. à re.a,lização per1Ó
dIC.a ·de -Ell.--pOsições de arte, ou seja, 
pmtura, ,~scultum" gravura e artes 
plástiClis em geral. bem como mOS~ 
tt-as .de aiquiteturs. moderna", caben
do ".ao Govêrno que organizar as ex .. 
posições o 6nu~ das "'Ies.pesas decor
rentes !lo tmnsporte dos objetos e 
da. viagem dos artistas e pessoal se·· 
leClonado para participa,l" dos certa,w 
mes", bem como os "gastos -de insta
lação e ou',:;ros correlatos. 

de 1964, _ AWYSW ele carvalhO. Pre ... 
~ictente eventual. - W.ilson G:;nçal .. 
ves. R21ator. _ Argemiro de Figuei .. • ~ 
reão, _ Eurico Rezende. _ ,Eàntun ... 
do !Ai1>l. - Daniel Krieger.· peração no setor sockll e oomercla·.. arte etc. . 

11 Cow!Ssão de COnsti~âo e Justiça Salvo na parte re!e.rent~ à troca 
nada tem a opor, no .ângulO de sua. o.e ,concessã.o de bOlsas d,e estuct:» es
(; .... ~ •• <"'~.'-' ... {;_ ... , _.J .I. ...... J_ .. , ... ~' ,'-l) peC18.1s ·destlIladas ~ l'e3J.i2.açãQ ae es" 
Legislc.tivo n~ 8'1, de 1964, que ap:-ova· cudos de EngeI1llll.rla ,de MUlas e Pe
o AcOrdo Cúltur-al ,celebrado -entre a '~>:óleo Geologia. petraquimica. e CU~ 
l:Solívia e o E:rasil. ;as ~tividaaes vinculadas à indú'stria 

:petrolífera, dadas as pecullat1da.des e 
Sala das COMISSÕes, em 5 de agÔSto .os ínterês.ses -de ambos os pa!ses De. 

de lUIH, - WUsun Gonçalves, l-'res:i .. mdústria ,e oomêrcio -do petróleo, o 
d.ente. - i.lrgemzro de FigueiredO, presente Convênio cultural não -epre-
h~.·""r. - .~ • .;y~~u I./;; ..... :tr",' "". 'senta. quruquer .novklade, v.asado flue 
.t:urlco Rezenlie. - Edmundo Leo. , está ~m '1dêntu:os moldeS -dos ,atos da 
Daniel Kriege r . mesma espécie firmados com OS de-

N' ~79. DE 1964 . mais palses. 

No CU'tIgcI XII. dispõe~se que o Go~ 
'vêrno brasileiro se propõe promover, 
A]:lualment€, um concurso entre estu· 
dantes 'boltvlanos da' Escola Brasil, 
em La. ,Paz sôbre temas de intetêsse 
nacionaJ ou continental", ccmcedell~ 
dowse ao -VI~cedor do certame "um~ 
"Viagem ao BrasU pelo prazo de um 
mês. com tôdas as despesas". 

IV _ Corno se verifica, o.') ônus fi
'tunceir~, consequente.:; do AcÕrdQ, 
não serão elevados, e, alem disso, ser ... 
vem ao UnIa alkl finalidade. 

Isto pô.sto opinamos pela aprova
'ção do. projeto . 

NO 683. DE lS6!! 

Da Comtss40 ite Relações Exte
riores SÔb1'e O PrOjeto de Decre .. 
to -L.egisl.attvo n~ 88, de 1964 -
(PDL 119 16'8-A-6{I na -c .. D.1 qu'c 
aprova o Convênio de Amtzada 
e Consulta entre -os EstaáDS Uni .. 
dos do BraS11 e a Repllbl:ca Ar .. 
lrentina. concluído em. UrUflUa!a .. 
na, aos 21 cl:tas do' m&s de abra 
~e 1961. . 

Da C011Hssão ·de Relações' Exte .. 
rlOres - sóbre o Projeto·de De ... 
ereto LeglSlatlvo n9 87 de 1964. 
(,l;'üt. )1;' J.v .. -.~~b'J: 1ta l;·J.)_) quP 
aprot'a o Acordo Cultural entre o 
Brasil e a BDlívia~-à.ssinaào ,em La 
paz, a 29 de março de 1958. 

-O presente projeto está, .~U1, em 
.condições de ser apr-ova..do peita seus 
altos objetivos e por ser de tôda con~ sela. das Comissõ:!S, em 5 de .agô.s~ 
veniêncla para, 06 interêsses da cultu ... .to -de -1964, _ Aryenuro .fle FiUucl~ 
ra e da. ·ed.uca~D do...nOSSO pa.1s. TeaO~ presidente. - Mem de Sá, Re~ 

Re! ator: SI', Pessoa de QueIroz-. , 
O Projeto de Decreto LegiSlativO, 

n9 88 do corren'tb, ano, aprova o COn
v@nio de Amizade e consulta entre 
o BrESil e a Argentina concluído em 
Uruguiana, em 21. de abril d~ 1961. 
'Por oc,3,sião do encontrn entre oS Se. 
nhore:) Jânio Quadros e :Artur Fron .. 
dizi, segundo aSslnaia. Q Mensagem 
datada de 29 de outubro do mesmt) 
ano. do então Presid~nte João Gou ... 
lart. 

~'-elatoI': Sr. V1valdo Lima. 

O Projeto de Decreto Legislativo 
DO? 81 de 1964, aprova o Acôrd.o CUl .. 
t1U'8.1 entre o :Brosil e a .Bolivia, assi .. 
nadO em La :l? az. a 29 .de março de 
1958. 
~ecOnhecend() a conven:ência de 

lIlteIl.Sificar ru:. suo.s. relações no cam .. 
PO CUltural, os do~s países procurarão 
t;egundo prevê. I) art . .lI fomentar nas 
escales primári&S e secundárias o 
eStufJ.O da. 1ingua. literatura,. histôr.a. 
e geografia da outra. parte contra
tante. 

prevê ainda () in~ercâmb-io de pro
tessõres, ciellt:.sl>a3, artistas e Wliver. 
6.~,," .. ..,., pat.l " " _.";':;"'_",-l .-' lS,8. .• ,.-

=~c~; :,~~~~ ~~~~S:PJ~1~1~" 
'udos e a permuta de :publicações. 

Somos, diante do expos~o, pela 
.. provação do Prnjeto. 

Sala das Comi.~ôes, em 5 de agõsto 
de 1964. ....:... Benedtcto ,valladares. 
Presidente. _ I'zvaldo L,ma~ R~la .. 
ror. _ Pe~soa de Quezroz. - .t1n~on.o 
Carlos _ Victortno 'Fretre. - Mem 
_e Sá: _ José Candido Ferraz. 
'Buy Palmeira. 

N° 680, DE 1964 

Da Comissão de Educação e 
Cultura sôbre: o projeto de De
creto Legisla!:lVD' n9 87 de 1964. 
(n(.j 169-A-M. na. Cdmanz), ,que 
aP.ro. va o acô1'do Cultural en~tre <> 
Brasil e a Bolívia, asszna em 

. La Paz, a 29 de março de 956. 
Relator: Sr. Pe.:;soa ele Que! OZ. 
O presente proJeto de Decreto .Le

Ii:;latico, encam1nhaClo a esta CamíS
são em virtude 'do dispooto no artigo 
340-A, do Regunellto Interno, aprova 
<> Acôrdo Cultur.1 entre B"'-'lIe a 
:aolim, firmado. em La. paz, em 29 
01. marçO de 1958. 

o Convêmo VlSa a promover ma1.S 
estreita. aproxunação entre as duas 
Ilações amigas atr~wés de suas -et1y1-

. Cades artfsticas, cientificas, llterána.s, 
• educativas. 

S . . es em 5 de agôsto lator. - ,Jjerniel Krieger. - A.ntôni.o 
,sala das onusso J'. ' . Jucã José Ermtrio Eurico Re~ 

d~ 1964. - Menezes Pim~;~;otPr~~: zcndê. -=- wilson Gon·ccãves. _ p.es~ 
dente. -AF'tIJPe8SoJa ~ ~ Sigeiredo soa de Queiroz. _ Lobãq da Silve'/.ra. 
LaJ.or. - n mo uca! _ SigeJreoo Pacheco. 
pacheco. _ Mem de sa. I 

N- 661. DE 1964 

Da' ComiS8ão ele Finanças, sóbre 
o projeta de Decreto Legisla"NvQ 
n' 87 tie 1964 In- 169-A-S4, na 
Casa de .Origem.). que aprova o 
Acõrào Cultural entre o Brasil e 
a ,Bolívia assinaClo em ~ paz, 
a 29 de março de 1958. I 

Relator: 'Sr. Mem de 'Sál 
O Convênlo de Intercâmbio Cultu-' 

ral, nnna.do entre o Brasil e a 130-
l1vlS, em La. -Paz, em 29 de maT90 de 
1958 repre.;.enta, como OS demaIs da 
mesina. natureza celebrados COm . ~u" 
:r<lS pOvOS rrmãos um llOde!~ 1Il.S" 
crwnento de confrRternlreçaO mtel
naCIonal. 

Cultura é compreensão, é entelldi
mento, é valorização dos no~ens e 
das COlSG.S, é dignib.mção da v~d'l, de 
modo que.a: obra o de a.proXl~açao cul
t.ural dos pOVOS é u:me tarefa que 
-deve merecer o apOlO e o tncentiv-o 
de tôdas as nações, vi.sto contrmutr, 
aSSlID, poderosamente, para. a. canso
lldação da paz nO mundO, . 

Noosa dlploma-cia tem nme. tra.dl~ 
çao a zeLar: o estreitamento d.as viu .. 
cuIaS e.aonômlCos e espíritl~alS com 
os povos amigos. 

LI .'-. O presente pr,:)j~t;,.1 de uec~e· 
to LeglSl.e.tivo de autor1.8 da Comls~ 
são de H.Claçbes .exteriores da Câma
ra dos'· Depute-dos e decorreIl:te~ üe 
Mensagem do Poder ExecutIVO aO 
Congr-esso NacionaJ tem por objetiva 
{'q)rova:r o Acordo Cultural entre o 
Brasil e a BoUvia., assinado em La. 
Paz. em, 29 de m8.rço de 19'5;. , 

rre.ta-se de Um documenw de alta 
significação, oon.stante de dezoito ar
tigos, atravéS dos qua.is as pa.r~es 
Contratantes estabelecem· uma séde 
de providências tendentes a fomen'" 
tar o intercâmbio cultural entre r)3 

pOVOS brasileiros e bouvianQ.. 
UI _ No tocante ,o ... poeto n

nanceiro do ÀcOrdo~ objeto do ~xa.me 

Pareceres ns. il82 e 683, 
de 1964 

Entre as razões com que a E:':po-. 
siçãO de Motivos do Itamaratí jus
tifica a S1.1Q. aprovação, destaca-se fi, 
-de que o Convênio ·'con::>tH.tJj expres-

Da C01ntSsão de ConstituiÇão ~ são formal da consclê!1cfa. çrCSCf'nt$ 
Justiça sõ'l)re o projeto de Decre- no G07êrno e no povo dos dois pai .. 
to Legls1ativo n9 88, de 1964: (nú- ses de que .sOmente através de estrei .. 
mero 168-A-64. na Câmara), que to. cola:Joração 'intemacmnal sCté, pos ... 
aprovà O Convênio de Amizade e s1vel tu nações em· pro~es."o de' àe .. 
Consulta en~re os Esta..dD~ Um ... senvolv:.mento econêrnlico acelerá-lO. 
dos do BraSIl e ct RepubT~ca Ar.. d,e modo a prOporCioMr um lapso de 
llentina. c:onc1u!do em UrugU!-ana, tempo razoável a melhoria. ele n1.·e1 
llos 21 dlas do mês de abrlZ àj' de vida 'pela qual_anseiam seUE- cIda .. 
1961. dãos" • . 

Relator: Sr. Wilson Gonç!uves! Pelo urtiga -r Os dois' pai-'3ê't "con_ 
o Projeto. de Decrero Leglslativ.) 

em e.prêço. aprova. o convênio de 
Amizade e Con)5ulte. entre o Brasil e 
a Argentma. concluído em' Uruguaia
M. em 21 de abrlI de 1961. 

o texto do Oonvênio, a.s.smado pelo 
Brasil e pela república vizinha, ao 
ensejo do en~ntro !e:;.Hz~:io pelOS 
chet·es de ,govêrllo a.OS 40]5 P'aJSe.s '-:0 
Estado da Rio Grande do. Sul, ex
pressa de maneira formal -a co.lsc1t~n
cie dOs governos e -dos povos das .ju~ 
nações irmãs.. e constiui, sem dúvida, 
maIs um Import.ante instrumento de 
maior e3treit~€'nto e ace'!eraçãO no 
lIitereâmblo que se processa, em to
dos Os setores. da. Vida eco-nf>ffi1ca, 
culturais e p()liti~a dns duas nações. 

o presente ajlLSte sigmf:..ca 1.tma. 
colaboração firnlada· na base da 
amizade rec1proc.Et que une os dOIS 
povos e efetivar-se-á através de con 
sultas permanentes sóbte todos 00 
assuntos de interêsse comum, reprf"
sentando ainda, um ,intercãmbio de 
informações sôbre- tôda.s as questõet: 
relevantes nO Am:!)lto internacional e 
um esfórçn mú tuo tendente a. for ta .. 
lecer o sistema interamerioono e t!Oll~ 
sollde.,r as relações entre a.! dttai 
maiores repúhUc:lS sul .. ame!"ics-n~.s 
no campo judiciário, econômIco. !J
nanceiro e cUlturE,l. 

cordam em efetuar consultas p~rma ... 
nentes .sObre todOs Os assuntas de tn .. 
terê:;se comum e em coordenar suas 
atuações no âmbito contlnent,aP. 
bem como (art. n) em "man.ter um 
intercâmbio de In:formações sôbre tõ ... 
doo as ~tuestães de caráter relevante 
no âmbito inte-rnacional". 

NQ di~~pos:::-o .seguinte Brasil e 
Argentina e.ssumem o compromJ.s.so 
de "envidar todos os eSforços paiR o 
forta1eclmento do sistema. fntersme .. 
rica,nQ, a,través do aperfeIçoamento 
dos ÓrgáQ.; que {) compõem e de uma 
colaboraçf.o mals efetiva entre 100m 
Os pafses do cont1nente". 

Ola-nte do exposto, SOIr.OS pela. 
aprovação do projeto de D·~:.:reto Le .. 
gislativ() em exame. 

Sala das Comissões. em 5 de a.gôsto 
de 1964. _ Benedicto Valladares, 
Preslden te, _ Pessoa de Que>roz. 
Rela.tor. __ Vivaldo Uma Rui 
Palmeira. ,_ Mem de Sã. - vtctori ... 
no Freire. - Antônio Carlos. _ José 
Cdndido F .. ~rraz. 

O SP PRESIDENTE: 
(Nogue'tra. da -Gama) - O· ey-:.Je .. 

diente lido vai 1\ publicação. 
O Sl". 11? Secretário va.l P" Aeder à 

leitura. de :requerimento. 

• 
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(Seção 11) Agôsto de 1964 

r.: 1":~io o .sc,;ulnt.e ! 
f.:;:;:::, :."~Bi1to n9 281, de i 9ê;-

NCi Er1"11C3 do Art. 21::!, letr:l y, c:~ 
RCl •. Mil o ln.::j:no, reC!ue~ro tl'~n:cl':
Ç::'0 !:~s Al:Z.S rio Bcnz.(.o, do d.scu,:.:o 
F ~"::.l(J pc:o ,~?-:rr.o: S!. F:'~s:óen!e 
ci.), .&-::;·.Jú.b~·ca L'-l UmverSicHl.de ca 
1;: ::.:1, "no tl:n B do corrente. 

.~-;il cl::1$ SS2SÓe3, em 10 de ~~Ú3~O I 
t:: __ .:. - V:valào Lima. 

(;. :....~.':. rI:E:-!:DÊ:-..J".r::C: 

(Xo:';iJC ;"a âa Gli.'ma) Smóo 
e" ,Cen~e qU2 o documento cuj3, trans
c." ::20 e ~o!!citad~ não atinge o ljmi .. 
te . nxado no parágr&fo' único, da 
n. t. 4G~, do Regimento lnterno, será 
o l'cql.;.e:imento subme:ido à delibe
ração -Co Ple:lário na. ordem do D'a 
d.'"1 S2.2~.5:0 Ordinária seguinte. mU3.
p~~;;13!JtEme!lte de l)':uecer da Comis-

_~ f,::;'u D',etora.' 
-;'1+' A f-lr€s;Clêncla d~feriu o R2queri· 

~"-

tr.2hto nl? 230, de 1964, pelo qual o 
Sen':ldor Rui Palmeira solicita mfor
n'.~,,;êz.:; a se.rem prestadas pê10 Senhor 
1,: a'stro da Viação e Obra.s public2.s, 

Há oradores inscritos. 
TZlll u ng!avra o nobre Senador 

':~;~:.':On Go·r:ç.alves'. 
O 51:;', V::;;:LSON GONÇ,r\LVES: 

(Não foi rC:J~sto 'PeZo orador) 
Sr. flre~idente, srs. SenadorelJ, na 
Se3:iS-O dil última qulnta·feira, o 
llusü'c Senador Lino de Matlõ:; !ocu~ 
lizi'n~o ~~DectC$ do problema do café, 
fez \tmn, t'eferência à peSSO:1 do 
Dr, JcSó 111'::1'1:). Alkmln, ilustra VíCê~ 
P:€side::te 6:1 R~!JúbJi~a. E, hoje, 
tenho a oportun;dElde de ler, para 
wnhEcimen'"o de.sta Casa. uma ca:ta 
flue m~ dirigiu aquéle en1':nente 
hom~~l:l pÚ1:;;1ico a respeito dns cItadas 
te~~~·~':"!C:3!:!. 

A c,::::.rta tem (l teor se~uinte: 

(Lendo): 
"B.r~.Gili<!-DF" em 7 de azôdo 

de 19&4. 

Ernir.cDte· a.migo Ecn2.éi.o~' W~l~ 
SQn GonçSllves: 

D:','o ínictr.lmente agl'a6:cer· 
lhe a not;ch que me deu, cntem 
á tarde, do pronunciamento <1;0 
S2nndor Lino de MZ.tos, na trr. 
buna do E,~n:l.do. 

. Tomundo conhecilllznto do 
'<1isCUi'fO, conclui que. ôle , guar .. 

<1:1 rigorosa confonn~dade com 
n, campanha que se vem fa~en· 
0-0 c que s~ inspira. no prop,ó.s.i!O 
d:ellberado de desvHtr ao oplmao 
púlJlica c!o~ re~u1tados choc:ó:n
tes do inquérito pa:'l:lmentar 
Bôbre o café, por mim presidi .. 
<:1.0, Mas não ê fácll rI.' t,:tl'pfa, 

~ perguntas formuladas pelo 
Senador, Lino de Matos, no seu 
(liscurso de ontem, já foram 
tc::.pondidas pe10 Dr. paulo. 
Guzzo, ,em doçumento ampIlf,., 
lnente dh'ulgado. há cêrc,;1 de 
<\uinze dias, Nem poderia Ul1;3 
exposíção de pro'11ema" rel:lc:Q
!lados com o c:1fé ser feHa 'Por 
<mt!'a pessoa, senão nela aue fO! 
pl'e,:Mente de~sa autarquia:, res
)Jonsivel legal 'Por tudo Qt!;;uto 
d~'l, respeito 9. êsse produto, ,Jl~ 
IDuis tomei ounlqner inic'?~lva 
em tnJtéri.a de, café. COTI'n, em 
nenhuma oportunidade eoSC()Ihi 
tolurõe., par~ 05 problema" ~ue 
80 1. B. C, cumpría r:esoJve.r. 

Ao fl5Sumir' o Minísté:'10 da I 
Fazenda. verifiqueí que ti. Dire- '. 
t.oria. dêsse Instltuoo e~ta-"-3 en_ 
tretTue a .represent.nnte$ da la
V(Jt~r81 cafeeira de São pau1á, 
Mina.5 'Gerais e P?rana p C1ue n 
seu l1re~idente. in'licado nDr S~O 
'Pau10 no Goyêrno do Sr . .1oão 
café Filh~, era oonsider.n-l.'lo um 

• 

C'{)'0.h..:ce..'!.(l!' .<;e.r;wo d:' nV3.té!'ia. 
Mc.,~mo .t;eln ter o prazer aI! co
rl-J.~cS.:o> n.:.o ~;;2~.:;l ü s::u !!r~. 
dldQ de exonerJção do cargo, 
bem como o de SCU3 comp."i,nhei. 
ros de Dii'etOl<a. Vã, portanw, 
nobre SenaCor, que a. 'Circ:un& 
i""n.cia do D~. t'c..u~,o 01..127.0 ter 
::idO indic:"do pelo GOyerno ae 
SãQ Paulo, então chzfiado pew 
fjr, Jân'o Quadros, de Quem, ti, 

esse tempo, era corre-ligiônárJ() ú 

Senador Uno de Mat.os, não foi 
rr..ot..:vo pnl'a sua .substituição. ~' 
q:ue também me parecia inc<)Il" 
\'cniente mud.::tr a adnunLstl"a H 

çâo daquê!e ó-rgão . numa hora 
em que as exportações se faziam 
re~wIarmfn te, c:ll'reando para o 
Bnl3..iJ a maior receita em dóIs" 
rES, conE~~uid:l nos últimos dez 
nnns, Açaieí. po:s, como me 
cwnpl'i:J. a orientncão adotada 
pelo Institu to Brasileiro do Cafê, 
e d:sso nâo me anependo. nois 
110 biênio 1956·1957, o no.ESO prIU~ 
cipal produto de exportaçáo 
rendeu cérca de 950 m:Ihões de 
dólares por anO'. 

A expectativa 'de grande S3,"" 
tra em 1958· estimulou a e~pe .. 
cuI~5.o no merc9.do, detennl. 
w::ndo a antecipação da ql1eda 
dos pre{:os. Ainda ai, <l Instituto 
Brasileiro do Café pmcurou E'vi. 
tar o sncrífícío tio pais s'travé.s 
de medidas lrcdic~onais. eJ;pe .. 
rirnentadas com rê'sultados s~ 
tisfató:-jos. Cumpria.:.me. sim· 
p~.:;.menk !\i,):):r:.·hs, 

1!:m 1955, o preC'-O médio éo 
c9.té era ÚU55 c!ólares por saca; 
t=:.n 195!), Gl.'Z5 d6lares; em 1l?57, 
59.47 dólal'e,~ isto é, com uma 
redução de t11a1s de dois dÓta .. 
res por sQcr.: e no primeiro se
mestre de 1958, foi vendido a 
58,00 dólares por saca. ' 
,Não houve, cómo se v~, qualquer 
1nb,d.o de VaI01'iZ'lção artificial 
h\Q-: U!}ên:1S n ndoção de me
dIdas para moder.3.t a quedn de 
preços Que all;1eaçUYa a- econo:tnia, 
br:lsHeÍ1:a, 

Delxej o Minl.stémo da Fszen
da no dia 24' de junho de 1958. 
e o SI', P',lU1{) GU7'ZO foi exo
nerado do Instituto Brasileiro do 
Café dois meses e mejo depois. 
lJOgo em segulcla; mOdItIcada 1\ 
po1itica em v:gor, os preços ca.1· 
ram de 58 para 43 dólares, que 
toram re-"pectivamente, os pre
ços médIos de 1(1 e 29 Semestre,o:. 
dE:" 1958: (' no 'ano de 1959, eal
ram P'l"D 43 dólares, rec1UZ11'1dQ.. 
se n- receito. em divisas em mais 
do '':0 mi'h6~s d: dôlans por 
ano. 

Eis em ligeIro rê'Sumo. tiS 'rll
z5ef:, principa1.s .. por que con&! .. 
0'0')'0 !111f' "~ol1.tlC3 quI' ('TI~on
tl'l!!l planificada no Instituto 
Brasileiro ·do Café me p:rl'eera 
a mais n'propriada p~lra defen .. 
der <Js it,ter~",ses do pais, Nem 
é outra' opinião do' Sr, Paum 
Q-nzzo que, na expcs:ção fe1tn 
lltL diD.~ áedarou: 

"As c6ns('aüênnh~s do aban .. 
dono da nolítIca exE:C'.1ta'au 
. fle1(l r, B 0, ~ noaf<'4a nelo 
Ministro "Alkhnim . ,9; í &tno 
muito ciaras. O abanc{ollo 
de.::.'::!\, ptr1ít.ica cau.sou, gran-dl"' 
p;'ejuÍm 3, economia. mc1Ç)naI, 
po:s desfalcou a rec~ita Mm· 
b!al do País em, aproxlmad',_!;", 
nlente. 1 hilhão e duzento~ roi
UIÕe.<;L de dfilnres_ do 2Q sem.,..... 
tre de 1958 a 1962, ' 

"Devede relembrar que a. 
tarefa de d.e~:>.Sa do V-re0O

ouro do TI0S;'o ~gfé e :1 con.-se
. cucão (10 :::cô"(lD inbrn~l':l()na1. 
esWbi1~7fH!r>" r:o~ mt:"mo~, 1~ 

,V3.t1O fi. efeito com /!:~it.Q, em 
1908, foi terrlvelmente prej"-

~ -~ 

(I'cada pela intensa. camp:lnh~ mente, deixar insert:t nos Anais do 
que f,qUI se fez Pl'ecomzan"'l Senado. a palavra do 81'. Vrc~-Pr~ 
do-se uma pOlítica de "guer.ra. sldente ãa. República, Dr. J0.56 Ma ... 
de preços" contra, os Clemal3 ria Alkmim que, assim, expllca a. 
palS~ produ.tores. E55a CUln.\ sl!a ,P?Slção qunndo à frente do Mi .. 
p'lnha demolIdora, em que to.. 11.stel"lO "d!t Fazenda, no que d z res
mou parte, inc!u.sive, o "Cor .. , peito ao p:'oblema do cl'\.fé, 
leIO Oa Manhã", repercutiu, I E" j'l"''' "" .. ., .. 
àes[a'voràvelmente nos mer~ { .. a, O que L.h« a L_,--,;, a:J co· 
cados externos. g~rando temo.- ~·Il}ir·mento da casa (;1fu 1to bem, 
rc.s e aescontlanças entre em JJ.Iu o bem.,). 
importadores, que não ncr.ecll.. ~) SH. PRESH}EXTr:~ 
tavam se· pu(íe.';se chegar n (Nogueira da Gama) 'rem a 
um .en"enc;::menta. representa_ palavra o no)!'e Sem',em M-:::m d~ 
do pelo 3:côrdo jnternacional, I c:' • 

e-em Ó qual, ante a sup~rpro. ,-,a. 
ducão que se hiciava, temia. O SR. l'tiE;tI DE f5A: 
ee a repetição da desnstre de 
1929" • (Sem reviSão do orador) - S;!nho: 
C<mclulndo, pl'eZ::.1rlo senador presidente, Srs. Sennr.:on>,s, meu 

Wilson GODQ!ÜVeZ, d,evo .signifí~ propósito, hoje, na tl'iblma, ~é "pe .. 
IJar-lha que é também minha a nas me congratular com o Senad.o 
convicção d eque o que .se pIe .. Federal e, p~rt'c'.lb.rmenfe, com Q 

tende mesmo é retirar, da apre- seu Pl'esíclente j E'enador Moura Art .. 
ciaçá'Ü' da opinião públicn os drede p e 1 a magnífico t:'ab~.!"U) ';11& 
re'sultadcs do inquérito parla· está sendo de.:>envolviC:o pelo Serv:co 
:ment~,r e subs.titui·1os pela 1m· de Informações Legislativa. órgão 
pre~ê.o que lX)deria causa'!' uma nõvo, criado por uma resolução do 
campanha de injúria. caIúnl-a e ano passado, em poucos meses de 
dffr~maGão contra Os que Mune- at.ividade, e com um pEql1~n-o, {'n'~(,!:'a 
ram defender Os lntel·ês,.-:e,s na.. seleciona'do, grupo de funcionários 
clonaJs na hora em Que se P:'{)- está, ê.le dando urna demonstr:tçãó 
nunciava, no merca.do interna· ausp:c;.osa de eficlênc:a e Pl'.:::iut v:_ 

,cional. a queda dos preços do dade. 
produto básIco de no,:sa receita O serviço de Info:'mações Le2isla-
de cã.m':>io, . tivas foi criado para'o fim ~pec,j!co~ 

Antes de encenar esta. oa'na. de coligír e fornecer fIOS Senadores e 
,oonvém apontar uma demons~ 6!gã~s técnic-Js do Senado dados elu .. 

tn:t':'~.O a mais de como ,6 dIr!· CIdahvos e ülem2nt:;,-: de int"i'é:'.'se 
glc:a a campanha destinada a. para a elaboração, legtslati'va e cs-
1mp!!dir um p~ríl2Ho conhec!- clarecimento das matérias em tramf ... 
mt>n'to do.'> fatos: .tação na essa. e no Congres~o, na. 

Alguns jornais de ontem e forma; das in,<;truçàe", que ,sejam b8.i· 
xadas pela comissão Direto:'o, 

.de hoje, public:-o;m nota. um.. Não se tem, p::lrém. 1imit.fld~) t' ê:se 
1arme referente ao 1. P. M.., b t 
t;lt!e funciona Sob a re.o:ponsa .. o je ivo restrito, Mais que a êle, o 
bllidade do General paUlo Serviço Se dedicou à' tarefa de di· 
:r.'ueas Ferreira de Souza, n-u vulgação de legisl~ção que Inter~.:.s3 
}-tIO, atribuindo-lhe afirmações, ao Congresso Nadonal, por versa-r 
~:~gundo as qllajs, S-eJ":a eu matéria da mais palpitante atu!lli-

~ da/de brr..sjJeira. 
responsável pelo caso "já, co- Assim é qUE' o Sõ!rv:çn .;~ 'P .. ··~·1~ 
nhecido da C O 1>.1 A L, da. cou um volume contendo tóda a le-- ~ 
J A B O U R e de outras fIr .. 

'hhl.'" qu ntio [-oram selecio gislação b~asileíra sô')!'e Jo:-nali-sm,o. : 
2l&ttas ~ediante concorrênc:ã Outro va~t!mf' "<.Une tonc<:, r_ ~)l·""P.-

"h - i ti - -d \ tos e andamento .de projetos refe_ 
pu 1zca e s m . e.~llgna as ti. I rentes ao direito eleitoral que !':erá 
dedo pelos mampuladotes do d" -'-i' • I . • 
('ar no I BC" Adean"' e lnes\J,mavel Vl'I ia qu~ndo dentro 
t~~bénl s~ at~íbui ao GCl~~~ e~ bre~ve, o Congres~o tn,'er :!ue de ... 
l"al mais esta a.firmativa: 'tld~r sobre, essa ms.gna QUê.l3tao! poli~ 
"'~rudo isto era feito . com o c :I~,.. • . " 
heneplácito da Comissão EKC_ SOI.l_e reforma: agr~gr2a, .,Que t",m-
cutiva de Amparo a C9.feicul_ b.ém é tema da maIOr t~nn.scedên .. 
tU-:"a <CEAC), sendo na época C::R e I que deve prender no.::.s3 at:~~ 
,C} seu ,presidente o oI". Jo::oé çao .R 1n?a no corrente ano, já for. m. 
:~laria Aikimim" '" pubh~aaos dois vQlurue.s e há u:n 
â escolha da firma CO:MAL tercel1'o,. no Pl'~lo,. . .. 

para as neCfócito~ do Café se Vt<- Nús- Ja pubhcao.os: feram reumuy; 
. - o t T' todos os projeto.s r.te hoje .o.:pl'csenta-

rWcou ~m, ~ de se emb.o de dos no CongreEso, e ainda os discurFOS 
196Q (Dtàrto do Congresso ~a- pronul1ciadCs, no Senado Federal, só .. 
donal de 5.5.6~ - suplemento bre a matéria, nos últimos tempos. 
-. Seção I· pá§?Ina 2), po:'tanto. outro volume se destinou a reunir 
dois anos. ~epo~s de minha saf.. todos c,s p:i.·ojetos-d€~leí, em t,l'amita
Wl do ~11ustêno da Fa~cnda. e, ç'ão, só'c:-e direito. de greve e ajnda. 
conseqüentemente, da prestã~n~ I está no prelo, a ser dado a bme, uma. 
C;":a da CEAC. ' série de outros traba1hQS da. m~m{l, 

Por ai se y~ que 1'. ~utOl'es ôgnificação e importância" Há a des
de ~m3 PU'Jllcldad~ dll'lg~~3., no II ta·:ar um volume' de exal!stiv:a pes
sentIdo de coniuI?-d1r o publlCO, qu~za, nfe1'cn,te a êE,s'ç mtncsdoJ e 
Jlem mesmo respeitam a auto- difícil problema que p o das c.onces~ 
ridade mtUta'r com atribuiçã(l de sões de Serviço i'úblic':J: um volume 
f,purar' a verdade e muito me- referente à legislação sô-bre c Impó,Sto 
IlOS a honra de um homem pú· de Vendas e Co'nsignaçõ3S, maté;·i:t 
bHco e ao autoridade do Vice- maltratada e que predsa receber nô,'o 
J?residente ds Re:pública. estudo Por Parte do Congres';Q Nr,-

São êstes, meu, prezndo·'Sen.a. .. dane]; e ainda, um volume sôore a' 
dor, os c.sc1a:-eciin;:mtos que lhe Legislsçã-o ·de lnqumnat~, QutTO, terna. 
:posso prestar dentro do\ pouco e?tremamente contrO'yertido, :õõbl'e o 
tempo que medeou a nossa con- qual dentro de um mês e::t.ar2mos tra~ 
versa de ontem' à noite e o ma-- baihando, < 

menta em "'que redigi esta carta, AMm da diV-.llgação dês te:" volume.s. 
Com Os melhores agradcci- nfer€n.b~oS à 10el e ela1:o::'açao d,!'! lel.'õ, 

mentO$ por sua cons:derlU,:üa o Servlço de Inf,a-rmacão L~gI~lat1va 
sou'o devotado amIgo e sIncero c(}m~c,u a publicar R. sua ReVl!ta, e 
admira CO: • _ José .Maria Alk~ os Srs, ~enador:s. devem t.er recebi-
m.im " do. em dHt'i da ultuna semana, o ,se" 

. , gundo número d~sa tl1lblica,ç§.o . 
Lendo esta carta, S';', Presidente, Passei êst.e fim de seman~ lendo 01 .. 

tenho a intenção de trazer ao conhf!" \ guma coí-;f\ do muito Que se ence",a 
cinlaw desta. Ca.-!!L 8; ('ions,.eqUente-- \ nessas quase trezentas', páginas do 
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IlÔYO exernplnr. E' Um trabalho que sen.tido lntelectual, cultlU'al do. pró- Se alguma obsf'rvação poo'e ser feita l~em.bl;-me bem de como se extra
honra o Senado Federal, que hDnra. prio pana1llento Bra.silelfo. da pró- ao Q.ue Vem sendo reaüzado é fi, (ie q"le ,asou dos seus lábios aquela ulegna. 
o Congre&30 Nacional e que contribui, IPria cultUl'a nacional. A~soclo~.me a muitas lias pUblicações n1erecen\ ti~ i::1,comlda qu-ando soube, eut.re aÜSiO" 
de forma sensiyel, para a disse!l1!na- 1/. Ex'.l, nesse pronunciamento de se- ragem r,,'1alor. Os volumes contendO' 50 e cheio de fé. que o 'll'ümn~\) ia~ 
ção da eultura bt,.flsileh·a. j lidar1edadz, nessa. ma.nifesta"ão de legislaçã{) e peSqUiH!S legislativas têm urnas havia. premiado mEUS esforças. 
~cste núme!'o, há cola\).cra;õ~s dO: adm~~~çãO, nessa ~omenag~m aOs fUll- merecido, 'lpenas. a tlragem de mil conceúendo~me a vitória traduz.da na. 

rna:s alto traIor, al&"lr11u.S de Se:,.",do- cf.:mal103 do Sel"V1CO L~glslati\-'o do exemp41res, o que é insignifioante, elelçao par(3. esta. caf(\.. 
~:es como, no;:neada,mentc. dos Senha .. 'I Senado, e de'sejo tornar extensiva. a porque sb ns bibliotecas. públlcas, os . 
res Josaphat Ma.!·;nho. Afonso A1'inos, homenu.genl àqueles que estão exe~ parlamentares e os interessadOS, em \"er:f:to, ~;ro, qUe de.:.upuece da. 
Pinto F'Crrei!u; do ex-sen~dor Artur Icutan~~ f.'s.s.a obra extraordinária - pouc;os,dias, absorvem êsse total vindo b"ol1o~.e~a :en~.men"al ~~ m,nna .~lUa. 
Santos; paec.er-es, como o do Senhor a. GraÍlca., cornflemento da. revi.sta. a pubhccl. Com isso o trabalho não um ple ... o~o vOlUme, e. ao Ve..I ... ÇU,-l.O, 
D t d U' G' t ôb \ logra (J5 resultadru que dêle é lícito SlO_to [;a::n.oem que a con,,(..ern-.l~<:'o que 
d~EiI~a d~ 2,,/~~se: u..~U.:,1l1~~ ~,~, ~ h~ O SR., ME:!\-:I DE SA - Agra.deço esperar, u.:J.Ece uo ~mago ou mmll:.i ':;l!.lCen .. 
tó '.., "}' e .. a ,~~qu,sa .. imen~mente o apoiamEnto que me. dá ~xo. p.orta..'1to, _ com louvor \ u.aoe l~lVade. de Igual maGo, 'I.ll.a 

rIC", de g.~nde prc,fl~Hd.<i'i\d-e, da 10 ClTU11ente senador Argemiro de Fl- 'que faço Sem restrição _ ~ Presi .. ,larga area. dO:'., Benaao Oa t""~,;r;\J";",("d. 
~r.a,. LMa Naud, que {2.,Z parte do )gUeiredo, Co:n éle fico exonerado de dente MC'Ul'a Andrade a sugestão de i pu...'> o pl'>,;ln·,,:auo eX~.I.l;'O .l.':;l :".:>:;,uu, 

t e:rylçO,e,~que, l1pesa~ doe JOvem. m:os .. Ipro?..seguir, tão grande é a autcrida- ampliar t til' •• em, l'emos um 5e-"'-1 ll:;.sta çc.,w" ',COnlQ serv,uOr., ,w,s 11 
ra ,eSPu'llC! .~ltamen~e 3ptadure-cldo,\de do ncbre colega paraibano tão - ~ ... . 

na Invest!;;aça'fl q~e fêz sob!'e proble- exp:,e.25iyo e completo foi o Sél e pro~ Ço Gráfico montado e capacitgdo a. "llOS Ce lU~ne, e con.:.egu.u u.ça.-l:>e, 
m~s ,da o;:~'aruzaçao ~ fonnaça,o das 'Inundam~nto. proouzlr de forma q'.mse perfeita e \ p3

I
O :Hl'el-'unento do menw p .. opl'~o. 

CO,Ó?Iiil.S .h.t~'l?~noMamer!C~na5 e dDS re- Só me ca.tJe, encerrando, dei::tar l'e- pesQ.uisadores e trabalhadores. Se, ao c~rgo tie Dl.l'eíor, da .l·aq.l .. iS .. ..aua. 
dt107oes )e.smt.lcas no RIO Grande do gistradCS Os nomas: a que se deve e.:sa por uma preocupação menos ló')'i~a aO' ::;eL~auo d.a. RepUOlica. l!. tl. bUa, 
Sul. !la. ainda. c~mo V, E.,,~s de.v~m tarefa. _ Ao 51'. Senador Moura An- como seja a de poupança e economia, Ul'i'Ct:iWulua operou-;;;e - o que ij.·.t..lua 
t~l' v~~.o, l~ .. m ca.plt.ulo sôbre LeglB.~,- drade CQ,!l} o reccnheciznento pelo lim.itarmo~; a tiragzln a mil ex.empla.. ma..;) exalta. I:iU~" pel·.:lOnaÜUt4l1~ - tlU 
~~,o'. qlo;: en.l~uece enormemente a 1!," apoio que emprestou às iniciativas. res, o rrsuJt,do será verdadell'3-men_ clIcun"l.~nc~a~ av Ole~mo lell1pO I:o.n .. ~', 
1J.~ot?ca elos senadores. por hl.zer nfo Estas, poré-nl, são devidas, sobretudo, te nntieconônl!co, porque de um ~ran_ gUlal'es e Ct.U'I~.::ias) pontue 101. t!;;,cOl.bi. 
fÓ ~s leis mal,!; rccmt:s e d~ mtt.or lU. êss-e incamsvel, a êsse Quase mila- de investiment.o e de uma grande má.. ao pela unamnuu..:iCtc aos ,seU.::i co~e .. 
sent;~o, prcl!lu.g;9das t;0 Sra,Sll conlO I~roso Dr. tS2aC Brown q\1e, arro.stan- quina etn funcionamento se tira re.. S:a.:i. que maicaulm seu nome avo ... 
tall1bem le~lslaçoes eS,.-ra'JgelT?s, \'er- do atê a mo.1éstia cada vez mais dá sultodo muito aquim do- que se pode mlllS~w . .oü'ctol'a, quanuo outo .. !,}.), peja. 
fiando ,assumos de mY"l'êsse atual., de si e:n favor do' Sm~do e do aper ... e se dr.ve espereT. an,;Jgluuade, tIllhalll Ull'elto oI!- ~Q.i" 
C?I11O e o caso, nesre, numero, da Le. fço...'!mento e eJ>:pans5.o dos no-s,s.o tra.- E:l.'a o- qJle tinha a dizeT. (Muto riular ésse cargo, de tanta l"ep~n:u:..;.sao 
~~~re Refor:na Agrana, adoteda pel-o !b:!!ho.'l. S bem, Muto bem) (pahnas). na memor.w. O&,. casa e de "an~a 
pa, I O Sr:. PR,:SlDEN'l'E: senSlbiEdade no seu m.ecanismo ~\u.ml ... 

.' , -. O Sr. Argcmiro de F1.gnC'lreaa 1115 ;.xativo. 
O Sr. Al gemtfO de Fr.Que!redo - 1 E' h(J.me-~1agem que V, Ex~ presta _ T~m a. palavra o nobre SenadOr 

p~j,"mite V. ~x'-' um !l.,pazte? . IdíJ am03, ~e:n Of2ndel' os demaís fU!l- EuJ'lcO Rezende, Como Líder da União Sr. Pl'esldente, depois de apoocnta ... 
. .. 'f '~ , D m crát' N' I dQ no carga de DlreHlr de 'J.tl.qu'gl'a-. 

O S'R. l\11~f DE SA - 'Som muito Ic:ono.r:(l'S - aO mals per eIlO servldor ~. o lca aCIona. í~, semmdo que não podena H\o'er 
prazel'. !~~s~JO'ctC'r Lelldati~'o de tooos os te.ll'l.-j O SR, n"VRICO REZENDE: ~.ru. l.1u .... ro aml;>leme a naQ ser o 

O Sr. Aryemiro de Figueiredo - ' . , • (Como L 'der S ',_li d .f.u l',:al1lell;;..3.l', pro.::urou cuUCÜlax o 
1..amelllo_ q1l8 llaja n.a casa, no mO- I O ER, hG:.:t: DE SA - Eu dil'i::-..! orador l r - _ ,em TeV1~O o I a,'anço dos .anos com aQuele ideo.l, 
menta, Rpenas um pequeno número jQ!l8, 5.;;: o ~r;1.Sl1, l'etom.."ls,s.e cxperiên- l1adQl'~ - Sbi PreSidente, Srs. Se .. \!Olll. toquela c.tlawa d:e amor a l'aqui
de ~ellado:'es nu oportun:Q!l.de rlU qu:! -leia f:lta, na u).'.ut.os ,~no.s, ca,beria ao lOUCO m rece • há pouco, há bem, graJi.a., que jamais deco!antm do :seu 
V, Ex~ pronuncia o seu 1)1'iJhante dis- p~",~ 0!ac [jl'O\y o !llploma, à éP()~a.1 ~mo. not.f~mo. () muito, O 1mens~ de I t~'Pmto e ctOB seus eslO).'~Q.s. E foi 
curso. Quero 2sso-ciar-me, de todo o iC,vn.er.~,o ~o !JJ. Mano AUciusto Tel- t t ~Hl q':le ~ba.IOU profunda en .. pa..'u a ASSembléla Leg-~!at;lVa Cio meu 
coraf;ão, à tl.omenagem que \1. Ex\l< I ~:l\'~ ~e Prc~t~,s. A .~~~e iI1<!h'idfi'; '1) e? p:':-Utlõmo .OS meue afet~ mais ~t.3.d.O, uat prosseguuncnto ao .seu 
presta a ~se gnpo de funciqná.,·ios ~:.,.aslle/ro, ,tO! ,<;-once01QO o htulo. de I ~alo,s a o fale~un,ento, ocorrIdo n~ t;.ra,baUlo, à. sua tareíQ e, sobreLudo, 
que. sllenclasJ.mente. \'ai rea!çando lá \1 l'u .. 'l~_OnarL:J puolico n9 1 d{} BrasIl". caPl~dl de meu ES,.fJ.o, ~o Dr. Jose ao .seu amOr às instltu~ções parla ... 
fora, at,'avé~; de trabalho efIciente, F'a~ec:uo,Teixfira. de Freitzs. se, hoje, . Euva .0 FO.?tes pelx~to. I mem.ares. 
metódico e [)erfdto. O -.'tive! ~ultUl'al se re.p.eLs.'ie, ~qu21e ato de homena- êl Era lfen.,a, t!. mlllha d estlmtt por Dt:ix,ou éle no senado Ulll tilbo 
do Se:nn,do r1a República. D:::\-'o dizer gam, ~ de e"t1!ll~1. ~(;.s ma" ded1cados e, es lma ,nsfO~l!la a, hoje - seu, \) -i:a.quigrafo Joi>'e .b;UvaluoIJ PelXo
a. V, ex~ que também soU um hom~m Sel'Vlc..ores da Naç~o, por certo, ne- dep.ols de ha\!~r Sido constru1da,. to çarne da sua oarne .sangue do 
sutpr.=endido cml1 () vulto extr?:o::-di- nhun1 ouU'o ,~od(;'na competIr com o sedImentada e 'mplanta~a n? cur~o seu sellgue alma, da suã. alma, .{ue 
nário d '~."a obra., Como bem s~lien- Dl', Isaa~ ,Bro-\yn na- o:ULorga de diplo_ de tantos anoS de conVlvênc16 cati... aqUi r.ambém pela in~el1gência e de-
teu \" E· .... ~, o Serviço foi criado oafa Ima q~~ s:gn f1:3 preaa de justiça e j vante e encantadora -. na llõr mais .cb.ca,'âo esté. sendo () exeulplo do ;,..-
fins difenutes: apenas ;Ja,ra cõ:i!tir de estu\.1u.o r.. ,,':'d-os Os servidores <ia I pura de uma saudade lmorredoura.. seu ~~xe:nP10 
dad()s e f'scla::ecer melho~ os S-enllo- I Na~~o,,~ ! Deputado .Estadual, eu o conheci '. , 
reg S"n.'ldores n,?qUi,IO qu!' ptldess~ S~,r 1 Alem d,o Dl'. l.-;.aac B-rown, ê de re .. , I q~l(mdo, depOiS de ab~ndonar 6 118Ita ... ' O Sr. Jefferson de Agmar - VosSQ. 
ob,1eto de -:ouôultas, Mrts o Serv:ço l~lça~. o tra,~a ho de quem dirige os çaQ da. grande metropole guansbarl .. , EXcelência. permite um aparte? 
avançou. Tran:;fOl'ffi'CU-Se de um mero ,;::)81'''.\;os: fi J~,-.'cm Leyla. Branco Ran- na, se deslocou .para o ~u F,$tado, '~R EURICO REZENDE P 1s. 
trabalho de c:oligenda. j,e dados em Igel, qae a::;:.l1 ent.rou, há meia dúzia em cuja 'AE-Sembléia L~glSlat1vo, fOi .0.!I. - a 
'lma PXOf:-S:::fto cultural e18v2do. onde, :te an2~, enC8!1c:~nda nesse s~rviço. ser o Chefe da- Taquigrafla, cargo que nao. 
como se \'ê, estão colabornndc ho- í'e:dad~:!'am:-nte, o trabalho ideal. 'sempre nomau e sempre dignU'icou, O Sr Jefferson de Aguiar - Desejo 
meu..::; de cu:tura e lnte1igência da Uma da.:: preocupações q'le, durante com o brilho da sua inteligênCia. com warulestar a. Dlinha soudal'iedí\oe as 
Câmara. do S!'uado "! de o:!t:'C,'3. setO- certa f::1se, dominaram oS economistas o seu grandl;!: senso de responsabill- pab'I.Vl:ru:;. tle V. EXa. no prelt.o àel'ra
rf'-S cltJt.l1l·al,s do Brasil. O discurso foi.i. do t~il.oa:l1t> pruzer<>.:.o. Era pre- dade. com a fascinação da SUa cultu.. aeü'o que presta. a .Jo~e .t:;uvaldo 
ou~ V, ~x~ ~:'tá pronuncinndo, u'ém ClSO encontrar. para cada hO' e O ra, Mas foi, sobretudo, o seu profun- Font~i ,peLXoto. Rea.tmente, aquêla 
d,e f~21;r Ju.::tJca a êEse gC\IP? .d~ f\ll1- tipo de ~rab:11ho ,zue lbe dess~ sr::us.. do amor àquela. Instituição' e.o üUflJ'tI sel'Vidor, depol.S CLe conCluído 
clOnârlo~ - pequeno InRS eflClent-e _ 12.7,3.0, ~~prl~ento das suas, tarefa" pro... Q Seu. r.empo de serviço nesta \,;u:sa 
vem de3ftlzer no espírito de alguns Diz 11 História que o desastre da fl,sslon'a1S que ~ Ca,l'ficter;:zaram, longe CiO Congl'es,)o, teve ensejO de ptestar 
s\nadf.'t'~~ "~nsura!t ~njust,B.s que têm. França foi que Luiz XVI nâ.o fõsse! de qualquer du~,jda Sr. Presidente e relevan~e.? ,se1'viços à A:;;.semIJ1~la Le
~:;l!~, ~q l:les ÇUe nao cnuhece,m () !'eio>~ ,lro e 3:m rei, porque en~ontra.. Srs. Sena~ous, c?mo titular de llll'!a gifilatrv.a. ào Escado do EspIl'lLo tianto. 
Qel\ c,;' n~m 8,S:13 par(.e mecantzad::L. Va- êle, na. rt:'~ojonria o seu trabalho competênCIa _técDlca que nâo poclla Al4 como apreCiei inUmêr'&s vezes, 
0;t, "e ,ti a g!HflCa. c':lja. constru::áo Pl·:tlt'· voo Se!11ln'e que po:lio. ftH!;i.a. sofrer restriçoes, ?orqu~ s~mpre me.. qWU1QO pre.sldi aquela Casa. José 
e .tá s~ndo !lJt:n.1ada. Amd':l h:.\ poucos Idos deveres re-ais para se metor na receu. o calor e a constiUlCla de todos l:."J.v1I.lcl,o .Fontes PelXoto O:lemava o 
d!a'l. suroreend:,do.-" também p~!o tro.- oficina de ~elojoaria. ... OS aplauso.s. servi.ço taqulgráilcQ"e eSUmUlf\.Va OS 
b?lho e,:,traoràmar!o que ê~so setor Leyla encontrou no serviço de In.. Depois, Presidente do CongresSO do sel/.'i Subotailla.dos para que at-en-
v"m re·~l:;.'mqo. ()nnmizanJO~ ,um gru- formnçãõ Légis1aitva. o trabalho em meu Esta.do, tive em José Euvaldo dessem perlllanentemem,e "OS uHe
Pp de _ S~nadoms para Vlsltar essa qUe se realiza e tem sido de eficiência Fontes Peixoto um colaborar raro. um rêsses r~evu-ntes do COl'pu leglbLatlvo 
('o;1,ra. e'ne'acullll' do ~en2do dJ. Repú- e ded:~ar:]:o !n€XCedlve;s. 1 bo d t' 1 " ao qu.' pr .. "tigiav. COIU seu csiarl'.Q bllca [i'cmo<: 1:1 verIfica,; o Qlle na ' . 00 a ra ar ç.res lmosa, um co R)Jora... 4...... ,.-

verdade havia A surprêsa foi geral. CJm ela.- vamOs encontrar pequeno dor leal, do alto da sua. proficiência proflSS1onal e seu .patriQti5n1.~. 
p;)!lCC-S C"!"nh()r~~ Senaderes conheciam g!UPO de quatro ou cinco f'mcloná~ sempre disposto n me ajudar no á.rduo O SR. EURICO t\.i!iL.bl,lJE 
a. obra que, Sob O ponfo-de-vi.sta téc- r~c,s, l'{'cell~emente tomadOS ao servi~ e p,enit!nte cumpri.mento das minhas Agl'a.deço ao Sena·doi' JeI1C:I.:.'.ll1' de 
ni.co-u1"'b:místico, não só 110D:':l o Se- ço do Senado. Obrlgaçoes, AO'Ul<1.r Q seu aparte, que V~m .'c1Ol'\,ar ,,,," 
mtdn rl1a<: il nrtSpria. Capital d? Re- Há ainda a- consignar o nome do Néle ao lado dos festejados mêrl... osw conC~ltos OOll'. que procuro, pa.iaa .. 
pública, O Ser. iço é perfeito. E e'l Sr, Wi~on pedrosa, Chefe do Serviço I tos da. sua personalidade de pro- mente, e>;alta.t i\ memona de qtl.era, 
ima..nno co-mo nas .5entiremos alívJu .. Gráfico. Como diSSe o senador AI- ftssional, oontemplei também os nesta, e, em outra. ..;asa ut!g~li;i.llVa. 
dos, quando fCir('m í.nall~llr2df:S t0103 ,+.emiro d2 ~ F'ig!.l~ir~o, o ServiÇo Grã... admiráve!s atributos do panore.ma de deu !-aptas C tao eloqueIlLes uemons-
03 seus setore~ dê' tudo ts~.() cue \'1- flc~ é 6 ... '.5'3.0. t':CJllca.mente perfeito, uma amIzade . qUe se estreitou e t-r<1'i-b~ a.e amOr aO [;rabuúlo e ae 
mCg sofrendo ~llencios!lmente. em vir .. PJolS vem l'ealizando tra,balho real .. soonpre nos VInculou. no dorso de nomena'rem ao ÇUltUl'fl, e a. LUt-eugem:..a. 
tude de,; tra.balhos grãfir-03 feitos pela mente exemplar. 1!:sse Serviço, essa ~ntos anos. ~ . ' 
I'npr~rt"'.'l OficIal em <;U'a OU3se tl.OSO- revista, essas pUblicaçõzs homam o Desejo salien~a,r para a CaiSa uma O Sr. Lol>ao da S:LVel1u' -:- Ua. 
IlIta. tcbIirJade imperfeito~, d~ndo Senado Federal e lhe conferem, fora cir::mnstâncin que mais me _prende \ Ücen~a. pa..ra lUl1 aparte? ~A:;s~rHv" 
rPàrhn-'~'1t~ motivo a censm:lg. nedj- d~ta Casa, junt\1 80S meios tntelec- a.inda à evocação, à recordaÇãO do, m.ento do oradOr) - .LJeseJu, em 
dog de remoo\l1;i'>es de ditcur~o,s e tuais, gra.nde projeção e realce, O que seu nome: de José euvaldo Fontes; nome d~ saneada. do meu t.>.:.l .. UO, 
p:-onuc1amentos. da parte d:o 'Parla- dewll"Jo o a"c: esfôrço e abnegação dê.,>_ Peixoto recebi eis primeiro"" estimulo..c;, ~ as."9';\u-me as justas nomeIl<>'g€nS 
men'v"c:--. A GrMlca. Sen~d('-' M"'m "e<: ,>ervidofes, Qos in~etntivos intciais fi- que me ca~- q,ue 11, EXa. pre.sta à a.:emor!d. 0.0 
de Sá, V, Rx~ conhece bem, vem pre- Cumpro Dor Isto, o dever de deixar dida~asse ao Senado da Republlca, Dr. Euvaldo .Fonte;;, Pelxo~o, Jma. 
enche'r f'S!Ja lacun3.. Es~a Rêvista, cujo aqui esta t"lc'men8gem e êste aplauso, E :lO fzê-to, a-g1u ête não 0.través de expre~ã(} li(lima da. téCllloo. e da. 
elemento mat!'riRl nl'Jit,~ bem ~" ~ ius- e-p.e:-:"lndo que G SerViço Gráfico pros- um julgamrnto meritório, mas com intete:::tua.litir-de na sua prol.:;,S"ll. 
t~ 90 (''! .. ~h·r C"ultursl dnc: ~~rvi"()s por ~1Q'a. "ch a. mestno. O1'ienta.ção, óes~n- OS olhos dO coN'\f:!:io com os olhos 1 • 
p1a t'O.':llh1Aoc:. r.0'110 exnres.,!io da arte, volvendo-,,:;'" e produzindo, cada vez da. alma, tendo em' vista apenlls o! . O SR, .f!;URICO .REt.i!~.\lJE,.~. 
d3 composição perCetia, e~~npI~ta o ms:s, melhores frutcs. ve:edicto das possibiLd>:-.des ele1toralS. I Igua_meI;~e debru~,o U1êU u;;.atl~cI'" 

"to' 
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~
to ao, _ne qUI> """be de 'ser llgêno!à • o 'valor de sua dedlcaçãO, 'o sn. PRI,SIDENTll, 'de EStado d. Repúblr,a Popular da 
uIa.do pelo nobre senador- Lobão neseJo também:. salientar" que Bto."3. i . Policia, rogo' _ a.. Vossa li:x.!e.ltS"nda.. 

ela Silveira. e que· dá. ai medida da.: h,mixã-o. pelo mag~rio- i:' pela mo- j (~oaue!ra. da Gei'1U1) --;;\- c~muní~ a-ccítai: minhas sinc.:'-r~,. c·)n;j':'2§ncras·~ 

S
nsternação geral. decorrente do I cidade' estudiosa. adqwrlu inte"rêss."e ca:ça?, que aoc~a. de .wr l~o~- e vai à, Na verdade. Sr.. Eresidente, ~ no
f\a.usto· passamenfo do Dr~ José \ão~ extraordináxio que S. EX" pubIi- :1,>Ubllcaçào. obre e herõi'ca n3.çã-O, que governava. 

aldo Fontes Peixoto. .COIl um Uno didátíC(J, wna geografia. I ,0 Sr. 19 Secretária vai proceder à. CJm eq,uilibrio e mode}:açlQ, mantém 
Com estas pala:v~as', Senhor' Pre- rQ.~e .V€!Q a' ser recomendada pelo Mi- :!éttura. de. requer.imento dirlgldo. b; amiswws e oompreen-51va..<i re' a;;õ2s 

· a1<1ente, colocando a siD.ceticade da ,DJstériO da Eduea-ç.flo, para o pn- 'n1esa.· .diplomátL"as fi comerciais· c.0:::} o nos-
JIl11nll.a. prece sõl:)re I) túmulo e sõbre metro ciclo do curso se-cundário. obra. r . .S{~ País, r~áo por qUe não, nG:<leriuU1. . 

~
'a 'memória daquele dileto amil.lo, ex- :s.tê hoje. consulw.da e aplaudida. pelas i . E~ lido o segu:nte '~e:-' de outro modo' os térmos COm -lue 

r-e.ssão máxima da, Taq'!tigrafia, do, ,gerações-- de professóres e ãe alull03. I ' ,se ·iliri~ixam. 00 Vice,-Pl·esLdent~. da-
C~ngres:so Nacional, quero registrar. Nesta. <>pOrtunidade, perf11ho a 1lÓ-- j R' • , t q 2.82 d 1'96..4 Iquela i~ÍJstre n.aç.ãn o eSclarecido Pre- . 
qUe es", ClL'ia e a AssembléIa, do meu menag,em que V. Ex' pre,ta à me·, llguerJme.l O nc ,e , .. ,sidente Castelo E"anco e " CMncelec 

, Estado se . unem na. me~ma dor. e. na 'mórlQ,. do pr. Men.ezes p~ent.el,. :: ,Requeremos. nos' térmo,s. do a.....·tlgq Leitão, da, Cunha, . traúuzind.~' o' p2sar 
mesma m~oa pelo seu passamentô,_, ~aJ:hO·l.l!e 0p ens-eJo para. e~tender a .214, nO 4" 'óo Regimento Interno, noS: .do Ex'ecutlvo e. do po,va brasileir.o pelo 
INa. alternaç:w d~a dor e d'5~ ~"'. expressa0' do me~ p.esfU" ao seu il~. seguintes nUlUif.estaçõ-es de pesar. pera ~cont.ecimellto. l1}.tuDSo; q).l.e' envolve' 
gOa, ~onfotta~nos a, certe~a rniJ. ve2ie5 \ tre e e~1nente ~rmào, Senador ,Ue~ ;falecimento do Sr. Alexandez: Zawsds..- prc1""~d·am.ente. os bra.vos :po:oneses .. 
bendita, de q~'6 Q. ex.emplo de .:ros~ n:e21~ PlIllfRteL !l{:y; Presidente do conselho, de. Estada. A.::slm, sendO, Sr'. Pr.e3id.~nte. esta. 
;iEUwal<io . Fontes PeixotQ ~ çl.e. ~m- O SR. JEFFERSON DE' AGU!:AiE,\ I ~ República da. Eolônia~. ,C:sa. Alta do, Ec-d::-r. .L.e . .,.·islativo não 

· ;pre palplt~r e reful,g-urliU", na ,.,ati.~)da- _ Agradeço o a te de V. Ex'!', o,: '. ·T'..ade de.ixar de· aSF..o:im·~se:, itttla1m<eIf" 
de honrada 'e marcan.te da T~Ulg~ qu.a.l! incOrporo. a~leu di.'ieurso. '. ,~} .tn.s:rcão d'e- um' voto <te profun ... , te, ne ... !:, hora. de; c::msternaç.ão> de um· 
;f~a Ad~ta ca.,sa.. . 3:r:. Presidentí!o, F'ra.n-ci.seo d"e. ~re .. ido, pe;ar" br.tos? ~ovo, à". !l'l.st-eza. da, ~_u!lleros~, e-

~ ~obl.e 0, ~"u faJ.ccunentp, ·coroco· o, nezes Pimentel: Júnior foi um digno.. i, D) apresentação de condolências' a.(). 1<!u8rrosa. c~lâ~llRr- daqtzeJe . ffifp "loÇl;.-
• g~,::,t~ da n:ülllla re-c?rdaç.a~~ .e~ p~n.~. SOube. exercer Q. magistério. e- a ma~, lGOvêrno, .da Polõnia,_-por intermédio P!'/ e QU~ '1~-cUl:a.. G;iu~':~no,s-. em 

c lp.a.lll1t:mte, a cmoç"ao .. ~o.~,;:) "f::ntlda I g13tratura; .. ,trBlUiformando _ se num ,do ~n1stério d(il3 R-elfi'cões EXterlD~. ~tLOS!o. esfôr~ pe,Q, desenvolVlll1..ent.o de . 
'd.e uma gt~nde, .'::l~í uma.. uu:::nsa SlU-. :súnbalOt no meu l~tatio. Traba11l6,-. res" . ',!s" 'nosli~. vasto) Bn:sil. bem, como' oom.- . 
c:JAde. (MUlto bem .) . : d.ÕT. cUnâmlco; ,dt'io; jD:tellgente.e partilhar d:- tD~DS ~ lamentes, que 

(). SR. l1BESIDESTE: 'culto jamais negou aquêles principl05\' Sala.. àas Sessões,. 10 de' agôst'D de fllU-::ll.!.. dos., _ lUC'Jn orn'lB.dc'" e, ~ud~. 
.' ·que. ornam o' bom maO'istrado e 0.1984'., - :yfvaldo Lima. ' c·::raç.oes ,poloneses em· todos·.(}8 ms .. 

(Ndguetra da Gama) - Tem a pa- 'melhor professor ,I:>., I O SR PRESIDENTE . tantes, do funeral d>e' ;5:êU' comha.tivo 11 .... 
[Qyra,'o nobre SerAdor J,effer~QD .. de : . . ', .' ~ dfT e um d{)'j her6k.os' v:alÔl'€S da 11-· 
,Aguiar. '. ' ~ O' Sr. Lobéio da' Silveira _. P.eI'ntl- (NOguetra da Gama)' _ O' reque~ berlação de seu ';01 ..... natal subjuat::l.do.' 

O. SR., JEFFEBSON.llE AGlJIÃR: ·te. V .. EXI!-. um, ~P8I'te: \, (A$sentzmen-. rimento qUe: acaba de se!'"' lido inde~ Era o que tlnlia .dizer" '~o M'm1."·· 
A' • ,to dO, orador,) -. \/. ~~. fa.~. bem em. ~de de' :lpoiamento e d'e discussão. 'bro da Comis.'õãa~ de' Rehc.oes Ext.f'l"()~ 

(sem revt::iào· da' orador), _. E,enhor :ressaltat, nesta. Q.::.'açw a f;lgura.. no~ Em', votação~ "tes., f·ace- à ·mc.rte· nra:nten:t''a! ilr. nobre 
Presidente; '.81"&. Senadorres, . d~sejo, ~bre ele\'ada.. de ~m juiZ, q.ue deve ser Ó- SR. VIVALDO LIl\tA: PrE::sidente da Fiépub'ics da Polôl'I.:a. ' 

· ;prestar, também, hOmenagem postu- ,sempre .reveren~~ em' prol de-ums: . ....,... ' 
ma ao· Juiz. Francfuco. 'de MenezES; PlJ- claEse q..ue, J+.Os ultImos tempos, vem' Senhor pre3idente, peço. o: 'palavr",: ,O SR~ P:RE~mE~,., 
menteI Jü"nior, há; pouco, faJecldol, :sendo COl!.sijur,cada. por maus e~em~ $0' S& I;RESUiElft'E: (Nogueira.·. da ·Gama) --"Em vC)taç,~~() 
irin-ão. do, nessa eminente C(,M'~ SeNO plctr .. · A persQnaUdade. de um jU!Z, ,0· relllJ.e1iniento.: '. ., .. 
:nadoF:.Mel;l:e~es- Pilne~~el~ qúe .. dut::u~ com? r~neze.s Pimentel" deve ser lem':'" Tem s"pala.vl'a o nC'bré'Senador ViN . 
te, V~10S .. aJ?-~' prestIgIou, e honrou,. e.: brn~... ,,' ,vaMo llIr'~ para. encaminhar a vo-.· O.s Srs'. senadóres. ,que o 2,1)t.cva.m 
J:usruça' eS.Qlnta~tense;, exer.cendo, Si O SR .. JEFF'ERSQN'. DE AO'l!rJlS .tacão ' queiram prrm:mecer' s.,mtados. (p(,'U .... 
.:Maglst~atU"ra.' nas, C.omarcaa. de-- cas,- - A%',r6'deçp o- a~rrtl!. de. V ~~;, de.-, _. , :sa) , 
itelo\ .. Mlmiz. Fte!..n.ei. e- «;a.cha.eiro~ d:e: cla:randq ·que mmlS exem.plos, nao- Sr. presiüel1'te, . faleceu' na. sext'3.-, Está: aprovado. ;-
l,ta:oanlÍl'im. . tem' f"\!ito esool"a, na' maglStl"atUTa.' ferra passada: dia. _ 'T. OOS 65· :mos', de . 
, Ãquêle . iluStre amigo' e .entin.cn~~ Ma:, em tôda' ~ri~e social' hão sempre' idaci~, al)OO longa,'A ~nfermirl'll.,dei o l:\\~ ~esQ, f'1'8OC~ ..• às .. ho~menag~I?-s. t! 

!M3.g:;sú:c:tdo suuiJe~ elev,o.r OJ e~...r:c!.c.iO 'malS rtssCnâttem de um malli exem .. Pr~ente .. da p.oloma, Alek~an"det' ,ad,Ota.l'a ,as .provldenclas~ neCe.9.ial'lS!t 
da, J.u'Clicatuta pela', hama, ei}Ce1sa:. ~úr P!'? ~o' qpe- ,de' um .bom,;, ISto, ~onstl- zaw~y. Ofici~.mente, o. titulo d-e- .para c.u~prir .. 11;' delibe~ação, da .?a,~. 
qUr3' exerceu os. difíceis .mlSteI:'f,s; de; tm' regra' e' de.te1"mlI~açfJ.o nonnal'·de" Zawadzky er.a. o' de Presl?el?te do' i, A Presldênc13 receoou com lm~~:.;::t&'.~ 
~e.:dir questões e dlsttibuir. j}l:i-tiça.. todo, ho~~m ~. sOCledade--. . qo1lSelllo de, Estado, d~ Republlc.a Po" ,de, que. 0. Derputaão I\maIdo i""!''!!'deira 

Lembre-ma. bem;' da; p.er.s.onalida..ae. Senhor- Pre3z<iente;, Menezes- Plmerr- pum.r Polonesa, ":" equlva'lente ao de f.oi sullSt:ituf-do. peJO z:>.e,.,utaóo (~ke-l'{) 
.-4;~ slnva "e, ·~ta.dá.vel~ de. Me.p.e,z.es, EWen,., te}',:. merece e~ta, hOIn~nagem' no Se .. P:esidente da. ,.Nação; Adema~J era Dantas. l!a COmissão M;stil. de R'E'for ... 

Itet Júnior. llá Comarca de. C$Stelo" naÜQ; da' RepúblIca, ~'O 'p01'que~hon-· membro' <Ia- ~11tbur?,· do OJmite .Cen~ tna.'A~n:mistrat1va. 
cnàe- pràticnmente exerceu, por lon- r.e' O" Senado o seu ·mn~o· represm- t~'al do PaJ.'t.lCio Unldq do.), Tl'abafua~ Está; fmda a. hora do e:;:p~Ji'ente. 
gos' ano!:, a:~ mü:são, quase' sa'Ceroocio" tan-t;e.· dO" E&tU<l9 do· Ceara, mas- d::~da' acres POjpl\eses. '.. ' . Passa-se à 
ass:m ,ze- pede ,dizer- <m' apaziguar'. e' a 5.Ull:; personabia.ge II).arc~l1te e Slll·· Z~t\Va.d~~ •. de orlgem' hu:ml1.ae. nas- . Dí.scU&ão •.. em- tu.."nó . único, da. 
d2 üt.en~r· ·aos ele~ádO$. propó,;ltt's :gular·o

., ••• • C'~·u ~a SlléstalIa • en~ lB99~. ~llho de um 'red.acão. finaJ. (ofere.cida· pela co .... 
Qt' ~ua.~ eficiênda' pl'ofi.'õsional. . Prestam:!:<> esfu M}!I:nagem ,n!l (jJl- c-per~rio-r me urglCo, n:illtou~' " par.. mi~ão, de Redacão 'em seu Pare .... 

Nüo só. t.l~ Judicatura como tam- rna::a. Alta da' RepuIlIJ.<.:a·, a. bEl"ncaát3: tlt', dos 2~1 anos, no m<>Vltnento esquer- cer. ,nQ: 667. de .1964), do Proj€to,de-. 
bém nlJ IUagist:::atura. pOrqúe, no· Co: eSJtITl.t-o~~'l't~mse- l'l€VerEI!'Cio: UIDoJ. per .. d~f.a. polon~, o qbe pro,·ocou· SLH Pl:i~ Th!creto-Le~klaHvo, n9.· ,2. il.e 1964-
leg-lo. J-::âc' S:'eY. ME~eze.s P'i:ni.mtet s~n.'3.TI~de· m-vulg:ar' como .exemplo, e :s'oo por' Dl.alS de dez ,;l,no, entre- ~ . d" d 
T~''''' ... "c~' "' .... 'I·n",,·~ra' 'a. m', cc'.l ... cte· es~im.u- snn, _ 11010' ~lU o p,::"!'Q ,d,o' Espir1~cr-. duas guerras_ EncOIl, trava-~e. na... pn- orjgmáitlo a. Gamara Os De.1}u",~ 

..,<u: ,. ,-"u_ ......'W;t ~- tadof! (n9. H3-R ,d~· 19-83, na 'C'lS3; 
1:11'131 a-s cda-ções' p~tri6tic.as, 'e-, fazi:.J, St,nto·,· . . ' sâo~ ~m' 1939, qua.:ndo , da ~tri)Sjo da de origem)" Que· a'Pl"Ov~~ I) .ê:c~rdG. 
com que~ tctio, o' municfp~o\ sob,. sua: '13m o q,ue t!nha' n' C.:Z;;l' - Gltui'- Po!OOlG. pelos naz1stas. FugIU; e' de- 0ult,ural. firmad." pela Brasil e. a. 
Qrh:!!ltai3D, p"Jd-êssP' d~SebV"'tH~r-<::>a'~ t~' bem.} . :pols de chf:g~ à: U.nião'Soviética, aIm.. .Btrgica, a.:G. de' janeiro de 1Mll. 
atend~r' a"C!" rac'!e.ln':}s mai'5- "tel~v~l.ll'tes. CO~IPÁRECE!\t l\lA\S OS se:-;3"O- tou-se no ExerCito ,Vermelno, navendQ. 
d"ai .scC'...ed'ade: c':1·pixat:a... Foi! êle., u.::r.a ~S .S.BNP...n-o...~.ES .partiCiPado, da batalha de staliDgT.ado Em discU-...,são, a Red;a~ão Final. 
justo d;strfi}u1r.do j1..l.SMç:,a.; f 01, êl~ h:~:- Em. lS43,,·[o1. nomeado generaJ-a<;iJ~~" -(pausa). 
m'9.1Wr s€d:do, .sua,w.e e d:!J!' .. !h. a,u.s~, l:le:'31rê· Guaràny. to. do ~ Cl)maU{~o, Supremo 'lo Ex."r~l."Q N'::o ha.verl:Io. 'quem' pe.ça '(1,." p,3.,hvr!l. 
em f::;-dos- 0& nlc:ncnt-c,r;:' de' S'.1a. ilC.i~t.- Eugêniu- BaTtos·. P<-:l(meS!.,co;ru;tlt·UidQ na URSS. encerrQ·s. ctisc.ll$sáo. 
ri:t,c..~ no E'pínto Santo... 'Antórüo' Jucã., Termlllade. a guerra, Zaw.aà.zky pas.. Não tendo h':lv.ido, emendas·'n.f'Yn ra .. 

. Jose' Bez~na'. 2'0:1 a, pertencer ao Comitê ~ntral,. qu-erimentos. 'l')a!':l que a. . .R€daç.ã"'o Fi ... 
Q~.::IO.· po!:t~nt~ Q.{). t.om:tr c'.Jnl1e·, Manoe! . V!laça. neca::l'egan<io-se' da.. adm-inistraçã,J da;, nal seja submet1.d.1. a votos é elE da .. 

c:~r::.nt) c::';)# fll""c:i.I;nenW. d"e-2~-=': UU5tre Fessaa. Q.e. Queiro.2t. p.::ó.víncia .(a. Silêsia.. Em 1949 •. f 'li no .. da como defm!ti'vam::nte', 911r1Voja,., 
V!l..!'z.o, p1'~tax-lhe.·a.hQIDWll.gem pós·; . Hattbald"11 Viell:a,. mea·do' presiden,te do' COnselho, em ... inde-r:end,,:mbrneníp', de,' vÇ1..tar,:.;'i..o, nos 
tumu. qt:,,; o Ir-spÍl'itQ s:.nto g::ntifl'eT.'O ",J,ocSe.:. Lejt.lL traI dOl'. Sindicatos:; carg9 C'J,u:a logo têrmos do Art..· 3.1>Ô-~; rlQ P.e2;ftnent'l. 
Ih? d'~.:ü:re. . I .AloysiQ. de. Can:QJ.b.o. ab,andonou, para ocupar a 'Vice-Pl'esi~ . 

O . SI. 'EUrf..':~Cf li.e~de' ~" .... ~~~"" Ar!:hur..' Leite. dêncic. e, pouco d.e:t!0is, a Presid-§TIocla. O, PtÕJeb. ~â à ~rom·ulg1ção. -" t,;··.J."·~~·1 E'l.\llL Q1ul:lerti: do Con.selho' do Estado. , l!: a seg,Ui,nte, 
V. [~;1).. Ch1 aiXtl'te1: Logo ,CJJle 'te've~ conhe{)imentJ do 

O' SR~ PRESt::J..Er',iTf'::: oc-:::ridO. o ,eminentf' Presidente Cas~' Redaq!ío" final do. Pnjet''"l' de 
~. O SE, J=:F~'2.o.N D"E' *".:.'.1TJL'lll - t ' 1 t· ~ - <,:::--ou'vêa V.:.eira.. ..... (12)~' tel0 Bra.nco envi(lu, ao Sr. S"·, ... ..,"E:aw Dl!-cre '0-t:.e-g~ .a ,1V.() nl;'.2; r'<> 1 "':4. 

- Pol$ nlo.. -. . (NOguei"!'o. da. Gama.) _ O. ~,e.nh(>t.. Kulez~y" Vice-Presidente do Conselho (nQ IH-H, de 'ISS3, nu. Casa de 
O' Sr. Eurtco' Re::cna.e _. QUe.::ü: 19 Sec!'E:tJÚ.io. vai. prD.c:ad~r à leitura d~ Estado da. Repúb]ca p.ol,m1-3.r da. origem,). 

al ..... o;'c.:..,~"! a c~t<m!Cad.e.' ,JSJ::ct ~- de. cQ!..t"lt.:.a~=a.,çãQ ~nv'!z.da. à.Me.sa.·.. .poi.ê?iai. O 'seguinte te:le~ra.ma ..... 0 FaçQ saher Que o O-:'l1gr€!~so, r-:::,;-
sc:!·a:'-l.r.:e .ao: SGü.jim('uto, de< ltes:c-:.r. . E' E-:h SI· se(!~:nte 'GO?ierno e ~ povo ooosllt;.lras ceoept;- 'nal anrovau. nos. t§Tmo.tt: d.~· art. €6. 
o.~le V. g."l:~ _tão bzm exprlm~ .. e q.lJ.€ ~ ram com Vlv.a· cons~ernaça", ~~ n'?ttc1a. 'nQ r. "dll 'C:úlstitulçãQ F-êderaJ:. e. eU, 
D:l;,,;::; ~:T:-e:::J<a.!!ien.~e.' CJ!: to':'O, Q poVG COl\1UNICAÇÃ~ .do falectm-ento de ::tua EX~le!l{:la. o • ',' , ........ _ 'o, ?re,,';!dente-" do Senado 
C'i!,:;'x~'::3.. Eot.~am"'.:nte de;; ~-fl,,:: c!r- .- ~ - Senh<lr' A. Zawadzky, ,PresIdent~. dQ F~deraI p:omul® o' seo-ulnt-.e-
CU~·3'" !uãi'cze:ios e edU'..:ac;~a:-. E':ür:.o. Eenlla-l" P!"es!dente d.o se .. Qonselho de Est::t-do. da. R2publica ,'.. "'. ~" . 
R.:S8.1'lltr,~e nfro pc<iem:os :s!?ber o q.t1~ :n::-do- 'yzd's-rsi: . . Pcpulal' da Polônia. ·A. gra-.de <lO1' d.:';' DE'CREI'O-LEüISLA'l'IVO, .: 
'n;~:~, ;ã:.::tP1uir n; It;r:~~l:-d~~.- C:::m1:!llco a. V"cs!õ; (!;xeeiê~ciª- qL:t,. '~Gção }p~iga é ~artilhad~ .,.()!' ~tOdO:' N9 ... , tilE'.1964 . 
~,'~' t3:,.;.e c~ .D~, ~Le:ne;;"'~ p'~."'~ ..... ·tme-a.u~l!,tarel Cio pas, a pa:trr.do d~a $ .. bra;:,l,el~~S, c,uJos s:ntlt!1e~to> _ex: .' ,,' . 
tô4, a· :',LH ??~.tra.V;T. voc·~ç."o, ~:: ,ui:. lO. d", oortentz" a filn de romparecu, 4ll"lmo ~m pl'O!:.mda moça~, i- Apro1?a Q A,:,ôr,t!o. CUlf.ltral, entre 
qu~ o fO! t.ul.to: .. ~_" . uma (">1 L ,!l o,,· .' 53."} CQn.fe.,..s.n~' da Uni fi Ci Interna"_ '_ O ' .... hanc~le. Vasco .L;.-~tao da o Brastl e a. 8elçnca •. flrtn.~10 ?,-o. 
nr;:~l~~, r,f::~, ,c~gm~ea;a ~.Q:, ~,;na.' P~::I"~lme.llts.ro n1" qU~lid.1.de i1~ Pre~!<ieIÚe Çunha' tambelP' el?-d~reçou" ~'~ Se:r:-~Ol' RUJ, àe Janez;'o, em 6 de Janelro 
b.l,., ".-- .. s ... ~)1 a. mso. T'&,,~r.r:,",D, ou . - do. Grupa a:rasil::-~!"o e Chef da. De •. Aam ':?~packf, Mrn~n:o .o~· ,Nego,elOs. de 19.s0. 

. o '.?'"J .i, ~.;:;J de pr.~IJ.<-,:~r". E" n~'&..,'e le".";':-- , . . e Estrcn;zN'o-: da. Poloma'f ·s ~-'lmte 

l 
6> ~ '-' O Cangl'eS3D Nacbnal de{)reta: · 'Últ:Tr.ü .ni.tsr.·S D;~ S:!:'"V1U a CJ,- ". • mens:.'!7:et!1: "Eo!) fi., pen'Js:~ '''lu-e~sã'() 

. c'rH~-1ro c:;' !t-;.p:;miritrl 'I;! a' Cr.:st~10., ('tU' S.a:á das S":C<'Ê;"-s em 10 õe ag-Ô:·to do f-alecimento' de, S. Ex:\ o 8!?nhor Art. 1° - t: aprovado o Acôt'd-3 
€mpr~st:::.nâo 0- brilho d~, ~ua iI-;·te- d~· ,1~34. - S;;'-a.do~· Rui Pa~meir~ A. ,?aymdzky, Presidente dv ~on.qellio Cultural entre os Estados Uni:los do 

-4 



Têr(la-feira 11 
~'-

OIARIO 130 CONGRESSO NACIONAL: '(Se9lo ".lI Agôsto de 1964 2635 

Brasil e o Rc~nc da Bêlgica., firmad..:> I EMENDA N.O ,1 «LC.J.) 
JlO Rio de Jall~i;·(}. e:n 6 de janeiro Art. 19 O a.rt. 2ô1 do Códig.o Penal 

d~;r'J'2~ :Ei.5te D~creto L'e5i~ atb;o ~.s~a, a vigo'rar com a. seguinte l"e-
ent2 .. ná em vlgor na. ct.s.,ta dz sua pu- uçuo. • 
bl;cçfln, re";';g:1cas as di."pos~~ões em "Art. 281. Cultivar plantas des-
contrário. til1,adas à obtenção de entol'p€

Diseu:r:ão, em turno uniC1, dn 
redo:19:0 final ,(O:c;(:c>;ia. pela 00-
missão ck F"">o(jJçáo em S2U Pare
cer n? 600. de ISS4) do Prújcto de 
V:!;} o") Sena,:!o n9 16. de 1964, de 
3utrJ-riJ. do ~1'. Se-na.-(:or Eàl11undJ 
Levi. qu~ [l.lte"a os a.rts. 39 e 4~ 
da Lf'i. n? 3.81J'7, d.e 2$ de a~ô.sto 
de 1910" IrJ~f Orgâl1;ca 1-3 P'·.-;vi
den:.-;').· Scchl) , 

Em -discus.s.f,o a redaçJ:o n!1!lJ. 
(F'a?~sü) • 

Se nenhJm dos 81'S, Sen1C:ores P€~ 
d!r a palavra encerro lt jis-!"\:L-ssãJ 

Não h~v;~n..:ll') em.enrJ.'lS t"'-l!\ ·PI)U"''''.
mf'nto parJ que .-l re iaç.1.) final .:-ejJ. 
fl"'"'''"n'''t 1c1'1 a_ votos. é ela.dada COmo 
defl'litivamente a:prov.-làa, l1\i?e,?en
(l'e-nt,p rle VC~1t}3.0, :lOs. ~ê7'-n~ .10 A!'
t:"1) :116-.0\, d') RJ;'!im~;,lo :nternO. 

() p"ojcto irá à. Côm'1.r:t dl}:> fJevu~ 
. taé':'S. 

Redação final do PrJlelo de Ll'i 
do Semtélo nQ 16, 1e 196,).. 

O Con:;rre,::so Naciona.l decr-et.a: 

Prt, 19 _ As a-líneas a, b e f ·10 D.f
t''?:'' 3~ e o art. 40 d:l LeI ril? "',807, 
d~ :::6 de aS"ôsto Õ~ ,~S{). o::lS~am a ,-1-
g:::l"'i1r c")m :? s~'J'u-;nte. redu-;:"0: 

t' \rt. 21 _ A cüta d::l. p-2nsãQ se 
ex' l '12''!le: 

a) p'Jor m::.'rte d~ peu"lúulsta, exceto 
SI!' Pra mie rcs dr-"Oen~entes; 

17) 0':10 c:l.~?m-;nt.o rh Dznslonist.a 
do C:"~~') feminino, e:cetuando-se a 
m::::. iO$ dMender,tts; • 

f) ...,a..-:1. 0.<; neJ'l.,E'!:"!l'1i-o-hs poT invali~ 
d!':7, se p. tiVF'1':":n ce-sr11, spn'i" o be~ 
nt'fr .... lo redu7ld0 a 50% (--"""qüent:l pJ.r 
c-rYl~"I.) 6 ('-lei,., 1r' '-~ 0""',Il!s de decl~
Tf' "t tt ~p"&a~~fi.c " tot?lm~te exFnro 
a ..... 'lr·ir do !)9 (nOno) nAs 

Art. tO - Tõd>\ V€? oue "';;:- e'Xtln
~'lliI' umo. co-:a ele pensão, 'proeeder
fs~-fo !l nõvo cá.lculo e a. nôvo rateio 
d ... b"~'H?fici(), na forme. do disp<JSto no, 
er#-. 37 (> seu nará!!"l"~fo único. redis-' 
tr:'11linri"_~e nelos fHho3 dependentes 
a r'1t \ correslmndente 9. mã~ Q'.lf' f!l_
ler""" . 

A rt. 2Q - E.sta. Lei er.n':uh em vi· 
pn" na data dI;' sUa )1.J.b;:cac;ão, r~vo
g=ôas as disposições e1n confrãri<J',. 

DiscUS5':0. ~m ~U:no "l'inioo. da 
redacã) finfll (oferecida • ..ela GO~ 
m:ssão de Redaç~..c €lr. seu ~are·· 
ee:r nQ 6fi?: d~ 19U4) do P!'oj~to-de_ 
L"'l 030 C&,mara nÇl H14, de '003 
(nO 69.g~B. de- 1959 M: Casa de 
o~'i,,:em) aue altera 9. redfl_ção do 
art '281 de. C-6-digo Penal. 

Em d.ll:c\1..~ão a red8.ção final. 

Se ncnh'um cIos S1'S. Se!lado!'es pe .. 
di,. a. palavra encerra. a di,scussão. 
(pal!"a) • 

Está em::~1Tlda. 

Não. na",endo ~mend!l- nem requeri
ment.., para Q'.lc a re.d<tçào fmaJ seja 
s1l1rneti da a veto;;. é el". j da corno 
defínitivamente aprovad'1 ,nd.,"len· 
.op""t", de votllÇ~O. nos têrmor do A;r~ 
t''.:t.o '3'.€, a ,do Hegimenlio Iuterno .. 

O lY:o;e~o v-oltarti. à C:lmara dos 
r::::':::'Jt"eos. 

centés, importar ou exportar, 
preparaJ", produzir, venderj expor 
à venda, fornecer, ainda. que gra. 
tuitamente, ter em de pós 1 t o J 

tTansp(}r~ar, trae>€-I, consigo, gUaJ.· ... 
dar, minist:e.l" ou enbregar, de 
qualquer f,j:rma. a. CiGnsumo subs. 
tância entorpecente -, sem a.uto-. 
rizac~w ou -em desacõrdo com de ... 
tern1i.11tlção legal ou regulamentar. 

Pena: Reclusão de um (1) a. 
c1nco (5) anos, e multa de dois 
(2) a. de~ (lO) mil cruzeiros." 

Art, 29' Esta lei entrroá em vigor 
na. data de sua publicação, revogadas 
as . d~paslçõ:s em contrário. , 

D!..s'cussã.o, em turno únicO. da 
r.e6açà.o final (oferecida. pela. Co~ 
missão de Redaçáo em seu pa ... 
rec~r n'" õ65, de 19M) do projeto 
de L:;l d.". Senado n9 1157, de 1963, 
d,e a.utor'..a do Senhor sena,dor 
Edmundo L€-'VÍ, que dá nová re· 
daç;1o à alínea a, do a.rt. 513. da. 
Coruolidaçã-o das Leis dQ Tra .. 
ba.1ho. 

Em d~cu.ssão a redação fina:. 
Se nenhum d;J,s Srs. sena<ior,es de .. 

sejar fazer uso da palavra, eIl1:errare1 
a. tfu:.cu.rsão. (Pausa) 

Está encerrada a discussão. 
Não havendo emendas, n2'tn requ-e ... 

rimentcs para que a. redação final 
seja subm~tida a voto, é a mesma 
dacta com-o definith-amente aprovada, 
inde,pendente de votação. nos têrm<:m 
do art. al6-a, do Regimento Interno, 

O p~ojetO- irá à Câmara. 

~ . a seguint~ a redação finru 
a})-:,o,,:.dl1: 

Redt2çâo final do Projeto de Lc1 
do sen!1Go n9 157, de 1963. 

Dá nOva redação à alínea. a, 
do a.rt. 513, da Consolidação das 
Leis do T1-abalho. aprOvada .pelo 
DeCretO-lei nQ 5.452, de 1 de maÜJ 
ele 1ii13, 

o Congresso NMlonal decre.ta: 
Art. 19 A ,llnes a do ut, 513. da 

consolidaçoo das Leis do Trabalho, 
a,provada pe':3 Decreto-lei nO 5.452, 
de 1 de maio de 1943, passa. s. vigorar 
com a seguinte reda~o:-

"AIt. 513. . •.•.•••.••••••••••• ' 

a)· repr'esentar, perante 05 1'0-
dêres Legislativo, Executivo e 
Judiciário, os lntei'ê..oses geral,s das 
respectivM!o categorias e defender, 
perante as a.utoridades e 6Tgãos 
administratiVOs e Judiciários. os 
lnterêsses individuAfs dos 8SSOC1a~ 

,d-OS relaUV'OS- à a.tividade ou pro
fissão .exercid.a.'~ 

Art. 29 Est,a, lei entrará em vigor 
na data de sua publica.ção, -r,evogadas. 
as disposiçõe3 em contrário. 

Discussão. em turno único, do 
Projeto de Lei da Câmara n9' 84, 
de 19M (n9 Z.023, de 1964, na 
Ca~a. de or1gem) que extingue 
cargos e cria outros, no Quadro 
da Secretaria do SuperiOr Tribu-

&"'1 accrr.p~l:h:1"'. nn C;lm:tr~, o nal Milit.s..r e dá outras provídên-
es~'.':'1"1 dl.. 'rr::.o:nda d,')' S~:1:''tlo, é 'd:>- - eias. (incluído em Ordem do Dia 
~'''''''n''''''J (} Sr, F'7!'1dcr A!zysio d~ ncs têrmos do art. 171. nO? m. do 
C"r""~'h'1o Pelr-tcr- c'a mzté~b n::t. Cc- Reryimenfo Interno), dependendo 
m':~~') C~ CC':l.3r.t";,:~.;) e Ju .. ·"tí::!l. de °pronunc:amento das C.;:omiSSões 

f: a. s:-gu:n'~2 a l':(}),;,.ío fina" de proj:tiJJ -00 Executiv,~ ç de 
"'::··OT 'fi: F:n:nças. 

r"il."'''fn rll Sllbp~H-:!.fi"a co Sc- E.ô~re a m~a- os p-areceres da.s CO-
1'~,7!J "'0 rro'..,J ..... f1p L'?i r.rt Clima- I mín:ó:s ele ;;:rrCjeto,>_ do Ex,,:cutivo e 
1'1 ~,? :':1 ,1~ 1C'"'3 (~,o €13-B, de de Fin':l!l!;as que vao ser lIdes pelo 
1::'"', 1:'1 Ca~l de cr-;'l':~n.)_ \81-, lQ S~creí lrio, 

São lidOS "" segulnb<. Par_ ..... 

Pa.receres ns. 684 e 685, 
de 1964 

N' 66~, DE 19<>4 

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

Que a êles cabe recebê~lO, contar, dis .. 
tnbuir em poarcelas múltiplas e rngar 
a cada. -um uma dessas pa!ce1.~.':. 

O sistema de pagamento do Sllpe~ 
:ior Tribunal- MH!tar nã.o difere do 
dos out!os Tribunais, nem do da Gil. .. 

Da Comissdo de Projeto.s do mara dos Deputados e do SEnado Fe .. 
Executivo ao Projeto de LP.i da d'era!, e, em nenhum dêle.&, hâ, nos 
Câmara. nQ 84, de 1S64, que ex~ quadros de suas Secretarjas. o cargo 
tt-ngue cargos e cria outros, 'tU> de Tesoureiro ou Ajudante de Tesou ... 
Qua.'lro da secretaria do SuperiOr l'eiro. 
Tnbunal Militar, e dá outras pro~ Impõe-se, pois, m:.dificações ao pro_ 
VtdeítCl«S, ~' j'et.o da Câmara, n-ão pa=a at:Te:scer u 

íRle-lator- Sr Jc- A!!I'iP7: C,ll"g'O de ~u?ant.e de 1terour~lro, ma:.; 
. . ao Q' p.a.ra. supTllml" o de Tesourel:"C. 

O Sup~rior Tribunal M1lí r pediu p " -
(1.0. 81'. Presidente da. República. que " ar~e-m~ . justa a. sol.c.taçao do 
encamirulasse a-o Congresso Nacional SlPe:lOr MIlitar, no que conce,nle à 
proj,eto de lei que' extingue e cria cIlaçao de mals .urr: cargo d,e m-oto~ 
cargos, no Quàdl'o de sua secretaria. rL5~a. pediu a~ crw.çao de "d-o~ dê:,.sl::~ 
A MfJnsagem d-o 81' P eside ~e d C8,:.I gCS e a. C!imara só lh~ d~u um. 
Repúblics. rec€obeu O 'n0 ~'57 e ~a#-fi d~ 1 Nao ~e parece, todavi3,. que ~e\ll:m 
9 6 64 " I ser ena<los no símbolo PJ-8, p01S que 

. Na Câmara. doo Deputadc.s foi apro- o cargo de mQt,?rista. naquele Tribu_ 
vaüo parecer da douta Co.m.issão de nal, é de carreIra, qu~ 5: comporta. 
FWcalizaç.ão Fil1ane'eira e TOmada de em PJ-9 e PJ-8. A 'Crlaç~ó. dos cal' .. 
Oontas, C':Jan alteraç.ão do pedido da.. go,s ~~ve ser na classe l~lclal, e não 
quele Trümnal que não foi atendido na fmal, como De.d~ o Tnb,unal. Com 
na criaçã,:) doS cargos de 1 ajudante m~:nor d~.pe.sa,., f1~a ate~~l~a à ne .. 
de TesoU!eiro PJ-6, 1 motorista PJ~8 ce"slt;I'ade de s~rvlç0 d? ólgao que o 
e 15 oficial judiciário PJ.5, com ex .. demanda.. 
tinçãQ de 15. outros cargos de oficial nesta examinar a c.:mplJcada pro~ 
judiciário, sendo 5 PJ~5, 5 PJ: .. 4 e 5 :pOÜa do 8u~erlOr Militar na parte 
PJ ... 6. ref.erent.e B.(\ Oficial Judiciátio. 

Ao chegar-'o' projete ao Senado o 
Superior 'I'ribunal Muitar encaminhou 
a esta Casa o Ofício -::lI! 47, de 16.6.64, 
em que salien ta a criação <iJls cargos 
não c<Jntidos no projeto da Câmara 
e inseridos na. sua Me-nsagelll ao Pre
sidente da RepúbUca., ou .sejalll, '1 
ajudante de TEsoureiro e 1 motorista. 
Quanto aos oficiai!! judiciárias justi~ 
fica.: "por outrú ladO, não é desejO 
do Tribunal, por desnt:cessário nessa 
contingência., aumente.r o ~u qua.dro 
de Oficiais Judiciários. Não obstante, 
o Substitutivo d,a Câmara dos Depu
tados cria dois noy{)S cargos de Ofi
ciais Judiciários na classe PJ-3 e em .. 
co n3. classe PJ-6, com' awnento de

F'ara se ter uma ld(!JI1, do proposto, 
veJamús a .composl-ç.OO- de.~M carreira. 
n::u:;.uele Tnbtm31' . 

11 _ Ofieial Judiciário P J-3 
20 - Oficial Judiciário PJ-4 
1S~ - Oficial Judiciário PJ-6 

Pre,tende o Tribunal esta camp.o. 
::1ção: 

li, _ Oficial Judiciário PJ-3 
2Q _ Oficial Judiciário PJ-4 

excedentes. 
15 - OficLa] Judiciári() PJ-5 

excedentes. 
1& - Oficial' JudicláIio PJ-6 

exced~ntes. 
5 

finittvo de sete CArgOS na carreira. Ccmo' se vê, o Tribunal pr-opOe a. 
A intenção do, Tribunal, conforme se cr1a<:!io de 15 cargQS de Oficial Ju ... 
a.cha. explícito no projeto- ori~innl, não' dlciárlo cons!dera.nd<, desde logo- 15 
foI aumentar o número de cargos excedentes. Re3a1Ita, no seu Oficto. 
de!sa carre1::,a, mas, tã-o-oomente, cor~ que nfi.-o necessita de mais servidores 
rigir a anorr:.:alla que se Observa atua!M desta. cat.egQl'ia e que, apenas, deseja 
mente. com o p.re€nch1m~n.to da la- unife,rmizar a carreira. 1t jue. !'leIa, 
cuna que se verifica, em face da ine- não há a. classe PJ-5. situação . ue 
x~t.ência da classre PJ~5." também exIstia no Senado. oorrl~.dQ. 

Salienta o Tribunal, no qUe diz rel- ultimamenre. O TT'..bunal deSeja idên~ 
peito a<. Ajudante de Tesoureiro: tIc:!. correção_ Mas, ao -p.ed!-la., se 

ateve à situação do funcIonário e na.o 
"QWU;tto s? cargo de Aj~annte de I ~mente do serviço. A sua. pre-oclll)'!I.~ 

Tesourel!o. laz-se necessárla a Sua iã-O fui especi.almente a promoção de 
criaçãO, em faee da trans!erênciâ rodos Os que se encontram em PJ-6. 
pa.ra 8- esfera de sua competência, ~o E por isso defonna a oorreira, r. te ... 
pagamento d.:) pessoal inativo do Tn.. brn.ndo ainda ma.i.s a. pIrâmide. em .. 
bune.l, med1<la leglsls.ti\'a. que já s'e ra.ct.ertsticn. de uma carreira.. de tal 
acha em fase de conolu.sáo e que. uma. forma. que de futuro ftcaria as.sj.m 
vez efetivada. Virá tomar 1n.sufl.eiente. f.ntes-raoo : ~ , 
em matéi'Ía de contabilidade, o ser .. 
viço de um Tesoureiro e um cnnta .. 
dor." 

Como se VI! a !usttflcaçâo para. .. 
criaçio do caJ:'go de Ajucklut-e de Te· 
sou..-eiro ·ccnsi;te na eventualided:e a,e 
vir o o.rçame'.:1to para. 19'85 consignar 
àquele Trib:rna' dotação p:..ra. paga .. 
mento nos lnnti\"os. ' 

O pagamento de pest-OOl ativo ou 
inativo está s:'mpEfirado cOm o prQ.... 
cesso ad,)tado peJo GOT'êrn-o a~ra.vês 
dE' cheques à c:.cnt.a do BE-nco d.o Era· 
sil, As dotaGõ!!.S consi'?;nad:ls aoS ór ... 
'5ã~ do Judic:árfo ou Casas. do Le~ 
gi;<,la.tiv"() são postas à SUI1 d1r;Jo<:!\I:iIJ. 
"'fi ~"nb dJ Banco do B:as:1. ':;cm. 
.,~te aps rEfprfdo..o; órg~~s cemo ti: Cã-
1lT"-!'~ e ao Sf';.sdo' a prtp!Irro~'~o das 
fõlh'lS de P:!'7r1 'Y!.:,nto e ·exnzd~~';o do'" 
~11C'('f\!e~. tlut' süo v:''''~:l-:'!:e!r2s ord,~n~ 
d~ ri'e.,?"ito r.'~"' r<:'3":Ghv~s rcnt:-5 (1('..3 
~~:-vià~r-~s. rnte'~fer~';] r:~. pC'CP"':J da:;: 
1ô1~.:<~ e ccnfrc!':C' (i'"" r"~.,'l"'f': (I COl1_ 
~,., '1t e au:<q;ar le";~'ativo N"'f'h'm: 
ser-v!dor recebe rm d'nh'!l!'o e, c:'l'"a_ 
qÜI'J1t?Tr"nt""l a tO'1r ,~.'lielC('" r":" n';!
.,-)1.. fr>::; d'T'l'~i·o_ A f''';;-3 ~') T('~<;'l
retro (> Al'.:!A')'l').t: ~? "!'f'~tt']-~irJ ex'''t .. 
qu:m-d!J ."'~ ['1Q~I:mE:n.!a d1.:-h,,-l-!o, 'Co:'.? 

8 -- PJ-3 
15 -- PJ-4 
lI! _. PJ-5 
10 -- PJ-6 
Com o propósito de atendimento. 

S€nl de!<lrma:r a carreira: p!'OJlomos 
que a mesma sej.s., co~r~~id~, com a. 
seguinte ccmposição: 

5 _ PJ~3 - '3 ex~eden~:~ 
lO - PJ~4 - 10 Excect~nte.s 
13 - PJ-5 
15 - PJ-6 
De-ver-si.â estpb."lccer, como pIeI .. 

teja, o ::'ribunal, que o preenchimento 
doo carros r·a c1gs~e inicial sõTl1.~nte 
"c:!erã s::r feitc à m:-dida que vo~a .. 
.,.pm cs cn.-~C"s e:::cedentes nas c!"~ses 
fin91s. 

Des~-? fOTmn ,<."tm-CS oeh 2~~·Qv2.~5:o 
da p:::-:::o c;m lU s::;ui!1t~:! e:n::~c-:U!: 

I:l!E"DA N' 1 (CPE) 

Art. lÇ' Fi~a crirdo. 1)0 Clucdro da 
<;:"c:t:::r1<1 C1) S',"'el';or TribunoJ ;'\11-
];f'l:r. o ":u'''"~ t.~~l~do n? nr:>yi""'ento 
-=frth'o i'e Ccnt:'ldor," simo::l0 PJ-5. 
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P35. I 
EMENDA NQ 3 (CPE) ! ção, 1:,:>'5 com 1\& c:nco srgu nt..es i 

emcn[::<s: j 
AcreEcente-~e como art. 2°, l::nu~ Sub~UUJ.-se o a~'t. 5'" p::-Io ~egHin- EMENDA N9 1 

2 Mctol':sl:.\s - PJ .8. 
li) OLç ::j~-Juctcii!'iC.5 

merando-~e os a,l'tigoo 29 e dnna . .'; I l€: _ I 
do proJEto: I > SL1b::U~Ul o an:go lI? por cut:·o em 

,.,,,.A~·t. ,sç . Pal"l< a}ende~, no c~rrer:_te! C',Ue EC cria. no Quadrô da secret3ría; 1:'2:"'1:'.-S:-. cnde coube)": 
Art.. 2° Os C~-!:g'osl dJed~~~l'~ira d~ I -; .. tlCIC.O, ~~ ~t",:'Pe-f~s c~m p~ee~fC~~,~O d';l Supz io!' Tribunal MmtJ.r, ar"m::-,s Al't..... .. pj'een:hidos O:, C:l!'~'05 

Motonsta c OflcJa . li lc-1atlO .. no (1a .. pre~envc .. el~ ICH .". .' ~ o C:lrg;) isolado d., provjment'J e 'e- d3 OCchLJu1itiário PJ,5, reyi.stcsno 
Quadro da secretarIa. do Supe:-"!cr I CU d\"O autoJ..·l~'l(.O il abll.l ao PO~~l ti. '." C".,t,,· _ ;, h ~ n,.",.,..," " ~ "j",~ r... 0:; '.0_"_ 
Tribunal M.llitm, são <Js que constam ,Jvd:ciúri" -:- :Supe~<l.c'l'.TrlJJl~nal Mlh- .\-0 G_ """',:,('0., .~m ... oQl::) PJ~D, ;;.~.< .. ~.~.,.~~,1~u de .. ~:~ ~S~,O ~~n.::;,~~J:'_ 
da 'Tabela anexa. . lar ~ o credIto f"'p·~:.al ate Cr~ '" EMENDA N9 2 ;;0;._ .L .. C,~,~;.lf.'n" e ~"t.nLos ,,~u~'!lG:..J. Ja 

1.0{JO.':>~{),OO ("um :n,;l1<1o d~ C;·UZ~ll·OS).. o8.·em, "-..,,0 le-ll?l.nente .... lJl1s1del.adcs. 
PaJ'agl'"fo único, As vr:gas que R:m:msra cs aO'tig.::s 2',1 e d;,;m.~fs cX("fcl:r:i 2S e- C'xt:nlos q-cand-O v!1~at~::n 

oconerem na clas~-e Íl1lcmI de OficuV S.::l.lCl das ...:omi~~ões: 23.7.64. _ do p~·Ojeto :l a~resc;::n:a, como a:'tL I ::.in~') atnai·s c~rgos (le Of:ci'lLJudl-
Jud!Clár,o Em consequência da exp- \Vll~C?l Gonça.lves, presld~nte ."'- JO{[O go 2'1, o s~çuinte: c:á,·;o PJ.4. 
cução da pnsent/> leI, somente ,o::e1'áo Agnp!1io, Relalor - JO.<:e Gwomar - .' 'I 
preenchidas à m2dida que forEm ex- 1 Beserra Neto _ Aurélio Vlaml~ - "~rt. 2~ OS C~I~OS de .c,:,-:r~ul d3, E:.1ENDA N9 v.eI< 
tintoo 00 CB.r'Ycs excedentes das clas •. DarrOs Cartalllo ~ J,Jem de Sa. - :'vlC.,-Cl"l.,t,a e OflCl<.ll Judwlan.J, nO I 
15es PJ·3 e PJ-4. ~Dan:cl Ifricucl", Q~.ad,ro da il~e,,~~'e~~ria do supe~'iOl', Ir..c:u?-::e, cnde couber: 

T,lbuw.l lIL,L,., w1l0 os que cQustam A·t D s .,."s ubert· n'l. 
T 'BEL.' i\ <:,U[' "E R =-- O AO'T 2 'IE· ND' N' 2) da Tabela anexa, 1, •.. a _ v.a"," ..•. a~ .. 

• -l '" '~ ,:, _ E.r.L....~.l!. lo.. , '1 (E.' 1 •• I clM:~e PJ.6 de OflclaLJud1cmno, com 
___ ~~___" ______ ~____ P.lrág:·afo 1)::11'.::0. As vagas que a promoção a PJ.5 decon'ente de:.ta 

./ --~-J~- ~- I ocorrerem na claSse inicial de OficiaL lei. c:nco f:::am {'xtint~Ls e as drz 
Número I' Judic:ãrio, ,:;m con~eqüência da exe.. restantes s:ó serflO preenchida"" à ma-

d. Ca.rgos de Cal"TeÜ".l Símbolo 01.::5. cuçáo da pl'e~ente lei, somente S'Jrão dieta, em qUe forem 5endo extintos M 
Cargos li i preenchidai3 à medída- que fo:-em ex.. ea:"go-s excedentes das clas:,ses .sup.~. 

5 

10 

13 

15 

1 

ti 

! • t nto::: os CI.lrgos exc-edentes das elas-, rjo!'es de~~;a carreira. 
I I I . I se PJ,:3 e PJ.4." , sala'" dss Ccmi,~.sões E!TI r,<;ô.sto de 
I Ondal Ju-diciário ... ' j ]>.1-3 3 excedentes extmto.:, .I!!-r-.1ENDA W' 3 1964; _ A,.gemiro de Fiaueiredo, Pre-
( I quando vagarem 8'."t.t" "t. SH:"2ute _ Eu1"ico Rezende. ·nelator' 

I 
.. l-L\.IÕ 1 t .. o ~. 19o 5" pel.J .Eeguính2: _ Menezes Pimentel _ Wilson Conoa. 

i" ti PJ-4 10 exc2dentcg extinto.s n 
f I Quando .vagarem "Art. 51l Para atender, no co~-'rent.e çalv-es - Siçefre:do pacJ.'eco ~ ve-
'I n " P<1-5 . exercicío, üs' despeHas com a execu. nedlfo vauadares - Edm)<11do Lev' 

çâo da presente lei, fica () Poder Exe. _ 'Vivaldo Lima, 
I I pJ-6 ~ut.ivo autorizado a abrir aü Poder t 
!" U . Judiciário _ Superior Tl'il:runal M'_ I O SR. PRESIDE~:.rE: 
'j Motorbta •••••••••••• 'I' PJ-8 líta,!' - o crédito especial atf. ,..... (Noguc}ra da Gama) 

I
· Cr$ l.COO.OQO,JJO". me-.!.a emenda ·que vai t2r 

1Vlotorist~ ............... \ pJ·9 V _ Apesar da argumentaçãD bri": Sr. 1Q Secretário. 
f lhante da parecer ,da ComIssão dt! E' Hõn a seguinte: 

Projetos tio ExecuU\·o. inclinamo_nos 
pela aceitação da Pl'OPO::;ta in'cial do EThIENDA NQ 7 

'Sôbre ao, 
lida p-e10 

NÇI 685, DE 1964 I 1 ContadOr - Símbolo PJ .8. 
~ '. . .. 2 Motoristas - Símbolo PJ .8. pa. Com.1ssao. de Fmal.ça~, so- 1 Assistente do Diretor.GeraI 

õ 7 e o proJeto de Lei 4a CamaTa Símbolo 2 F 

Superior'" Tribunnl MiUtat', cOllsubs.. Ao projeto que altera o quadro da. 
. tnncia~a no projet-o do, Executivo,' S-ccretaria do Superior Tribunal Mi
e·oro algumas das alterações B:'p.:-ova~ litar: 

1111 &4, de 19M (nll 2.023-B-64, 114 • • 
Casa de origem), que extingue '1.5 Ofi'::lal Judie'á.ria 
cargas e cria outTos, no Quadro PJ .5. 

Símbolo 

elas. Cê.mara dOS Deput.ados, e com eltLS 
Relator: 81'. Eur:'co Rez€:nd, não concorda o Superior Tribunal ML 

das pela Câmara. 
• A tanto somOs levados por duas ta- .rne!u8 w 5c onde coub2r: 
z6es pr:in:ipa.is: Art ... Os ocupantes dos cargos de 

14 O' Presidente do Supel'iol' Tri- Auxiliar de Portaria. PJ-8 e PJ-9,. 
bunaJ.' MH;tar justificou, convincente- admitIdos antes da Lei 4.083~62, Das-. 
mente a Eua proposta; , sam re~peetivamente à denominação 

da Sel!retaria do Superior Trib1J- As alterações constantes. na propo, 
~.al Militar e dâ outras prcnn,'d"n_ sjção ora em .exame foram feitas pela. 

'" Pelo presente projeto· (art. 19), fi- Iitar, que, pelo seu Presidente. em 
cam criados no Quadro da Secretaria, fund.ament.ado ofi,cl0 no pres!d~ente <to 
do Superior T:'ibunal Militar, e fn. Senado Federal, embora conc'ordando 
cluidos nas res,pectivas t,a,belas, os se. com a.lgumae modlficat;ões da CAma.
guil1tes car~o-s: ~" . ra, ped-e'& esta Casa., quanto 80 maIs 

2' Em atendImento ao princípio da de Ajudantes de Porteiro PJ-8. 
autonomia, dos Poderes. cremos não § ... Os ocupantes dos . cargo:; cuja. 
dever discordar do Superior T7ibunal àenonünnção é transformada de acõr
MUita!" - órgl.o do poder Jl.dl.ciário do com êste artigo, serão 3;üomàtica
- pois ttchamos que. melhor do que mente transferidos para os novos car
nós, sabe êle da maneirA. como deva. gos, resultantes destoa transformação. 
org,an'zar O! seus ser;ri~0s adminfs~ que reste.beleça. O projeto .em seus 

1 Tesoureiro - Símbolo PJ-4, têrrnos orlgInats, para tanto sUllerln. 
_ 1 Contador - Símbolo PJ-5. da algumas emendas ao t,rp..balho da 

1 Motori:,ta _ SímbolQ PJ.8. Câmara. 
PJ:3.0fiCiais JudiciáriOS Símbolo Diz O Presldent.e do SUp~:ri01' Tri-

~unal Mll1t.aT, nnque1e documento: 
5 Oílciô.:s JUdic-íários 

PJ_6. SímboI. lI) a criação de dois ca.rgoa de Mo. 
torista é o mlnlmo de que ]l:ec!sa. o 

f: cria.da, também (ut, 2\'), 'll:lna Tribunal: . . 
função !Futíffcada de Assistente do b) é dooneces. .. <:.árlo aumentar oQua-
Dil:etor-Geral _ Símbolo !L.F. dro de OfIciais Judiciãxws, com s. 

Por' outro hdo a proposição extin_ criação de mais dois cargos de 011clal 
gue (art. 3Ç)~ nO m.esmo Quadro, 4 Judiciário, PJ.3, e cinco na. classe 
C~l'goS isolados de Taquígrafo PJ-3. PJ.6; 
amoo vagos, d-e que trata a Tabele. Inte ,- d Trlb I • 
flB", do, art. 19 da Lei ng 4.083, de G) a nçtW () t:.tnd não rOl aumentar o nt\mero de cargos da. 
24 de junho de 1962; carreira de O!lcial JUdicllÚ'fo, tn9,.5 

Os cargos criadDs serão preenehl tão-sÔllle-nte corrigir a anomaUa atu
dns mediante con:urso púbI1co de a"1mente existente com o pireencht. 
provas: Ou .títulos 7 provas, na forma mento c!a lacuna 'que S.e veritica, em 
da leglslaçao em V"lgor (a,rt. 49), e as face da inexfs.Mncla. da clsB5e PJ_lS· 

. ·despesas decor:entes éLa criação dos' assim, com êsse ob.'etlvo, propôs Ó 
~)lleSmO~ COrrerao (aTt. 5'1) ã. conta Tribunal a orlaç1o de quinZe cargos 

'.das dota~.6es próprias do orçamento de Oficial .Tudiclâ.rl.o PJ.S e pa.ra 
vIgent(l, que serão suplementadas evitar que se alUm-entasse o 'quadro, 
QU8;ndo neces.:.álio, pelo Poder Exe- lll'OpÔs nue se extlngufsc;:em lmedfata,_ 
cubvo, mente cinco d.as vagas abertas na 

TI - O projeto é d-e in:ciativa. do classe P3,t dessa carreira, em de
Poder Ex~cuUvo, que o enviou aoO corrênci,Q t!e promoção a P3.(5, e que 
Congl'f:!s."':o com a Mensagem n9' 157, se oondJcJonasse 'o provimento das 
de 1964. a anal veio acompanhada de dez restantes '9ag1lS da. cla.Me PJ.6 1 
E1i:pos!çlio de Motivo!," do Presidente extin~n.o dos' cargos que t)!'on~s como 
d'o Stmer5cr 'T'dbllnal MUitar. jus- excedentes ne.s etasses PJ.& e PJ.' 
tific~.ndo os med'das nêle consubsti'n- da mesma un-elra' .. 
cbd8S. . • 

m _ O 'T'dbl1nal propô;; Ró Exe_ d) TelaUvamm~ &06 a,t'ti~M !f, 3(1: 

cutivo 9,. C!"?\'ão dos seguin~e5 cargos: 49b'~ e et, o Tt11nlnal nada ,tem. a 
o J"", .... r. 

1 Tw,,',",·v - Símbolo PJ-4. IV _ A Q\lm!ssi.o de ProJelQ, 40 
1 - A ;,'~inte ele Tesoureiro - Sim- :mxoo~~ ef!t ~~J1u })O'l"lnell~ 

bolo PJ." do. l>~, _ pelo. .".. ~ 

trativo5. § •• Ficam extinto.!!: OS ('argos de 
Auxiliar d,e portaria, cujos ocupante" 
foram transferidos em deconência. 
desta lei. 

VI _ Nã.o podemos, assim', COMe
qüentem1mte, concordar, !<f.ro com o 
'J)roj-eto como foi ap'!'o'vado na CA~ 
lUSl'Q. d<~s DE:<puta.dos, nem' eDm as. 
emendas da Comissão de Projetos do 
Executivo. do Senado, cumprindo sa· 
lientar, ademais, Q.ue a Emel\da nú_ 
mero 3. CPE se no!; aofigura incons
tituc:onal. pois o Ato Institucional, 
em seu ·R1·tigO 59', dá competêry.ci-s. f!X_ 
clusiva ao Pre.sldente da RP-púbUca 
para. os p-roj'etoo de lei que criem ou 
aumentf~m despe~as, não admitindo. 
aos me~nnos, em qual.luer d.as Cas,gs 
do Congresso NadonaI, emendas oue 
aument!~m a despesa: proposta pelO 
Pl'estdent-e ds Rep-übll00... 

or8-, I1G espécie, nenhum crédito foi 
.aber-f:o 'nO pr()-je~o, para. as desnesas 
deconente,s da criação dos novos car_ 
gos, e, a.ssim. não o poderia f.azer 
Q Senado, mediante emenil.9:, 

Art, .. O artigo 11. da Lei 4.(l.83, de 
24 de junho d-e 1962, paSSa a ter a 
segUinte redação: "O carg() de Chefe 
de portaria será PTeenchido pelo POT
teiro e o dé.ste pelos AjUdantes de 
Porteiro, esCOlhido· pelo crH~rio exclu
-::Jvo de merecimento". 

~ .• Os eargos de Ajudantes de Por
teii"o serão preenchidos, quan-do vaga
!'em, pelos Auxiliares de portaria e o 
dêstes ,pelos Auxiliares de Límpez·a, 
tamJJ€m pelo cl'Hério.- exclusivo de me
rec1mento. _ Gilberto Marinho. 

Justijicllt!va 

A presente emenda objetiva corllgn' 
tecnicamente o lapso da. Lei 4.083-62, 
q~te reest-rut"lIOU o Quadro dà Secrf • 
taria rio Superior Tribunal Milit9l', 
além de padronizar o .sistema de car
gos da Portaria em referência à n{Jo. 
menc1S.tura e também no que tange 
às atribuições entre o.'; Auxiliares de 
Porta-rja e Auxiliares de limpeza .. as 
quals são completamente distintas. 

Os Auxiliares de Portaria at.ingIdos 
pela presente alteração. tQdos ef-e-til"os 
com mais de 12 e 25 anOs de serv1ço. 

l)ê._~ ao artIgo 19 a segu'nt-e Toe- têm atrihuições especificas conshm .. 
daçlo: tes do Regimento Interno do S.T .111. 

como se segu_e: R.,I. -Art. 172-Ao 

Diante do -exPOSto, opinamos pela 
reJeição das Erntndas da. OOmL'::.5§.o de 
Projetou do Exe,cut-h'ô e p'e~a a.nr,ova. 
ção do P1"i>jeto de Lei da Câ,mara 
n~ 84 de 19M,' com as seguintes' emen_ 
das: 

Art. l' lPi'~am criados nO) Quadro A1Jxi1í::l.r de Portaria,' incumbe: 
da. S~ret.a.rlBI, do .Superior Tríbunal 9 
Mililtar, nas l'rop~etivas ta,belas, ot .se-' 1) Exetlltar o senri,çO ínten:~. da. 
guln~, cargos' Secretaria e dos S&V1Ç"OS A'lX1hares 

• qu:e- lhe fôr distribuídos; . 
1 ~BOu,r.e1ro - PJ .4, 2,9) EsbJr à~~ c-"dens do Tribunal dll-
1 "-l1l<lM\~ de TesoUNlro PJ. e. rante ... se.""",, J>llra que !11r- deslg-
1 ~ - pJ,&. nado; 
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39) El:ercer quan<io 
funções de Oficial de 
8.0 '!'ribunal; 

necessário .., I com essa. questão de ordem. desejo 
Justiça, Junto saber. o d1a em. que 6 "Mesa. teve conhe~ 

cimento do parecer da ComJ.s.são de 
projetos do Executivo t a. razão l}(}r 

que o Projeto não foi incluído no ~'ia 
3, quando completarUimos dezes.sete 
dkts da sUa inclusão na Ordem do 
Pia. SOmente agora, depo!s de decor. 
ridos .ma.1s de vinte e ctn,CO dIa.s, d 
que entre. na OIrelem do DIa, (Muito 
bt>mJ) 

4\1) .ASf.inar as cargas dos processos 
o..ue sairem das Seções, bem como dos 
que venham a receber· dos Senhores 
Ministros do Tribunal. 

A Lei 4.083, de 24~6-62, criou no 
quadro dl\ Secretarla do S. T. M .• no .. 
vos cal'gcs de Auxiliar de pgrtarla 
PJ-!J, e !lo 5e"1 artigo 15 determina. 
Res AuxiliarfS de portal'ia e Auxilia
re.::. de lo'.mpeza incumbe os diversos 
s~rviços de limpeza e conservação 
Portaria, Zela,doria etc. 

o SR. PRESIDENTE: 

que <"tingu. Cllol"g<lIS • orlo> outro.s. 
no Quadro da secretaria do Superior 
Trjbum~l Militar e dá outr84' prov:i
dências" tendo 

Pareceres (n9s 684. e &85, de 1964). 

, 
DiscllS.'iãO, em turno unic:), do Pro

jeto de Lei da Câmara n'1 99, de 1964 
(UQ 2.106-B de 1964 Da. Casa de ori
gem) que isent~ da taxa de despa
,~ho aduaneiro equipamento gráfiCO 

_ de PrOjetos do E:recutiVO, favo- destinado à Mitra. da Al'quldiOce.5€ de 
Pórto Alegre, tendo patecerelf f(LVOrá

rAveI. C(~m a.s mendas que oferece, sob veis sob nOs 657 e 653. de 1964, Q"ílS 
~.s 1 a 3 (C.F .. E.); t)Olnissões _ de Projetos do Exe~ 

_ de FinaçCf.S. fa\'ôrável ao projeto cutiv.o e - de Finançwi. 

das Cotnl.ssões. 

8 às emendas n 9s 1 a. 3 e oterecndo . 9 
a.s de n'1s 4. a. 6 (C.1I'.). 
e dependendo de pronunciamento das 
m.esmas coml.s,sões sôbrc a. emenda de 
Plrenál'io e da Comissão de oons.ti
tuiQ'.10 e Justiça sóbre o Projeto e as 
emendas (Regimento. jlttigo 88). 

o que <;:e depreende, é, que a leI, 
citada, tratou dos novos cargos p'0r 
ela criado:;, e não dos antigos AuxUiaa 
res de Portaria, aos quais nenhum 
benefício trO:.1Xe. 

Vê-se, qUe são duas classes dLstin ... 
tas tanto em referência à. nomencla
tura como nO que tange as atribui ... 
ções, Aplicar aos antigos AuxUIare" 
de portari:l, Q al'tigo 15 da. Lei 4.083, 
BBria rebaixá-los. prej~Jdica.ndo o di ... 
:reito adquirldo, a.tentando contra a. 
hicra-rquia exiStente, e além do me.Js 
:1'erindo o direito dê.5tes servidores, 
",,<;segurados pelo Artigo 141, § 3<;1 da 
Cônstituiç.ãc Federal. 

(Nogueira da Gama) - Esclarecen_ 
do o pedidO de informações do nobre 
Senador João Agripino, cabe-me dizer 
o seguinte: a Mesa só hoje teve co
nhecimento de que 05 Parecer83 jã 
hdvia.m si<Io la.vrados. O Parecer da 
Com!SSão de Projetos do EXecutivO 
logo após ter sido juntado tiO l)ro~ 2 

Discussão, em tUl110 {mie.), do Pl'O~ 
jeto de Decreto LeJisla.tivo n'1 24, d:! 
1964, ol'iginiário da Câmara. d03 Depu~ 
tados (n9 68-A. de 1963, lJo3. Oa.., a ae 
o.ri~em). que mantêm deci.",::o dene
gat6rhJ. do contrato entre a União e 
o Govêmo do Estad.:> do Rio de Ja ... 
neiro, referente à instalação de u,n 
lz.bora.tório experimenta_ no t>ôsto. 
Agropecuário de cachoeira de MacJ.ctl, 
tf.'ndQ Pareceres fa..voTáve1s. sob n"s 
!}.f17 e·500, de 1964. das Comissões: -
dl~ Constituição e Justiça e - d:: F/

ce&so, .seguIu COm êste para. a. Comis- DisCUSSãO, em turno únICO, do Pro-
.são de Finanç.as e dêste órgão só foi jet.o de .Lei da Câma.ra. n9 66, de 
enviado à Mesa o processo no dta. de 1964 (U9 3.652 .. A de 1961 na. Casa de 
hoje. A....c:sim. não foi J)QS,sfvel que a ori;;:2lU) que regula. o p:rocessamento 
Me~ tomasse conhecimento da. e~is~ de apasentedoria e do montepio <los 
tên

1 
CiA do Parecer, ao se.r o Projeto Ma.gistrados remunerados pela. União, 

co oc~do Il(t ordem do DIa. e dá outras p.r-Dvidênclas, tendo 
nltnças. 

10 
Dai porque consta que dependia Parecer,es javoráv" sob n9s 655 e 

'2.!nda de Parecer dass€s dois órgãos. 656, de 19064, da..s Com ..... ões _ de Ser~ 
Náo há dúvidJl de que o .parecer da "l1i9O Público Civil e _ de FinaJlr>as. 

Discussão. em turno únicJ, do Pl'O
je-;:Q de Decreto Leg·lslativo n<;, 25, de 
19d4, originário da Câm~ra dos Depu
tados (n9 113-A, de 1003. na. Casa de 
orí.gem), que mantém o ato do Tri ... 
bu.nal do Contas da União deneC·l tó
rio de registro da contl'at,J czleb:'ado 
entre a Superintendência, das Empre
sas Incorporadas ao Patrimônio Na ... 
cional e o Dr. Gaspar Ooutinho, ten
do pareceres favoráveis, sob n~s 599 e 
600. de 1964, das ComiSsões de: -
CO)lstituição e Justiça e de Finanças 

Ei .. <;, por que, proponho a mudança 
de denominação <los Auxiliares de 
porte ria admitidos antes da Lei -4.Q83, 
para A}\11antes d2 porteiro .. 

ComiSsão de projetos do EXecutivo 10i :;-
!a.vrado na data a. que se refere o no- 3 

o SR. PRESIDENTE: 

bre Senador JOão Agrip!no. Mas o 
P«recer da Comissão de Finança.s Ioi 
apresentado só hoje. . 

(Nogueira da Gama) - Em dis-l O SR. JOAO AGRIPINO 
.ruo~sãO O projeto com a emenda. I 'd t Sr, Pre.:>l en~, salvo engano, o Pro-

O SR. JOli..O AGRIPINO: jeto que ~tranllta pela comissão de 
'projetos do EJeecutivo não devia ir a 

Sr. Presidente, peço a palavra I :1enhuma. outra Comissão. ~le é dis-
pela ú~dem, tribuído, ao mesmo tempo, às Co .. 

'missões a que 161' mandado: pa.ra 
.) me "PItESIDENTE: :uma irá () orig!.nal; pa.ra as demaiS, 

I cõp:as, De modo' que .n§.o tinha or
(Nogucl1:a da Gama) - Tem .a .. pa- ,que o projeto, que tramitou na ·Co

lavra o lloore Senador João Agnpmo. missão de Projetos da EXecutivo, ir à. 
. Oomi:ssão de Fina.nças. 

() SR. JOÃO AGRIPINO: Por outro lado, V .. Ex. l~âo explicou 
(Pela ordem) (Sem revisão do ora- por que razão o projeto, com parecer 

don _ S1' .. presidente, I;} 'P!ojeto cuja ou sem êle, nno foI incluído na. 01'
disCUf' .. '3ão V. EX~ anuncia, foi recehido dem do Dia t!'3S, quando já pel'fa .. ziaro 
no 8cnndo no dia 16 de julho. lido na dezenove dias de sua entrada no Se .. 
se.s.s2:) .de 17 de julho e distrib-lido às. n.ado. 
com:'s~ões no dia 18 de julho. 
En~rcu na COmissão de projetos do 

Exe<:.tl.tivo no dia '2.0 de julhO. Naquela 
Comissão. o parecer do relator foi vo
ta.do no dia ~'8 de julho. g' pôsto na 
Ordem do Dia, depend'êndo de pare
cer d!1 COmiSi;;3.0 de projetos do Exe .. 
cuth'(I quando no dia 28 de julho o 
pur.?cet· daquela comissão foi votado 
e encumülhaco à Dlretoria das Co
rni~ões. 

Ceus<I-me elltrunhe.za que no dia 10 
de agôsto ainda a Mesa o ponha etn 
Ordem do Dif" sem conhecimento do 
parecér da Comissão de projetos do 
Executivo, proferido e aprovado na 
dia 28 de julhO. HOje êsse projeto já 
devia eoStar co!u o parecer da ComlS
são de Projetos do Executivo devida
mente p-lblícarlo, tal o decurso do 
praZo em,re a dat.a da aprovação dO 
parecer naquela Comis.são e a data em 
que. êle ent.ra na Ordem do Dia, 

Por outro lado, 81' .. Presidente, nos 
térmos do Art. 7, item 31' do Regi
mento. o projeto oriundo de mensa
gem do ExecutivQ deve entrar com
pU~.3à:'iamente .na ordem dO D:.a de
'Pois'de 15.dias de recibo no Senado. 
portanto, devia. ter sido incluido na 
Ordf:n1 do Dia dia 3 de agôsto e não 
dto.. lj. Há, pOrtanto. ,sete dias .. ,er· 
did:."ls na votação do projeto. 

Em ver d a d e disPOJ1105 agora, de 
"cinco dias para a tramltação do 'Pro
jeto no Senado, porque, tendo entra-
00 no dia 16 de julho, nll~s de 31 dias, 
o prazO tet·m:.na no dia 15 de agõ3to, 

o SR. PRESIDENTE: 

lNogueira da Gama) - O nobre 
~ ,nadàr JOão Agrip:no tem razão em 
1>art . Houve, efetivam€llte, um lapso 
'Por ])3.rt,e da. D!retoria. d9S ComisSões, 
enviando o proC.esso todo para a. ~..,; 
mL"São de Fint\nças. e não ape1'U\S () 
lVU]SO, separada.mente con/onue ,jus. 
8xcelência aca.bou de enund~:r. 'Pa:l'a 
qUE! ês$e 6rgão se manifestasse. e t.am .. 
bém, 'P"'J't' l)'alte da Mesa, que devia 
ter oportunamente tomada conheci .. 
mento da. matéria e ao colocado na 
Ordem do Dta. Não'bã dúvida. de .:rue 
houve êsse lapso. Mas tudo foi feito 
ainda em tempo para que o projeto 
tf'uha a sua tramitaçã.o regular 

Em dJscussá.o o projéto com a enten. 
da. 

Se nenhum dos $rs, pedir á pala,.. 
vra pa.ra. disclLs .. '3ão, dá-la,-et "POr 1m
cerrada. (pausa). 

Está encerrada a discussão. 
o projeto voltará às Comissões, ~ a.

ra que se pronunciem sOme as elllên ... 
das, indo também à de Constitu1ção e 
Justiça. para que se manifeste 05ôbre 
o projeto e as emendas. 

Esgotada a matéria. da. Ordem do 
Dia .. Não hã. ma.is orndores inscrLtos, 

Nada ma.is havendo e. tra.tar, vou 
encerrar a. sessAo desIgnando p&l'e.. a 
próxima a. ~eguinte 

ORDIlM DO DIA 

de 11 de agõ.sto de I~ 
Bst<!l.mQs alO, 

A n1eu ver, houve descuido ou da' (Têrça-feira) 
Mesa ou da D:l'etoria da-8 Comissões; 1 
em remeter o parecer do dia 28 A\ 
Mesa, e &t Mesa, certamente ))01' não Votação, em turno único, do Fro
té-:o incluído no dia 3, Iazendo-o Sô- jeto de Ui da C~wra n\) &4, de 1eM 
nl.€nte agora, dIa. 10. (n<J 2.023 de 1964 na oa.sa de origem) 

Discussão, em turno ânlco, d.o Pro
jeto de U'í da Càmara. n Q 7-8, de 1964 
(n9 4.245-.B de 1962. lla. Oase. de oriR 

gem) que <li3põe sôbre o exercício da 
profissão de c.n8gador e transpOl"ta
dor de bagagens em portas organizaR 
dos de Paf.s e dá outra.<; providências, 
tendo Pareceres favoráveis. sob nQs 
5-86 e 5·87. de 1964, das Comissões -
de Legislaçã.o Social e - de Trans
portes, Comunicações e Obras PÚ
blicas. 

11 

DiscussãO, em tlu'no únic), elo Pro· 
jeto de Decreto Legislativo n9 27, de 

4 1964, .originár1o da cãmara dos Dep"J-

I 
j).-.óos (n<;t lll-A. de 1963, na CaMl-

Diacussão,. em turno 11.111c.o, do Pl'O- de origem(, qUe aprova o ato do. Tl'i .. 
Jato de Lf~l do. Câmar1lo dQS Dep:.J- bun-aI de Contas da U:li:3n ~ue de
.tadoo n9 90, de 1964, n9 2.063-:8 de ue:6~)U registr() ao trasl~do da e,:,cri ... 
1964 na. oaaa de origem, que isenta tUt'a, de compra e yep::la do ._nóve·~ ce ... 
dos emolumentos consulares. o embar- lebrado entre a superintenà~ncia das 
que de: quatro centrais termeIêtricas, Emprêsas InCOrporadas aO pa.trimon'o 
tendo Pareceres favoráveis (nQ.:; 6(;9 e Nac.!onal· e Alberto AlUiU N['~di, a 27 
67.0, de 19'1i4) das Comisões - de de outubro de 194-9. tendo Pareceres 
projetos elo Executivo e - de Fi- favoráveis, soh nOS, GOl e u{}2, de 1964, 
nanqas. das comissões: - de C'Jllstituiçáo e 

fi Just:ra e - de Finanç-:...·s. 

Discussão, ~m turno linlca, ao t'l'O-1 12 
jeto de Lei da Câmara 119 91. de 196-1 DiscussãO. em turno Úllic), do pro .. 
(n9 õS7-A de 1963 da Oasa de or1gem) jeto de Decreto Legisaltivo n9 <t\:, de 
que estude para,. () exerC"icio de 1963 a 1964, originário da Câmara u.:>s Depll~ 
vigência do cré-dito especial de Cr$ tadOs (nQ 121~A. de 19641 na Cas::l de 
500.000.000.00 (Quinhentos milhões de origem), que mantém decisão dQ rri .. 
cruzeirOs) ttutorizado }>ela. Lei n9 •• lnUla:. de Contas da união que ne 
4.115. de 19132, a fim de atender a gou regist.ro do tél"mJ aditivo ac 
despesas eleitorais, tendo Pareceres acôrd o celebrado en t::e o Govérnc 
favorável, sob nl} 654. ~ 1004. da. co~ Federal (Ministério da. A~r:cUjrll:'.1) 
missão de Fi!nallças. e o I~stado da l3ahia, para manu:.cn ... 

çlo tia Escola de tniciaçf.o Ag' l"O:'J.,., 
no Município de. sant,J e;;;t",'Ul11 (en· 
do Pareceres ta1.iOrÚllel8, ,:,:oh na . .; (l,(J"j 

e· 606, de 1004, das Comissõ~.'> de; -
ConstiLlli~tí;) e J1J..sUra .: ~ d:! F~ ... 
1WJlÇt;.,s • 

6 

DiscussãO, I~m turno UlU'l:v, Q'U no .. 
jeto de Lei da. Càmara n9 94, de 1964 
(nO 2 .. 06S .. B de 1964 na Casa. de 'ori
gem) que autoriza Q abertlU'& de cré
dito especial de Cr$ 4.000.000.000,00 
(qua.tro bilhões de cruzeiros), paro 
ocorrer às d'(~spesas com a desapro
priação da área. da bacia. bidráullclJ 
do Açude público de Or&., no Estado 
do Ce8X'á., e dil- outras providências, 
tendo Pareceres favoráveis (nQs 661 e 
66~. de 1964) das COmiSSÕes de 
Projetos do Executivo e de Fi~ 
na.ças. 

7 

Discussão, em turno ÚJuco, do Pro
jeto de Lei da. Câmara nO j7, de 1962 
(n<;l 2.098-B Ó~ 1004 na. Casa. de ori
gem)· que estabelece normas para. a 
liciteção de serviços e obras e aqui~ 
slção de matet"Ül·1s l .... O sel" ílço Púlblco 
Civil, e dá outras providências, tendo 
Pareceres favoráveis (n9s 6-63 e 664. de 
1004) das Comissões - de prOjetos 
do Executivo, com M emendas que 
oferece, de n9.'; 1-0PE a 4-0PE. e -
de Finança!' 

13 

DiscussãO, em "u:'uo L' ,tiCJ, do Pro .. 
jeto de Decreto Lcg.s: .. ·t;vo 11':' 57, de 
19ofH~ originár:o da C:\m:1r:l dos Depu ... · 
tados (n9 13S-A.. de 13,52, na Casa.. 
de origem). que ap:-ova o ato do Tri .. 
J..lUna' de oontas da UnHio denegs.tó ... 
rio do registro da contrato celebrado 
entre o Ministérjo da. VÜI.-ção e Obras 
Públicas (DNEF) e a. CQmpanhia 
Brasileira de usinas Metalúrgicas. 
tendo pareceres favoráveis, sob n?s: 
007 e 608, de 19064, das do~nissões: -
de Constituição e Justiça e - de Fi ... 
nanças. 

14 

DiscussãO, Em turno único, do Pro ... 
jeto de Decreto Legislati'vo n'1 64. de 
19\i4, originário da. Câmara dos Depu ... 
tado'i (uI' 148-l\. de 1964, na. Casa de 
origem) que mantém o ::tato d'o '1'ri ... 
bunal de contas da união que recusou 
registro ao cont,rat.o de en1prés~imo. nO' 



,_.;,~~6_3=8~T,;.;:,~""~~:;;,I!;,,-;,,fe,;,l:.;,;a;;,.,;1,,;1 __ === .. =.,;..,,=D;;,;;IÂ~R,;;I,;;C~D.;,O~..,,;C;,;O;,;~;,<C;.:;R.;:E.;:S::S~C;~~':,;'A;C;;:I:.;;O~N;,:,"~.:;l~,,;(,,::S;,;e;;;ç:,:;à,;;.o;II~).,-,,"~= .. ,;,_.~. ~_~.~, ~,~~_!:.I',~k'o{!:,_i_9::~~ 

Valor de C-~'$ 2'1>:': .eM',MO,OO (duzentoa apeament.<) 6., ilu.su-e am~Z(lnen.-e Pll~ 1 çóes, que:o ::.~lnnar .a V El;:a que jâ! O SR. ED':\1UNDO LZVI - A tr~I. 
milhões de cruzeirOs) entre· a Uniãa lUO Ra.moo Co21h:>, na esperanç~. ca.da conCD!-ru\ .a 11ê~, pl~_to:.:. íe:Je;'a:.:... C:)ll~! ca. em vê_C'..:.ae.. 2.> Te:";.l Im e:.t3. u1tl .. 
e o Govêri:o dI) EiradQ d-o Pará. um dê:es, de se fazêr Gcvrrnaaor. segu:n-?-o ~er e~en;) p.e:D.'- p~c:c;;:::os! In:.!, que lh~ c3.,3 ou o man.uatl.J! 
ten-do Fi:receres javDriúVeis sob nlls norma d L lil - E 1 1 I 609 e 61'D, de 19M, ,das ÓomissõeS: Entretanto, como o cargo e u..>n so 'M lS '~H eglS :H~ 'H~ ~o .. a. I . Ao t-e:::,:l eS.:'1,,_ • .:on:I?elr..ç02~, r2:1-

d" Co', ,·· .. u;c - e Justi e d ê::ses ,pretendzntes ,€!:tl,JJa.scados .se. vi- ~Dha U,~m1a eL.<;c.o f 01 de npre~ fumo qt,e D lj~ fe a~U.:h (hr~ge'l .. ': 
;;na~""s I "1.-,, . . ';4~O ça - e n::m frustrados nas suas 11mb:çõc_, c ciada pelo 'I',R,F e p210 S.T.F, Que <lv me.l üt-<do está. l'Odeh(h (ie ~le-

, .:.-..... 15 " . toi nDme?::lo - (no AmaZ0l1il15 e n? me .cn-,1fum::-~lf.m o rn:l.n:i'.l~o ql~~ -c."'e .. ,memc3 r::-ftl;z.c~: p;.a Gp.n:, >} P-(!)'" 
Pará não hOUve p1'Ôp~'jame!lte ele1çõ€sJ sempenho nes:!t C~S3. ) w, elell)~,ltD" oue, pDr tJ.''ltl cão '(>!i_ 

Disc.lSfio, em tU1n,) único, do R$~ __ unI üustl'e a...-nazohen~e, ,0 dIgno O SR, ED:,H,JNDO L"'V" -.... ~ "'~l!.~l c:"n~,CllS C')l'.l fatoF que VUn -r.esae o 
qUêl'.nU'nto n1 231, de 1954, pelo qual Pro!e,,;,;or Arthuc Ces:'tr FC1:re.ra ReLS deç3 (;.~ 6:p2rtes dJ~ (om -;1P.~~"<;' ê-';r,r. asE..i~~·n3.t~ do g.r·'l!lde f,:'d1.<o.r'{lC ~WN-
0. s~. S:r.s.do!.' V.l.val::!o L:ma solicita q~e prontnmente atendeu a COl1\'cca- ci-ores B':;z~rra Net;' ÊUl'.;~HRê~;1d~: rv !lt~ "1 R-::v=,lt;.,...~o 'te G~4 1am::" s 
tIallE~:.ça~ nos, Ant'us do S.ena~o do çao. Cat-::e~e Fll1he:o e Lebão j,~ SllVel1'3. I encont!';carn l.'e:nn:~ neta e a"o~h:r'& 
dlSC~U~o.p.ofellQO p-elo Sr. pr-eslde.nt.e- N entanto'o llu;:.tre P~'ofesDr Ar. Ao últiJno, escla.reço que me edOU~l€_l n03 ?IF LQ::; q'lf'·.s~ fel't>m nc Amuzo
<i~, ~epub-hc,a. na. Umversidade da thuro CeS8.r F~rre:.!'a Re~s am.nonen. e fenudo ao ,~árg;) de g.o,ernadm·, 1.1as i n!'s: ( ,I:;;--;r:j t~?" CI'_ a16unO' d§le,~ os 
lt ... h a: no d.a 8 d3 corrente.' , IdOS ID:l!S w"'no,; 'da Am 'ôn~a O seu I não qUJ:"o n:ummal" ccol':,ê-;;c.:a n!lo;!~ II::znon.saves r" (1-.5 ~-=:u.s r::;,f:- "",">'''n-'', 

}!:;ta enc~rra-:,:.l a se~::'o. maior e melhoi.- h~tr)!'.óg~rafo,· estava SaGa. p~]o llLlstre- s~nadol' B.Çz~~:a. N-e- inrluslV_e ~Uê:l~p-f'uu~ pl'ov;)C"m "m a 
1L9vanta-se a 8essão às 16 afastlido da telTn lh1t!1r hi malS de ~o na. COnVe!lçã.o (1) PTB MUlto ~ef.a r~Ql\.1çao c.aef.::-da pelo em'n!:nt~ P·h 

horas e 3D minuWs) ,"lUte, e cinco anos, send:>., po:tant(l eu a d.zcr.o.. re2pe!to .Enb:-etudo com~ (tu.o Tenent,p Alfre-ào 2, ngmtn R!!Je!:".a 
, • estranho e d~2conhec.edor do p.anDra~ 'Dr.r(lndo o. uonduta do S:', P ín:o C02_ Junic,:- e pe'o (jeften:i'OO ,-x_GOVP"J13_ 

,ltltl- social, :poJit1co e adm:'n!.ü:8.tivo da Hu. C:Jn\ a ç-:~. nfgu~5. outros. Emr:etcn- do:' d~ P'J..',:á, ta~b(;m f>nt8", ten 4 1'11t', 
DISCURSO PRONUNClADO PELO terra que 1l1e serviu di'! perço,. Daí to •. se (} fltt'fse, 1:1.':3. p-:n- Cêl'to ferir JD3.QUl,n ca:d:-;:;o de M;.-;a:!h5.es E:t~ 

SR. SENADOR EDMUN[)() LEVY, porque, (!'C!:conl1ecendo o, p-l'inc:pa:s p.roceres <ia meu parti.do. e. estaria in~ ,I:"I:~f'. '.: 
.~ NA SESSAO ORDINAAIA DO DIA novas, ho!Uens 'de.s-conhecendo o que- ,oorrenti'o numa rzl!a de ét:ca que ru10 Alguns d'J..'> h:::m~:l'; que "" morr.€'n~ 

7 DO CQR'Ei.ENTE ~, QUE, l!iN- [ôra feito, r~estes ó'2Z a.nos em que' a convém .a .um hom2m que 'P!'::t...,"1ll":t,' to 'envo!vem .0, se:lhor Al'tlwr flrh. 
TREGUE A REVISAO DO ORA- ~nf1uéncia de pl1nio CO,=JhD .se tornara antes de t::lai<; n,ad3.. ser justo,. e.~ta- s.!i~mi.J Ql"'''' 'P jn~o P.~J.')$ r;.J~~:'1-") e 
DOR, SSRIA PUBLICADO POSTE- marcante, S. Ex~ e.,tb. C=~CS.d3 por ili- b~lz;:er a, l'e:rdade " e esclarecer a Re- ey.prF"~ãt? D::l1iticD ·d~ci!:!va. n,:'! ,A:m~t
E lOR-MENTE , , ' . gur.~~ elemenws que o pC~IO VEm refu .. pub.lca sobre fato:; qUe ~e d!;5';;iro~a- zc .. na== vem encslando ('t:!m/Ã'lnha ~(ll'. 

o SR. EDMUNDO LEVI: 

(Sem revisão do orador) _ Sr. pre
~idente. 8rs. Sen':dol'es. A àestit\l.Ü;ãQ 
dos governantes e po.-üer~o.re.s fatas. de 
rn~nor retlercu.s.são constituem. na rea
lid3d:2-, as ocorrências qu.e mais fà.cil
tnente .se comprovam, Que se tornam 
l1la!.,s sen·:;1vés, IU~l-i5 evidentes, na eclO
~ão dos mOV'~n1ento;j revoiuci(mâ-rio.s. 
.A3SJm, iJl!cialmente, o que se verifica, 
o que se torna positivo.é It destruição, 
a que-bra d'l,or,d'2ID jurídica dominante 
e a implantação de outJ;.a, cónfonne a 
l?eta vl,:-ada e o.s concepções que !ThS
plral'am o mo?:mento vitOl'ioso, E' o 
11.sp2CtO jurídico. • 

gando '.si.stemàtJcam.ênte, quer €m ta- m:n e ::;e ,estão de:enrolar..do .cm mi':' J,\8. C('m () Objetivo de àesIDafn.,}izá .. To, 
zão do que representam tr.a::li\.:ionaI- nha terra n(taI. I n:ic perante, f- nos"-.i rente, 'POrque lã. 
~~!1t1!", quer P:6'lu~ os métoàos ti ~,~ O Sr. Burico R;;;ende _ P~'~'!TIib, ~) 'C01:h~c~!",,:-os .mt~'rL) b?n: mas !)~,l'nn_ 
,delM })Dr. él~~ expo::tas. e ptop-::.stlE V. Ex~ outro a"-";.:.r:e? ' I t,e a op;nmo. puhhc·a nr.c:pneL val~m_ 
não cmresponCitm às a..."}l!raç.ces e aos .!-' se ~'f> .... 'd.e ~ct>ia~ quE- bem UQ'1el"i<:!fl1, 
anseio.'; da alma pa;mlar amazonense. o. SR. ED:',~UNDO LEVr - C-Qn1 oc-O:-ra" 20 doFtc!' Go"b'q, p '1;~~ no\' 

O Sr:' Bezerra Neto _ V. Exlll> pt:r- :;a(:~flição. '~uti('"i~S ~1:~1<'dt~ d'i~eJ ac pa1s.~~1:" o,, 
mite LÍma intervenção? (.4.ss.entimenl.o O Sr. l~u"'.co Rezende....:.. Pejo qUe ~TnhO"a ~~~1;;-I. Ramo: Co~Ih~ ter.a tu· 
do orador) _ QtEl'O prcsi:ar um d~- -conh-e."'o uma Ú"i g:'andes ll~ :!' 5 .".Ou f n;..", (,do. {Ir:: menL ... ·g? ,'" "El 
p-oimenrú àa'" meu teq<>munho qU!l.n~ que o ex-GovernJ.dor .2lm'o Co<>lho nCSS:1 n:hl~la, ~lem da p,:uH:cce 1'1.le 

~ , '. • l' - ~;, ~ ~ ... .. ~ - l'evek:m, até· atl!'am (fi li'~';"'c'~Q ~>\-
do. ~.,;;-ta da depOSlçdO Q{) G_ov~l'rulCl()r teve fOi nesca Casa: na:; .5ur,'S rela.çoe<>. ,:,lc:r."l',,a ,,~'q~ de 'in"n-e'·ant"'. 1 ":<t
Phlll:> Çoêlho, ou da ceSS!l;ç[f{) do .';ell com o Governo Fede~'al, foi a do pr6_ " ,..... .;. ~~ , '" .. ~ ...... e" ;n:. 
mandato, Sirvo, aqui, de testemunha prio Presidente João GoUlB.!'t. E ~t("'-ll paz do cump~lmento d~ ..,rus d~\efC~. 
oeul~r para c;.'). q'fe vão escrever a in:(Irm'rdr, de aUB o J j 4 p-1o (I" 'Yf~ ,D'.lcam (l.<;; S.2,:,hon· <:!!'nr'~~:J:'f)<;" o (1.l:f' 
,Hiswria. Pouco~ dlas antes ,de sn d~~ J;lrsta C~i3. não enCUr.lva >Q pro!"crlto: d:z um t.el~~Tsn-:O da> rransnres<:. ,J~'O. 
flagrado o mO_Vlmento, d:po:s den!)lm~ Govetnr.'<l,or Plinlo ~Coelho com. a~ ; cedente de '\In<;ll\s, pubEcado TI3 "La. . 
na'do_ Revo~uça,!), .r€,;hzara-.se~. a, Can- me::ms.i; talena.,s, com .s mesmg,') V1-O~ ,ta. Dsm0c,'átlca;' de 2 de e.6Õ~W: 

Socio:õgi.:a.m~nte,. porém., as revoiu- vençc.o nac:onal (10 llifll Par~!oo - o letas ,'nmerlais con: que V Exí\ pro- ' ' '. • . ' PO"t'd T aba1h'ot B 'as'lel'r Y... ~. ~ .' , , Ex~gavernaaor eva<::tzu.se 
. Çü~s se on~:n>3.m nas . diversas cama- ....... 1 o r . k. a "I-' 1 1 ,O,,, :u<:m- c.ura utapet.al' a 1l1da ,p1iblíca ru:..ql1e .. 
G3.S p:>pularEs e- t.êm como ca'usas· com- bro-me.j. ~e q~e ah io; a' cance!a-ai)" ~or 'e !1u~tr~, a!'r'<l'~Qnen;"'. n"" '"'Ir:}--l _ (1"<> !IJ~';.<\NP~US, 1 (~RP) - <? €X-g'o:" 
p::ováve:s, "c()m-6 ft.tôrêS de. f.trmenta- el~men.D"" d~ d:s1:aque d·a ,e,vnvençao, V. ExiJ, critica. a Re\'olucão poraue ve:n:laOl: PUmo Ramos Coelhu, 
çí~O, M injustiças,. 03" d€.8m.andos, a !) f:.l?me de Gove1na_dor Plln.!? Ra..'1lOS 'cassou o mandato' do S:r plínIo COe. que t8ve os EeUS direitos politlcos ' 
pr?pc-::.ênc~2, o dtsprêzo dcs dominaD- COelhO,., nU.n;a ~'Jça~ t~~ ..:p~~~os" 8. lho e erradicou .~e1Js dil'e'it-os }:.o-'H,tc{)s cl:..\<:~adt..'f. POr dez. anos. de 1tDbrQo 
tes' p~ls.s W-lgUStU1'2S 'j,G\S dominados e, Goyem, ... dole ... habalhlS ..... "'. ~.a Con- por dano . Ao • a .,. ......... lu.o ("(Im o artigo 10 do Ato lmt'tu· 

, , 'h 1 'o à' vençáo era o Governador Lomanto ez s. ,u~, ... ·w ru , .-
... ", t~~P~~:i~~,~2{'~sL"€;:c~sV$tra~a~:-d'2:eP~ Júnior, da Bahia, !l:;\s ma.ir. entmias. Mas, ,Ro m~m() ten:nn t!?1 que tem a c;,!?n.al ~'~ ~\.l~ .se .,:lj'h'l-va p'~i'l.SO em 

tempos dn.s àem~craclas gre ... as. ta..; 'convencionais" Eu era qel€gado eufa~:a 2,ntl.re'Vt'l'nc~or-.â!'!.a, tem ? ... f'!_ .:..l,a ~res,o:~'1 ).f:t". ,;,Ob 6~ "l.tE:<- 7'-
::o .~n. lYT'll'de ~/f •• 1.t" oro.<'so, e <o"he,' em- medUll.?Dto dent':\1. (lI') ,"'1 p,,-t,i!f), ,aut.o~,~?-8.ct1."S n~lhta~cs, ca,ng.~~LI,u. 

P3!Co:õg-icamenta, ao!:' revoluçóes de- ~'-' 1;'.1, v. - '-' - '" '-.I D d lndlb 'lar a ., p,ãnCls, p. r lr se 
,!em at".'Ddffi;'-e corr.is~onder, no dete:t_ jXJ"t'a. hãO' tenha pod~da cOIl1parp.-cer, ::mo o gu' ,eu eoele·"!a r-!!::'S.' t) e,s- , ,~~~, • ~. (J' ..t e,,,,· ~ " 

, 4- .que num almõço dos convencional!,!la pLltO- de Jus;'lça de V. F,x~. para o tem ~.Q\) rumo (,nora.uo. . 
m,nadQ mo..'nent-o d9. sus. il'rupçã31 aro Granja C'O Tôrto o Sr Loma!}t-o Ju- seu .Julg'lmEnto~ O Sr. plínio Çoe-!ho O ~x·?:overl1a{,ol: até o tril'rHe~:ça-
<l.Z.::'cjC5 d-.: bEm-e~1ar,. ru:;s·,o.n.t;€icS de niol' foi o m'8.'d.U~, 'pe'la conv;nç.ão. fó! perdidO pela t'{WOIuç:fio. nela P'TB I . to. n!io pr()r:1;"<'U nenl1:lm :xns!.t~ 

,Eegurau;:a, ~s :;1'3ph'a",ôta de' vida na- Uma c,as <'u,'s expre.:~o·"" mais v.·!J."an- e p.elo GD·vêrno do Sr, G,"ula.rt, pelo \ la.do ·e.;;tn.nge~r~, pri!~1\mln9(1.-8e 
tural ml1.:-Dn.,rmentp. estra!if:cao1.5 na .,. - ~ 't n"~ ad ! de··! elma. di) S2r humano, tes foi a 'de "Jlngo, mçn..oa brasa", que estl>u eomnreenden<to - P.' nllo I que e l~ Vl~J ~ '~~~ ~ : mu--

A r~:::n:e l'e'\'.o!uç?A,!. que dominou o Vel'J a Revoltlçüo e ao que: az~isti- quero absolutament'" lngressa.r na mente pa~~ o lnte~lO! da 65'(~al). 
E:'~:;;il ·nã'. e!Cccntra, t.alvea:, .n'~ nnâU- mos? - PUnio Co€IhO punido' como ecnnomla. intel'na do PTB - o renhor .As atltoTlda!3e,s mlllt,'alts e"lão 

]J~tebista-J'all"'l113ta, e LOID" ... to, e Plínlo'·C'()~1ho estava "Sem sustenLl.c,~-o 'Procura~do a tc,~o cu.s~o _locatlZ~.r 
F.e s:x:o:ó:.;;i<:a, suiici-en-te,. convincente e.- cu. " d.. .,- P . 'cxp1ÍC2!.ç§.o: o govêrno deposto pro- exaltwo jangutsta da. Convenção, sur~ estava s~m vez: ~o estav-a 1(1 muito (J {>,:-~o"erna 'Jf .:l11;a~an.f'cl·e,. ala 
t:u!'u va re,d:.znr tÓd.:\3 3;5 refonnss (',:~ 'gir como el~m.ento ,de primeira IP'an" bem oj11 .. ~tado E~tavn, .$~ndo alvo de ~Ultas o Br. F1lmo Coe.h') .. tra· ~ 
o at1J..Ul Hn'1 ta-mbóm, r..1Ulto l<lUvàvel- deza na Revoluç:io v;torieft~, E' curlo- ~ uma : preoeu~a('.ão pre<is.'t.6rla. pren:. p'nd.o vestes l'"Mgadtl.$ ~ f,ngl~do_' 
,n::nte. Pl''J:urt-ndo levar a. efeito. '50 e epis6-dlo, merece reflexã.?,·~ dei- i cuu-nçrio que n!1 n e!a n()'!~a, e!'a, f111 so de ,-!m .. ·elhQ 'memtgo :t.p.se-
'1':>'I.\.'ez s~ púd:z.se ills~r'dt'r 'd'JS m.é- X~t~n05 tn,tnga&.; CiJtn a coerencUL re- pr(oprla 1iderança do PTB. neSta ,Ca- &UU ~a1r. ~€ sua- residênc·a . ante, 
1{:.d(}s por que se cO::Hl'UZi.am taís l'e~ VJ)!u.cionâ.ria. sa Mas nit·') rHlel'('i ('rn"'l''"I .. H" .. " '.~ €:;;tava vl~ul.dQ de perto por Eol-
lfo:'m.a.s. D;,;;có;xiiss n50 geraiS, Qu.e O sr, Eu·dco Rezende _ {i.o We~st>.-r 'rut econon;tj), 1ntena do PTB. Cíado~ do .:Exér

cito
• 

núo tirsm ao gvYê':'~lP C~2:Stit.uído o roê... mas V. Ex~ vai~me permitir: S~~<i1O~ Entretal1to, comD V. b' e.'Stê. pro... Vejam, 51'S. 'Senadores, a que ponto 
rito de havê-las p:-ov:JC'.3.do. Então, bl'e Senador Be;~et1'a Neto fô~s·e. :..nà:s curando escrever a Hl':;t6rla" ouero chegou a baixeza de alguns dê1es que, 
cQ[:. ... eqü.mtemente, a re .... .olução·não se religioso, erlcontl'.tl'ia jUstificativa na qUe V. Ext\ ('oloque n.as suas c-Onside~ não conseguindo· penetrar raizes na 
elllb::.,<:ou. não .te cald.=ou. não fel'men- cicunstância çl.e q:ue o Govern':do:r Lri- -r"ões fi'" rnit"ll • .as l'ol'~r-""'~""''''O' Üi"'~- coletiVIdade am.azon~lli)e e certos· de 
teu no imo das çam!:',das populares; ma.nto Júu:or foi amparado 'pelo Se- béin, para que a Rj<'t6rla· nt\~ ~eia I Que s.erão mais uma vez ,fragorosa
foi antes, m::Js pl'C~'àvelmEnte, a r-es~ .. nhor do Bonfim., e o Sr. Plínkl Cuêlho :feita. ap~U'as a duas mãoS. Ele. deve I mente repUdiados pelO povo, quandO 
ta~1-t~ do deEcontentamento ou do lU- wve pi.~fiimo fim. Através anos ,dlscur .. .ser.·relt-a de vãr!all manea'as n:t uro-- ISE ·ferir o pr6,,;iJ:p.e pleito, vêm, por 
c-Onfc!'m:~mQ de- grupos ou até de al- SUB de V. ExiJ. e dos eminentes Sena- ct:ra.·, n/l bllSCR e na mcte~acão ."\tnr.e- J intermédio de notícias como esta, que
gmnas clu.s:;es contra o govel'll.Q ou luoreS V1vallo Líma.e ca:t.te.te Pll1hei- ra dQ,"ve::dade, ainda; que "e.o:sn v.erw rer riãícuiar~zar o ilustl'e amazonense 

~ cC!l.~ra. os, méto::',.Q.3 que vinha ad'Jt!1..n w 11'0, verifiqu~.i que vinha .8. Ex:;. rea.li- dade' 1;t.sU1t,'\ "'no:l. r'!'ít~ca ~:..s Ill'SESS' po- plin:i.o Ramos Coelho, apontando-o 
_ ~ .do. Por is.~o mesmo a reyolução de zando, nl;) Amn.:ona.s, administração slçijeS pccrtIt11rias. • como fujão, . . 

- m::l'ç-::-abril não 'en:::ontrOll 'ná a!rna corajos'l .e até mesmo vigilância de.. O :SR-, ED!lfUNDO LEVl ,_ (i nQ- Em verdade estive há poucos dias , 
pq:lUl.'{:, na ..s~n5ibil!do .. de ,do pO·IO. as údiu justamente no fato, da que o b ' em Manaus c encontrei um cUma. -de 
f€$cninc!as qUe muitos ÔQS .seus in- mocrática 1;:ontJ,:'a, os focos de s:ubver- re BJ;pqdM F'\1l"('(\. F?"'~""tb, ('~M a i.ntra,nqU11idade; as noticias eram' às 
f('~madore~, e ~'/é G:.os .. se"-::. defcTma~ sa-o. 'Mas,,'corn •• ar· o à"''''lgual.:1.'' N!':! .• 're .. a<:ID$1a!!e de espírito que ~ é . pró- 'd' t ' '-1-_'(\ S ...... ~ ..... ~ ~"'-_ pTla: C'.oro a nen;p:cActa !5:a ~ila 1nte1t~ tnnlS ls.paar GCOS a resp-e1w .Q r. 
dc!",;:,s, p::-etendem. te:nha al-can.rado.· Governa-do1' Lomanto Ju'nior te,'. u- . PUnro' Ramos ço'lhO espalhadas se-

"§ 'W g:ên .. ela, .... "'rcebeu ~.s4-.":mte. oe.m ,a;;:' mt_ ..... , ,~ . san;'~ nnü'to IA,'te, um ,o.anio ·fard· .<lo ,. !-1"'" IJ',' l.ói 'O'und" se d,'~a pela chef". de PO 
l'ilãn me de.v..o e.ster:der n, plar.~ na.- W U n.1Ja. l'a·~Õe:;. ao dec'$"'~'" ('I"~ .n<>f\ n~......... 'V' )';.1. -

CiRial: qUÇ.!'D ·2,'penz..'5 anali-';.ar o e.s- ~ue f(li.o GeÍl€'ral Justino Alves :&::'SR tendo,:'::ta1is!!17 <:! 0""""1'1'-"';0:1 f1""';'f-,,;,f!,, Hcla e por certo.s cidadri,os que ocupam 
pee~{) re'vc~uc!onário n-o meu Estado. cOS, pelo emlnent.e -Senado,. Beicrr,1. r.1ew. cargos de relevância., na administração 

O sr. Cattl?:le pi7l.1leiro ..,... permite Ent::-etanto . .sem .aUe nl~so .me 1larf'~ atual,. em resultado da cassação' do 
Que aconteceu? A .... é hoje a pQ.1;)uia- o' noilre o!'t\<dOl' um ap.a.rte? (.A.'.senti~ CR haver uma desele9'ê.ncla'. Qu.ero· dt- Jllandatc a"'D S1', P1l.uiQ· Ramos C()"ÜHh 

!if() d') }.:mazouas está atônita, porque ment.o) _ PO"::Slvelnlente o ~oV._o- d ~ t--- 'c\ d to, Entretanto O .Sr. p.línio Ramos 
hão encont!:ou uma expl.i.ca.ção paTa a. >..;IV .~ua;- ze y'ue t;;;uvO OCOr!l :O o aue, e "'. o Goelh'J está em .Man.a.us. não fugiu, 
!1:e~bttl.çãQ do seu Goverl1>~d()r, que r ~m~~toi~.cror fi.c'4t; Dara «man- C"':O-:·HFH, cç,mo 9 ç>:),,,,~, ... ,..::;..., ele." ......... ...,.-1,,+1) nã-a foge, nem fugirá; estar"á à dispo
elegera. p'Ol' uma. ma~l)l'ía nunca a~~ ar las.~. f e qu~ nao ~on.;s..~u:ra dA ,Plinl.o ~'!Q.OO <'..oelho .. n.. ~,evo111- slção das autoridades militares para; 
,cançu-cIa. em qua1que~' pleito. A ~íca ~~ r~~~e:nte Joao Gou~art () 11- ~ão :~~,enas ,"e!vtu ~-os lll:mlgQ$ de S-ff ouv;'/jo quando julguem opOrtuno, 
~y.tlhC!."~'{) qu~ ~e pcx1e'dar é que uns' S. E,c·. '. precatf1.ndo-se, contudo, contra os' 
~::n:cJ.3 ~;ementos, ê:esejo:os Q'-o pod~r O Sr: ,Lobão, da. S[!t~t':iTa -:- P';~'1l mio O t)r. E.1l r i C" Re7e-!1l1.e _ 'Perr.;J", arranjos. fOrjados pela :r:;"olicla. Olvn 

~ 
maD40, prccurru:am enle:.ll' os pro- trens. ital, ~ }lllgD~~ !1 a.flrma~1Vn de duet;, no; Itrev.olurõf"sH contra. o ,;<enhor "'"-:" nãO. 'pelos seus 1!.ea.1s servidO,res. ~us 

,om,en,s ~a ruv.aluç.o'io e. na .c,'~a~_a 2.0 l.que 2.5 ult!mr;:, e~eJ.çoe.s r:-'\J Para e no plínü, Ralnoc:. C'..oalhO: R do P.T,B. ,e·:d1gTIos funcionários,' m.a.s })elo~'a.tlli\l 
6sto de G&vttnador, oonSei{Ull'am, o' ~~uzonQs' torDQl JU~en-tlc3~ ll()ID!:I;,- \.a do' Pres.."<1-e:lte .ees;.tello B~·anCQ. . Chefe de PoUcl-a, que, por três vê .. 

, ' 

·f 



F~_T êrp-fei;;r 3;;,.,;.1,,;,1 ~===,""""==~,;:O=-I=-Á~,;::,,:IO==-O=-O==-c;,,o=-r='C,:.,R=E;;.' S:;..S.:,O~N,;:A=C;;.I;,.;O;"N;"A,:.;I.;,,_ .,.,,:(.:S~e::.,ca;:.:-0;.".;1;,:' )=,.;.....~,_~;.,Agôsto d ,o 1 ~:~ .-----"""'"-
zes. se nio. me engano, foi reruguaol e às desd tas e à intelicidalt~ pessoal 'lláriO~famílin em relação s. soo e.sp.02.Q,:e Ra.imunC\l. ;:\ l-;':'l(it de J::.r.e::o d~ 
pf'!03 aiUllzoneD!';es na Eua pretensão d-e mUnas de seus concidadãos. a parliil' de fevereiro de 196-1. Il~õ4. -
dE- governá-;os, e não p:;!'dOa as que UI A CO 'S5'';0 .de inquérito. que lá se N:\l DP-573-ú4 - de LtLZ .AUg,u~t.o t NQ ,DP-4S7-fi4 -:' de Prucl~nc:o SçeU 
venceral11. , . ~on~+"u~_l ... ch"hlda pOI 'un m'lr'"' 1 Fellzo).a., Servente de Actm:m:stra.ç.1o,! RodTlgues, Moí..orut& SUbStltll,Q _ FT-5, 

O at~al Chefe de P~l1cJ.a do ~sta;l? - ue~"'~~brcia~ellt~e 'ê notôria.m~nte: ~i~ FT-8, e~ que soEcits. salário-famfha I em ,!ue solidtu s3.1ár:o~raml1ln em 
é lll.lll:g'o pe~soa.l .do cx-govel:l1aQO~, io.;ta do Sr PIinio Coelho integrada em rel~çao a <::Ul _e..~pow e a seus fi· I reluçao fi sua. espô...<:{l e a _~eu,:. f../1r,s 
ündo cC"~8eg_Uld(), nao o!)~tante, 'nclUlr por um irmho óo Chore ó'~ PO~lcla ~ lh~s All'ton e Alair, a par.tir de ;a- I) LUlZ, paulo, Ca,,;,los A.!bel't<i, A:,a e 

'VIl?- ~eu ll'mao l'-:3,organl'l.::H:·ao da c~- mais Um componentc~ que repent:na - nelro de 19tH, Júlio César, a partir de ja!1::in) de 
m15~<lO de jn'olun11-o de.s~H~a?a ~ lJ~- ~ nte-" revelou a ni'xonado adve1'sá- . N9 DP-527-6~ - de LU1Z OlÜS da 119134. 
Yastl:;a~ .os at08 da e:~tn,r:ls~,raçao (.0. ri~ do ~:x-"'Q'Vemnlor e que _ pe"a"l ~l1!,a. AsceI1S()TlSta, FT,7, em que 1:0,: N9 DP-'::S2-64 - D- R';\:nw,n:5.o ~o-a.
Sr. ~lImo ~amos CO~:hO.. I m~ dizê-lo ""po:,s náo njsta"'pe ".f ~3- liclt~a sal.ário~fam~lla em releç5.o o sua res de :~~();-ai.:;, _A~censori~ta. . .f.T~~, e:n 

,veJenJ,.SlS. senad01cs.,d.e Que tna- ~oa.s que me tem causado njnda OI e~posa e a sua fIlha LucaUal' a po..::- que :;OllCli.Q. salarJO-familm 1m] 1'e f::;ao 
n:::ra se procede, atU3..jll).ent~, nO'. considero rn~u . am:gu _ '0 capital tir de janeiro de 196';\. a sua. espôsa a partir de j\'.neíl'o de 
,.A:nnol1.a::. (l,u Ch~fe .j? .p01\<;:~a, 111 - .. . • ta . fe~ ~ I HlS4 e a seu filho Clar;nó'o a p-r'i.a-
rnlgo p<'!ssoal do ex-govern<1dor, se- amazonense apon CQ~? o malS .- N9 DP-642-64 - ae Lyg-ia camargo . d' .. • , -
-dento à3 viu,;ança. jmp nge a uma r~nho "d-edn durO" t.rlstemente. Si1r-1 ~albo. AUX}lial' de S1;:C;el.-nrjs SUDS-I' de ~bnl_~o ~es~o ano. i t\'1J.""ccl 

r~~~r~~l.d~ j~~~:~~~~~ ~\!e l~1ve:~~ ~~: ~l~~E;;~oEst:;~ó~;;Ud~dOpcloD~'~;;t:~.a i~~~;7ia PJ~D~efa~ã~u: s~:~~j1;~aS~~~~~~ e. ~jl\.~~ ~~;ifi~r d~eS~:~~~r;;a" ~~u·:~: 
;:0 ta 1b6r1 c'!"""feto Ç€ pHn'o l:oe~ sua. mune Ta de .1ulgar Os caracteres" a {}3.-rtir de janeiro tie lü:.;4 . t,tutc. FI'-5, em .Que SOJJCI a >a.,.r ... 

~~, ' tor~anào_~~'·<l. porL:.into, E\lsp-eita, T:ll c·::lmis,<-ã"l d<> .'11:uél"tf1 i> o:r- K\I DP~486-64 _ d' M;noel HonórÍo : :mní11~, em relaç.8? a sua" 'i'o'C~~q , :1 ;
nu!a à luz de qualquer ccns dera:;üo. dente, terá por: obJetIvo ape!ls.,S' P-'O-I da Silva, Motorista sunn.3tittito., FT-5. -I -O'-<;US f.l~OS Patncla e JO .. o., R. p., -

, . ema.· ãesmnrallzar o 81' PlmlO Ra. em que solicita salário-familia em re-I d'Z jn.nNro de 1964. _; . 
Sr. Prest-dente, S!'s. Senad9res, ao m.Js Coelho, nu esp~l'2.~ça de que laç.ão ~~ sua- espõs-a e a seus fiihos N.(1 D?-53~4-64 - de Seb,tt:o.Q ~'~ 

t'r'~,:'2'.' O"; fa~c~ O~3 PXDC. lO- U" {"" êS3CS dé.E"pre7.ad.~s da C-O!lf'anca popu- Da1ve.. Ange:n e Luzinete, a partir de ,guell.~ . San~ana, Conservador de'; ':1' 
nhecimento desta au~usta Casa, quero lar conSlgam allJar da t'lda DolítJca do janeiro d'e HIIH I condH',,{)nado, FT-6, em Que sol.c J, 

advertlr o atual governanfe do ·Aml- ~ffi~zonss aouêle imigne cIdadão, U- <. :~alário-fami!ia em relação a s:u;:> p~-
7.cn3.S, a quem m1.l'to n'tf'"to e admiro. der 'ucontestável, e os leaIs comp3- N9 DP-62I-G4 - de M'J.;\oel Thomaz --:.ôsu e. a seu filho ,M"<1not'l. a P'1;·t r 
que foi m~u professor nos tempos de n-enhe::D-5 Q1H' o seZur.:n e ('J ~n" ~",. da Ro~lla. Auxili2,r de Encacternador. ,d.e jane-'.To de \964. . 
g-tnasiaTIo e dêpois meu c-cmpanhejro .' ~ ~ e FT-5, em que solicita S:llirlo·família N(I DP-52S-64 - de Si!már)o F"dp,~ 
nos quadros do então MinU':terio ao fa~;nd:;\~~lfaen~~v:rt~~cia ~~n~f~trSe~ e~ relação a 5~'1. ~SP~Sll ~ a seu filho i~Us-", Mecinlco S~bstitut~l. F'T-3 _ : .. 1 
'7Tabalho, IndúStria e Corn!'>rc'o, para amnzcn"n~e Ariur Rp'll tenho o sin- i RJeardo, a partlr de .JaneIro de 1954., {~U'i' soEcit9. snlátlo-famih~l "'m .r .
flue nâu 112rt'n ta que. ~~b n i,n!luência ('0'-"0 ..:!?;'.?,~ c1? rnlf' -; ... , T:'~''1 ... F_ ,'" •• N9 DP-489~64 - de .Mári.o Alves da I çii.o a <;na 3SPÓ5a e a ~uas f·~h'l!". ,..:.~"'\
d.:! como~dylo~ ou levnn0 ))01' to1erân- de.ix.'e en!ear pela . ih ~ncia de c:)m..: I SIlva, ~[o.torlSta S.ub"t:;t.\~t?, f"t-5. em : cl!"3 e Silvana, a partlr de J:m,,:ro je 
c:a 'nfl.~CJ·3veL o ~.m~7.nna,<; se i n_3 P?n-1 p~~:"oQ ni?'-r) """h~InD~~·"-:f.o~ ." q~e SOliClta s..alár:o-famll~ .-em re:a- 119:'4. . ' .. "i' 

t~d? C~m-1 um ~Ua?o 011d.e nao ,,1~-! ce~:-:~vels d. e. al~um amb'clC'<!OS nue ol,çao a Stl'J eSpo!õ6 e fi seus, f!lhos C<lr-I. Níl DP-521-6.4.'-':" d: S'nv~J P" ~~"\ 
P-;,!"t· n=m :. LeI, n_m o bem s:nso., cercam, n§.o penn t'ndo pr.ossiga <lI l~, R-On3.l~o> Selma ~ Mar:o, a par- ::'os Santo.::, Vlfpa .. FT-B. rnl ~U,,:,.-'
.n~m" a m:ll,l!. ',y .' .. \."1p.,.'<"Je' rron!"" ",.,. ........ ,.:1" •• tlr de abrll~,.,d€ 1564. l.c;.ta s71'fl.r~o~1nmiha. "'TU jp: ,.; 

~"N,,~~~ ~,,~el, dl,,,,O ,e~, pO.que 0,. ~~ ... t zn::;!io de um b'abalho ~ereno que 005:-1 N? DP.-5.:1I-04:-.. d2 ~!oacyr de j€U'l. F>"u-õsa e ~ S€"1.<:: fl!~n<::: '~::1'11'1 ~, • 
... - n ~'-' f' ''-,~=. ~ ,\'lnl1 B~. c:)m" r. : - "a .ser anont:?do ao Bras1], r...an."ado dei Qu~~!OZ, A$.c~l1sQns:a.' FT~1, em. que I Gere:do. }/ío1!"l.a Goret,: ,~f1 o. ':~~"".e 
DOSO:. ato., p_at car1o: 'Ocr um ~dm~ - na inve.o.;tllla"'~h d:l "onduta de homens SOllCIta salarw-fam11m em relaçao a I rÍíw~<;j de Fjthna, a pnnlT de j~_. , o 
n:stradul' Que tml): .<:ob a sua dIre·"!!O tensã.,. r<i~Q mCJclêlo' ar- ;orned~~Dt.(1, sua. espôsa e sen f 11-10 C;áud~o, a p3.r- 'de 1 CGL . ,.. 
um l!;.<;tad!.~~ pa~!D_r. ;!() ... ('(lrr10 o Am!\: jn.~us:tarnente e,::tigmati7ados 'Pelas, lir de j~Lneiro ~ 1964. I 1'<9 DP-555-64. _ de va~d:" .'l..:' ;~') 
:zonus, pr _~enl..em d_,c .nbecer. e tal "r"':)'-"'';;I<:: '" re"o'ucã ap"'l'd<>~~ à~ I 'P~.-e'1'a :r. ... ot.()rlst~ -c.,;~t~tl't'.' L·"" 

,\'p" dN.n!'h"""""U .., 'o; ó, f'{)!'[''''''''' to "~'o , •• " •• ~. o ~. -~~ .\" N9 DP-577-64 - de t':C12a Joannal~'" "'. ~"l"f ld'·o-f.mn' ... ''71 
E' im.p"'s'vê'l .... 0\'ern2r um E~tad.at-demOCra"Ica, Orlando Veríssimo pe<-t'luisador de em rJue SOlC"Q sa r:: . 'l""" " 

~. '" • _.- '" , 'j;. • 1 "io 11 <::Ua 1"::p-5s:t a n:ll' '1 {.'tw J.,-
do Norte. cio NO!'de~te e me<;mo do Sul Sr. Pres dente e Srs. S;:mado-res.1 ~r9ament,0., FT-3, em ~que sollclt~ sa- I rt~a" ~!" ->- , • 

seU! que f\~ j-"nh:1 dr> ore;:t[l] 11~1a ~e- de. Xl) r-egL<;tr('ldos ~ m€u pl'(lte~to e a !al'lo-~a.mllla em. r~la.;;.aQ ?. s~us fll~os 1 n.:;;, fi..;_ l;d!s4 _ de -\.';t?1 ,"'''~r ie 
r'e de fa'lores. rlf'scip 8".<: mil'." hll- mmha so1idariedflde. uma vez majs, MaurICIo e Eugen:o, e. pa.nlf de )a· \ N - D - 5-:" 'd PO,. ... ,,,.:,, ... ., ,7 
mUdes at6 aos mais abu!;tndcs hcm'ms i no. novo am::l.zcne-n"., palCJ esbulho oue neiro de 19õ4. ,L'm a , >\jll,,~~\e a~'f'I1'''';~~;'~':''';~"", ,-..;, 
da ~-e;rião. . 1 f'Gfreu e no cldf'!dão plínio R,amo~ N9 D!,·50a-e~ - de Or.Ofre A1v:el':, :r.1 !1.1e '30:' a~ <. as' n:.-rti1' .12 L-

Atualme:1t-e._ o QUO t.f> bU<:'Cll (. l'n~ I <:ceiho na s,w lnt:l P!l1'íl repor a Vf'r- de FreItas. AJudrml.f> d" Portarm, ! leh,c,lO fi, sun e_p~a, ~ 
l'olver o Sr.' Pliniç R~'11c!õ= C'oelho 12m d,,-de no seu n~d2<;trl e de:"mac~rr~T'll FT-7, elD que so-l!cjr~ ssIá.rio-JamHia I VErPi:o df' 1~64. d W ""","<:'\l.(1 .. ..-...,

denúnC::;L~ â~ d('''m''m~M I'> p..-f>tiC'l1:! (1<>1 p2l'a a no;:sa ~entE'. os l'efu':!"adol'1 qlH\ em r€laç~.Q lO! $ua e~pô-;:;fi to; a -seus fi- NI) DP-'i~l-64 - e f T'l):)''''''':f'(''l 
irre.?"uJRriàaoes. fust('lIllr'nte rcomut> ern. ';-"Y1"'1.~'" ..... 1''\'._''-.. ,_ .. ., • ...., ;j"'!:moraliza1'. I lhos sõnio. e Slvio, (l partir de janeirO, re'l'::t dn S11'va, Ill'l;1):~es"'~:'''J'·0_f~..,..ql~ 
senH\'cl 3-0 s')frin1ento da co~eth>::dade qfuito bem! Multo bem 1) . de 1964. 1"']'-3 .• em_ que 601lCl"'.,,"~ ~ nw ( ~ 

rÇ0 D:"-547-1:>-4 _ <'te o~m?ny ,)o:;e I e:Il T" ''C.'!30 ri, sua f"<>:nr; ~ ~~~,~..".,,,,t e 
dos Reis. Auxiliar -de secretaria Sub~- jlpos Wand'3rl~U. Wa.ld,l: rl'" lO~' 
tituto. 1"1'-5, em qlle so~lcita S3lário- , \V'2"'Y. ~ -tHlrtIr de jan~l1'(l0rrrn,..' .... ' ""e 

,sECRETAR!A DA CÂMARA DOS D>i:PUTADÚS família em re'a<â "ma e,pô", e a I N' DP-10H4 - d~ ; <'" n,_ 

-ma fílha. Den:~e. (t p:Irtir de janeiro I tfe'(I A"aú;n F'lrias. A'l'l':'~"~ .......... ,,..,: 
Atos do Diretor Geral' NQ DP43GZ-.64 - de JO!e peGro de t de 19tH, e Marcelo .a partir de abrIl tg.r:'~" FT-7, e-F ~{1ÕU-f'9 F'O~'l" rt\."" r-·-~-:.. .. 

I A:auju, 1>moLp:sta, FT-2, em que so-I do mesmo ano. . f~ro' la em ~.2rll I} '!'I "ir (lo '''~1 
O D_ret?~'~Geral d:fe:r.u os segU.l1- llC,ta sa:ár.o-famil).a em relação a sua ~9 DP-li5~-64 -:'€ Ped"o SlIV~. -,::;c,~,,,,3._;~:IrJ:roC::,.!,_l '" ~.~ ~ .. ~" .. ,.:.., 

tes requerimentos: I espõsu e Il- .seus Whos Elceny El'\leny I Bnto, Motonst9. Suãsbtuto. FT-5. e~m r l~ -o,. b P' ~ D 'C"~C tY,·" .. 
N9 i)P .. -09-E4 _ de Jo-()"e ~1artms r.1aria José. JOSé Pedro e 'Mal'Y, á~ que sollcHa stlJâriO-fam~lia -em re.1.asao-j 12~4. - Ru rns tn:O tv"l, - ..... 

Es 
- o -r 7 ~'" ,--' ~, \ partir d~ janeirQ de 1964 a SU.'l esp6m e a seus fllhos Franc~co to:. t-cfaaor, .~ -) em que sonC1T.U sa- ~Q D _' , 

1ruio-famlha EUl rel:.=.çao a sua e.3po~a N P...{}ilO-64 - de José Pereua ?-e 
e ao seus fIlhos Lig18, DaLse, Jorge, S{)uza. ?,,,!nd1dor:, . FT-6. em g.ue SOLl- ----,---------------------

Cândido e Mal tha, a pa,rttr de Jal'le110 c:t:l. salano·fam,r.la -em relaçao a .StlQ,1 'T' DAS CO"lIS'<o-ES 
de 1964' I e"po," e a seus fIlhos AntóllI<l, C011R, J"'"' ~ 1\ - •• 

"'Nq DP-43"-64 _ de JorO'e Neves dos Vanda e Marul., a parhr -de JaneIro lS>ta" .. 
Santo" Moi:orlsto. SUhStltUro, Fr-5, I de 1%4 e J<>sé, a partir de malo do I Comissão de legislacã{) S{)cial ro 570., de 22 d. o <! ... m~ro de 

ue sorcit saJár'o-famíha: em mesmo ano. ! Sul::me~ldo à dlScussão t' \O'~a:~ o -o 
. ~~açto a sl;a ~spôsa e J a suas filhas ~ N\I b~~537-64 -, de José, Tarcisio i ATA' DA.,. Hf REUNIãO, HEA.LlZADA ~nr,~~e: de S. Exa. é ar.l1'o".:,~cto, s:m 
Fátima de Andreia, a p'lrtir de j,a- Gonça.!1;es de Souza, pesqu~a~or de

j 
EM V.iNTE E NOVE DE JULHO I restw;oes. 

ne;r de I9f3l . <?r~am.en\o. FT-3, em que SOhClti3 .. sa- DE 1964 . A '7' S p-residente conr.l:da 
.. o. láno-famllia em relação a. Sua esposa,. . t se",Ulf, o r... . .,. , 
NQ DP-478-64 _ de JorO'c Teixeira a partu' de janeiro de 1964'e sua filha As, dezoIto horf.s do dia Vln"e e I a pllavra ao S., SenadO! An.oo.:) 

Leite, Bombeiro Hidraunco~ Fr:':3, em Maria, a partir de março do mesmo; no~e de julho d'e mil uovecênto.s e ~~r:~s. que .. rellf,a os sc6umt..es p~·j) .. 
que .':01:1,; tJ. [,alar .. :J- .. J,r.-.111,J Lf11 -'C.:'t- j' ano. . I seEJiienta e j~uatro, no salão ~ob~e do J€lO" d~ Lel. 
ção a s~u\ e~;pôsa e a seu.s filhos Ja- '<;> ~ ~ _ _ . • • " 1 sena~o Feà,exa;! sob a fl'esidencla do Plojeto de Lei da C{u!,al'B n; 19. 
eire., Jalto, Juçara, Jandu'a, JUJems. C!.~ D~ 60<J 6~ de. :ose ~,avler ~p'" Sr. ~enado: \JIV-aldo Lur.a,. pres~t-es a.e 1'963J 'que altere. o paragrnfo un,w 
.Jorge Juan.z e Jc..me, a pat"t.r de la- ... L,a. o(JO~.' s.tor .~(t5·nad~1, F~ ~"'I os I?l.S. S€;nadores An~ÔDlO Olllos, do art. 29 da Lei nf,) 3,149, de 2.1 d. 
neiro de 196~. /Em.que soLelta Asala.flo-famjJ~a em re,.. Aurelio Vlanna. Eugen!.o B<Jrros, 'd 19:-7 ·que dispõe sôbre: 

laça0 a SUB esposa e a seu filho Was~ Pessoa. de Queiroz e Slgefr-edo Pa-· mo.,;(). e ;}, ,. S; o c e 
N9 DP-5iS··64 - de JoSé Bit:po Sa- hington, a partir de janeiro de 1964. checo, reúnll-se a comiaão de Le<Y~.s- Ja::5~(:';d~ OlJl'1.gQ~{ll'l0f5 do so~f;iÇ dc.s 

les, Ajudante da POl'laria, Fl'-7, em NQ DP.-485-64 _ de Justino Lira Ilação' social. o .1 AS:;.ult~n.~I3: e ervlÇO ,,<t á"liel 
.que so.iclta ~dJ:i;·w~L:.mfia t~,e ,e~,~~? M-endes, Motorista Substituto, Fl'-5, Qeixam de oomp'lrecer, 1101 moti- EcanomlartoS. pa.-recer 6"'~O~ , 
fi, Sl!B. esPÔSÇ. e a. seus. fJlhos ~ose, ,em que solicita Salal'iO-família. em \'0 justifica,:io, os Ers. S-enadol'c.of. Nml emendas de us. 1 a 7 ... 
Antôruo, Carlos e Alberto, a partir de 1'-elaçao a sua espãze. e Q seus filhas Antônio Jucá, Enl'ico Rezende e Ruy I projeto de .ve! do Senado n Q 3. di! 
janeiro de 1(;64. Eneyda,' !l.!a~la, Rosalina! Ad~~m~r, Carneiro, 1952. anexado ao PLC n9 19~63, qUil 

N9 DP~475 .. 64 _ de José Carlos 1 Marcos e wlton, 3. pal'ta de Janel~'o É! .~i~penS:i~a Q. leitura ~-::l ata d.a di::;põe sôbre a organizaç5? t?-0 Sl:.'rVl-
Fontes, -AUxiliar de Secretaria Subs- I de 1~54. ..' reumaQ ant{~rlOr e, em 5e;:l~da, apl'O-/1 ço 130ci':l1 ?~ .EconOlU1:.l1'IOS e dá. 
tituto F'l'-5 em. que .solicita salár~o~ I N9 DP~572-G~. - de Le,vl oe ASS1S vada.· out.rQS prov.ldencm3. Parecer con .. 

! ~. 1 - pé" Danl.ns MotorllSto. Sn1)strtuto. FI'-5, . ' ·,'r'o famfha .em te açao a sua es •. (1. e ,a .,' li·t lá.i _f T O Sr. Pre:ildente c-onced.e a pala'V1''a '-'1.3..1.. , 
,seus filhos ACy e José car~os, ri partrr ~~a.ç&~~e aSo u~ ~soô~~ 1~ ;e~;lafj:itn;, ao Sr. Senador EugêniO Barros, q1.:.~ \ ?ro~eto de L.ei ~da Çamara uI? 127. 
de jl.U\ho de 19-64. . s ~. . . .., '~. dp. emite p.:tl'eca favorável .ao Projeto I de 1963, que dlspoe 5Dl.J:·e a rem une-

N9 DP .. 652~64 _ de Jcsé Luiz ~o Ana Mana, e. partI! de .l:me~. o - de Lei da' Câmara n(l iJ, de :9G4 _ ração de profisSionais dIplomados em 
NAscimento, Marceneiro Substituto, 1964. . "Altera dispositivos do Decreto-Lei E..'1g'enh'J.ria. Arquitetura. e em Agr;;;J-
pr .. 4, em que- solicita sulário-famUia NQ Op .. 704-64 _ q:e Lourival 'zago- .119 Jr295. de 21 de março de. 1!:46, que I nomia. parecer favorável ao. P!o,leto. 
em relação {l. .sua. espósa e fi seu filho. nel dos santos, Auxiliar de Secre~rHl I criou (l Con:,elho F2(l<,rI11 de CG:nt..a.- ',c à s'.lbem~nua da Com~!'S:10 de 
Francisco, R pa-rtir de ja.neiro de 1964. I SlIh-.<:tituto. FT-5, em Que soUc:'ta. ~a- \ b:Làa.ôe, mccU.:Çc2.dos pela L~i núme- ,Con;;u.tu~ç2.() e Jus~:'~a. 



• 

2C4él Tê~p.j',;, 11 OIARIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção II}-\gôst". __ de 196,!. 

=-- .- -- -- --..,. "",,-.--. - ... 1 d <:. C i~ Te lia "idadts na aqu:.sJção de material, na 1 ~ Em jJ..neil"o ce 1962. três m~es ele--
P.·Jj"to de ~ci _ do ".senado n9 .175.1 I?u-et-Orla Re~onil o.. orre e .. u. ~.~ca ã~ <ias dinheil'os pÚb:.iccs, na p01S de cheg~r ao D.C. 'r., v c.;ru

J.e 1':53, que q:~poe sOlJr~ i cO~1~azem legrafcs no; .t!.,sta-do da. Ama:on.:ls e,.~! cfnst:.:~lç;'O de obras do D,C. T., 113.) nel Dng-ober"Uo fez um~ 'negaclata. ,com 
d'. t~n:.;:;o. ~lê ier'lldores req.LUslt3.dOO fj.rma J. L,roa, P~l.'~ }eparo'!l, no pre admln;.s:!"Gçiio do CD~'ol1el Dagober!o Siemens, de 400 milhoes de cruzeü.o.s. •. 
.Jel3..:s sO~ieande.s. d,e ?conOn113 Mista dlO daq~ela r.epartlça~,.. Rodr~ U~~. .. de compr~ de te.lex,. sem co~cor.rm-
.~ alt O.U·.t, P·JV1J.enC,,)':;. PJ.recer fa- A segmr, deIxa a P~~sldêncla o Se- g _ ,eia,.sô com coleta de preç.os fClt.a i'lelO 
-rorávr-l ao Substítuivo da Comis.:;ão nhor senador Sebf.StlaO Ar~her, a O .SR. HELIO FERN~D.~S· - I-? prõpri:) COl'anel. Hs

o 
é facU de pro-

Jie Go:l . .':t-1/.u:çno e Justiça. com' qual é ocupad'il I)elo Senhor Senador CJl'e:lél Dagobe~to Rodl1gues .. eS,a var p::15 eXistem, rne:us,ve, um pro
tem,méia de l'edaçâQ ao 3rt. 1". 1 Antônio Carlos. " incu:·.'.o na. malE completa ~erl'~ ,de cesl;o no :vIiniStério da Viação e um 

Proj~;o d_~ L~eí do Senado nu 21, de 6") Redação final do Projeto de lrregll~o.flda"del,.que s.e .p:J,de;}eva,~~l~: prQ.cesso ~o DCT; . Ajt::dl'i, .pes.'ôoa!~_ 
19fH, que dJSpoe sôbre faltas ao ser- Decreto .Legislatlvo n9 31, de 1954 cont\a qua~qul'1 adnlln!Stlaça~ PUQ,l mente,.o COJ"()nel._Vll'gll~o Tavora'Of;o'" 
viço uo t,rabálhadQr-estudante, Pa- (n~ lOS-A. de 1963, na Casa de ori. ca, P!·st:C'ou. no DCT, .corrupçao, \J'I.S- bre ls::o e êle me declar.::u que nada. 
:::ecel f'3voráveI. gem), q'ue mantém decisão denega~.6- Slve e utinl." irre.p;ulaFldades n~ etn- podia fazer, po~·que o Comnel ~ago-

ProJ,?to de Lej da- Câmara nQ 35, rIa. do Tribunal 'de Cont(l:S da umão prê,go dcs dlllheu'os. irregular:óades bert.o el',a prot~gir'. do Sr .. ?l'esIdente 
·de U14. que dá nova redação ao 8. reO'istro de contrato celebrado entre em obras. supel'fo.turamento na.s co.m- da Repúb'..ica. Pub!iqUCl isso no lor
~ 1" do 0.1'1. 77, 'da Lei n

q 
3.807, de o Ministerio da Vl~çfio e Obras Pú- pras, subversao prov~da: frau~e e \:-0: nal e o Coronel Dagcberto Rodl'i-

26 de 8""wto de 1960. Parecer favo- bllcas e a Rádio Guanabara S. A" loção de corrc.spondenCHt. pa~a selvil aues chE:<'>-ando de Brasilia, para dar 
.rável. o pa.rQ estabelecer uma estação rádio- à me:sma. campanha.· subverslva. ~m- dem~nStl<lçãn de pre3tigiQ. promoveu 

P:ojefo de Lei da Câmara n9 52, difusora, fJ.r~gll:~mo de.senfr~eado, para. )Oe!vir tal concentração de. eieml'lltos ~mpor:", 
ide 1964, qUe estend,e ao Município de 70) Re-de,(ão rina.l do Projeto de aos "smos lllteres.:es que. :~pre.::.e~- tantes, (ie pers.:malidnues naCIonais, 
Ba:-roso, a. juri~dição da Junta de I Decreto I.,egi!i1atlvo n" 5, de 1964 (n{!- I;av3. tôpas aS forn.as d~ ll,rcgulan- no aero-po:·to, à sua. chegada, que o 
Conciliação e JUIgam.e nto de Bal'bace~ mero a9.-C, -de 1953. na casa. de or~- dades qu.e .pc~.sam ser atrlbulda a um prõp!'io cor:n~LyírgEio .Távora ficou 
na, Parecer favorá.vel. genl) que apl'Ova a Convençao 6ôbre homem pubhco. alarmad.o e n?.o cansegm LOm2.r pro-

A Comissão, sem restrições, aprova ."-silo Tel'l'itorlal. firmado na X eon· O Sr. Dagoberto t-cmou po~e, ~o vidênCla,>' nenhuma contra ê,le. ES~ .. 
os pare::eres proferidos pelo Senhor I ferência Intf!rcmel'icnna. que ~e, reu- D.C. T., em 14.10.1961, nomeQao d:.- vam.lá e~tão o Coronel AS,lS BraSI}, 
Sen.ld.or AD:tôniO 09.1'105, I niu em CarocM. entre 19 e 28 de mar- retamentC', J:~elo Pt'esidente da. ReI!.u- General Os..v_l1O, Deputado Leonel ~n) 

Nada. m':u,'5 havendo a tratar, en- Ç() de 1954, bIICa. como era de sua atl'lbUlçao.! zela, .Max da C-osta Santç:, N~lV~ 
cel'l'::t~se a reunião, lavrando eu, N tit ti d Se- .t "s do Mini::tro da. Viação '.1.'0_. I Morel'oo, etc, T9dos c-mnplOmetidos 
Cláud:o LC. Leaí Neto, secretário 89) Redaçao d(, SUbtetU d~O c~a.ra ~~~v~csse cem ""..iUl terno emprestt'-tlo c;;,m o Co:'onel :C'l~ober~o foram con-
tld 11OC. a. presente ata, que, uma v':!z nado ao Projeto 9

de 
-B de 1959, na elo próprio irmão. segundQ dee!a- vldado3 ,::0 AerD~l'~O, p.ll':1 dE- od.e-

aprovacEl. será itSsinada pelo Senhor n~ 104, de 1~63 tn 698 lt' ~da. P,~ do Dl"prio irmão, quanjo bl:l- monstraç-ao de p1e"tlglo .uo Da,&,ob....lto 
Pl'e.sidente, Casa,'de Origeml que. a :em, a r ra~?es . o " vista de al. Rodrigues. 

Comissão de Redação 
ATA I.M. 21' REliNIAO REALIZADA 
AS 16.00 HORAS DO DIA CINCO DO 
MBS DE AGOSTO DO ANO DE 1964 

(Extraontinó,ria) 

Às dezesseis horas do .dia cinco da 
més de agõsto do ano de mil nOvecen .. 
tos' e sessenta e quatro, reune-se ex
traordinàrio.mente, a Comissão de 
Redação, sob a, Presidência do Senllor 
Senador Sebastião Archer, presentes 
00 Senhores Senadores Antõnio Car .. 
los, Lobão da Silveira. Edmundo Levl. 
Eurico Rezende e José F'eliciano. 

Deixam de comparecer, por motivo 
ju . .,cificado, os Senhores Senadores 
DiS-HUit Rosado, Júlio Leite e Wal. 
fl'edo Gurgel. 

A Comissão aprova os p.areceres em 
qUe o Senhor, Senador Lobão da Sil
veil'a, apresenta das seguintes l'f'àa~ 
ções: 

19) Redação das emendas do Se
nado ao Proeto de Lei doa Câmara. 
n9 85, de 1964 (n9 2.Q69, de 1964, na 
Case{ de :Jrigem) qUe altel'a a Lei 
nQ 4: 131, de 3 de setembro de 1962 
(que disciplin,a a a.plicaçâo do capital 
esn'l1:11geiro e as !'emessas de valores 
para. o exterior e dá outras previdên-
CiflS. _ 

29) . Redação final do projeto de. 
D~::::'eio Legislativo n9 2g.~ de 1964 
(n9 115-A, de 1963, na Case de Ori
genJ) , que' mantém o ato do Tribu
nal de Contas da União denegatório 
de registro ao têl'mo aditivo do Oon
trato de 26 de março de' 1954, ceIe .. 
brado entre o MiniStério da Educação 
e Cultura. e Evandro Lemme, para 
exercer a função de 'l'écni;::o em mi
crofilmagem, na Biblioteca Nacional, 
assinado em 7 de dezembro de 1954, 

39) Redação final do ProjetQ de 
Re~01ucão n9 33, de 1964, que suspen .. 
de a execução do art, 57 e seu § 29 
e do art. 58 e J'e&pectivo parágra.fo 
de. Constituição do Estado de Ala
goas, julgados inconstituciona-l.s 'pelo 
Supremo Tribunal Federal, 

4Q) Redação final do Projet-o de 
Decreto Legislativo;;19 35, de 19~4: 
(n9 lQ9-A, de 1963, na Casa. de OI1-
«em) que mantém a decisão deneJª:~a
"tória. do TribullilJ. de Contas da Urnao, 
Q regístro de contrato celebrado entre 
() Território Federal do Rio Branco 
'8 Dorval Magalhães, pua. o desem
penho da função de Agrô~omo. 

59) Redação final do Projeto de D~
ereto Legislativo n9 32, de 1964 (nu
mero 110-A, de 1963, nQ Casa d~ 
O""qpm) Que mantém decisão dene
.. tória do Tribunal de Contas, de re
ptro' a CQutl·a·t-o celebo.:-rult.> entre a 

çãA> do art. 281 do Codigo penal. :~i~nf~n~~!lrrj~s.T~à. ~rti1hil de ut.na . P~bliquel. n~ ,d:a 2,5 .. de ",fe~~!reü"O 
t'P) Redação final do Projeto de LeI das negocie-.t~s que fizeram, HJ:;'J~, ~e ,~~62. na m.J~l?a ~o,u ... a, ~n .. ao. ~o 

da. Câmara n" 27, de 1964- (nO'" 956-A, é homem d~ fortuna _a.clm(I .de 1 bl- Dlail'{) de. Not.cla~ , de Ulll~ sefIe 
de 1963 na Casa de Origem) que al- lh- de cl'uzeIros só em dinheiro de- enonne de cregulandades do ,D.C,_T .. 
tera os' 8J't.s. 273 a 283 do Código da po~?tado na sms'sa. rodos os. negô- que, paf~ 11.-ão ler, vou p3. ~sar as maos 
Justiça Militar. cIOS feitos ,~om ã, Siernens do _B1·i\.;-11 da C-cm:~s3.o. 

'h . d e tratar dá... o foram através de duas pe,;.~\):),s. Recebi te:e6"l'ama. dó Sr. Luiz Al'3.-U. 
Nada. mUls. J've~ °e~hlão lavrando Todos' .õ laturmnentos eram ft:'it·JS jo, e!1tã.:. 'subche~e. Q:l. C:1sa 01\'.11 '!o 

~~,PON~u;~c~~n~a O~ltlndO 'verlssimO, COrm udm"'r<I<Oo<~ervJlolu'icde'a'"d:" 4Dn"oí"offi' desOEpoi~~ Presidente da Rfpub.":cQ, cm nome UO 
nte ata te me H ) ........ "Sr, João Goulan, dizendo que ~;:.1a S-ecretária. SUbstitutaó a prÁse~inad;~ qUe a co~lssão terá 'de investigar e E..'Xcelncia. tinha determinado loertu:-

que, uma vez a]l~dn t' Ber ouvir pois trarão enormes subsídios a l'il.le inouerH.o rigorosoJ ccm o prazo 
pelo Senhor Presl en e. àS'ta comj!~:ão. Um dê!es é o S?::1h~r, de õez clü.s, para que tôdas as de

Comissão Parlamentar de In
quérito, criada pela Resolu
cão n9 32, de 1963. para 
âpurarirregularidades ocor
ridas no D. C. T: 

ANEXO A ATA lJA 31" REUNIAO, 
REALIZADA NO DIA 21.5.64 _ E 
PUBLICADA NO D.C.N .• SEÇAO 
''', DO DIA 26,5,64 

DEPOIMENTO DO SR.: H'E:LIO 
FER.'fANDES 

Em 22.5.1964 -~ às 15 hor.a.s 
O SR. WILSON GONÇALVES -

Estâ aberta a. reunião da Comkisáo 
Pa.rlarnenVlr de Inquérito, que pr(}S
;- ,;ue em· seu trabalho de inqujrjção~ 

- E' qualificada. a' testemunha, 
Jornalista- Hélio Fe:-nandes. . . 

O SR. WILSON GONÇALVES ::
Sr. Hélio Fernandes, esta. ComlS.'uo, 
Parlamentar de Inquérito foi cons
tituida por deliberação do s~nadlJ 
Federal, em face de pronuncinmen tJÚ5 
f.Ji· ')5 da. tribuna. daquela Casa. do 
Congresso, pelo · . .l!obre Senador Jef
ferson de Aguiar, que levantou aCUS<l
ç6e.s contra a e.dministrar;;i do CO) 
ronel Dagoberto Rodrigues, à (rente 
do Departamento de coneioa e Te, 
l.gra·fos, E~.sa& a.cu~ações versa,varo 
~5bre tres aspectos - frl'cgula.rid-ia.~,s 
administrativas, corrupção no empre
go dos dinheiro~ do Departa.m~nto, e 
influência. oomunista ou de caráter .. 
esquerdista. nos ú:'gã'Os de dircçlo do 
DOT. O senhor foi indicadO' ('01l29 
testemunha para, em colabOO'sça,o 
com esta COmissão, prestar ~as inro~
maçóe8 que forem do seu OOnhecl~ 
mento e que re-p.resentem a verdade, 
a t1m de Que a comi.ss~o POSSa aJ~ 
ZRr da procedência ou lmproced~ncla 
da.s acusações lC?vantillclas pelo Dobre 
sen.a.dor Jet!{'1',So-,1 de Aguiar. Nes
tas condições, o nobre senador João 
Agripino, Relatol; vai inicia.r l. in
Quirição. Tem a palavra Sua Exce· 
lêDcla, . 

O SR. JOAÓ AGRIPWO - Q14<' .. 
testemunha sabe e:n ma.téria .de 8ub
V$'iSio ou a.tos Õ4 &ubvel'são irtegu-

Jorge Gerbô, Um dos grandes mte; - núncias que eu ha-v:a feito no "Dlá
mediários r:ntre' (I ·coronel DagOQ('rLo. rio de ,Noticia..s". no dia 25 de fev~
Rodrigues I~ ::t. Sicmens. porém~ '. in- reir" de 196~, fó2sem apmados. 
lermediár10 normal entre a .Sl~, ~~5 Ev~dentcmente, não f.oram, nem me 
e o Sr. Dagobert p.ra () propl'1a .dl- deram satisfações, 1l"!clus.:ve porque o 
retor da._ empê.sa, Kal'l Strumb1l11g Sr, Lu:z Araújo merecia inrnÍ'éríto tão 
um alemão, o mel:; 1)2derosr> das em· r~goro.so quanto o Sr. DJgoberto Ro
prês.as, no BrasiL Basta Que a Co- dr,'gues, qüe. em Il"!-atéria de desones
m1.ssão peça. ao Banco d!) Bras!l um t:-d0.de, nada. lh~ f:ca. devendo, 
tnquérito (IUe foi feito na 'Carten'a No d:a. 26 de fevereiro :'ecebi OU'~l'O 
d""l -::\!ilblo, que est.1 ,com ~ func~()- recado do sub-chefe da Casa Civil, 
nãrio Cadaval. Nesse mquê,:.to cons- SI", Lu!? Araujo, dizendo que o Fre
tam tOdas opcr{l.çõe~ do DCT com' a sidentc havia cobrado o inquérlto. _ 
Sfemens, Mais adiante tem Q te:'minação do 

Pedíl'la no Sena<lor João AgrIpino prazo, e nada. foi feilo. 
que des~e licença para eu m.::st.rar al- Em matéria de vlOlac:áo de corres- _ 
gumas coü:as que trouxe, lnclus:ve IJ POJ1Q('J!.cia e retEnção (le telegramas, 
qu- cscrev1 longamente nesses 29 me- há ~\qUl um ofício do Desembargador 
ses que o co··onel Dagoberto ~odrl: Hu:nel'l PinhO, entã.o .presidente do 
gue.:; rOl dIretor do DC~ .. AqUI .::.ta Tt'lbunal de Just:ça Eleitoral, protes .. ~ 
tudo que tenho em matêna de nre- tando porque o Cm'onel . Dagoberto 
1 .11aridades Qli pl'aticadas, O coronel deu órdem que não se recl?bes.se ne
Dago!lerto, Jogo que chegou ao DOT, nhum - telegrama que fôsse contra a. 
mandou arquivar e tornar sem erei- política adota-da, pelo Govêrno. A<I..u1 
t todos 00 inquéritos mand':ldos· fa.- está transcrito o telegrama do. entao 
z~: pe:;J ex-presidente da Repüblica, Presidente do. Tribunal de Justiça, 
Sr. Jâni6 Quadros. Um dos eJemen- DeSembargador HOIn€!'o Pinho, pro
tos mais comprometidos com 'a cor- testando contra isso. Vou deixá~lo 
rupção den~ro eso DTC era o Diretor. com a Com:.ssâo, para Dio ler, \ 
5"1'. Theophane Soares, e o coronel 
Bm'e;es, qc::mGo el'a diretor, t!"ausfe· Em 15 de setembro de'" 1962, duran
riu)o para Niterói. numa. fU?ça-O sen; te uma_ das inúmers,s gl'eve3 CÍll Leo
I' ,portân(:i:l- e mandou abrIr' inqué- poldina· e da Central, o Coronel Da
rito. Log:o que o cor-on.el Dagoberk goberto baixoU Port·aria~ atN·,'e.,; da 
lU 'lu, ir011 o Senhor Theophane qual têz saber ao comanoo da greve 
. Soares para dil"etor da seção de em- que tõdas as mens.agens para arti .. 
penhL.· e encomen~a3, que era- QUem culação de greve gerai em todo o 
réis as compras de todo o material pais, teriam prioridade e o;eriam en
e pa::sou a. !unci<mar diretament-e .no viade.s graHtitamente para todos os 
seu gabinete. ~se diretor foI oUV1do lugares, Para. tanto designQu uma. 
novamente. agora, e responde a in- sala especial. - a Sala Cafanema _ 
quérito. Sé uln. inquérit.o a. que res- pare. onde deveriam ser enviadas es
pondeu, no tempo do OOronel Bar,:,. sas mensagens. Também cOlocou a 
'ges, era. referent.e ao gasto. de 6~O serViÇo dêsSe movimento os te1egra
mU cru:i'.elros de S!í.bonetes em dOIS f~ta.s Hermógenes. Petrônio e Leo 
meses, nO seu gabinete. Isto em 1961. Guanabara todos comunistas do D. 
Os funcÍonã.rios diziam, inclusive, que C, T. e todoo servindo ao gabinete do 
era 1>01' ser grand~ a. _SuJeira, pai ou- Cel. Dagoberto .. 
vido agora, novamente. :e:'~ home~ O Coronel Da.goberto na época. da. 
não pode deixar de ser OUVIdo aqUI, mesma. 'greve, da Central também alu
se jã. r.ão O foi: não estou multp. n gou o apartamento 24 do- copacabana 
par pOrque estava viajandO, ra7.são por pa1ece, onde se-' encontr03.·va. diàri~-

f 1 oon mente, com o G<>vern41dor Leonal Bl'l
l1ue não compfU"cci logo que u - 201a. para a:rUcular detalhes da .gre
Vtdado: Chegue! sábado próximo p.as- ve." '. 
sa.do, «luando tornei 'oonheefmento ao Em 19 de outubro de 1982 eu e:nde-
comCl'• rooel um. bilhete ao entAo U1W.suo, 
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Hd~;o de A:!ú~~rJn, qt:~ t~lmbêm nãO L~-J d1'.·1.5 cu três v"ezes, pul:lLc?n~zl~te, I d~ Cl·uze;ro.s, e,.a ma;or parte _" tias J El11prê.::a~ de papel, de tQCnecimento 
l'JtnOU p:'oV.ú .. ::1C.[;:-, porque é Out.rO stm que nenhum'd. rJ.~ts.as dem...s.:.oes ~·eze.s. nenl e.aru lli:.las. A flrwa I ,:.te n,nl'';'.5 t; ... 1\".: •• 4a. ..... J, UC 'V'.'~"'~ 
tão corn?:c~'.<:L.ClO uu n)~~js do que o iõó.::.elll CCll.sumuaJ.. São ciétallles pes~ j {;on.:>~ru"o.a qt.:e ia::,... y~'.1b~ iOo~ '·0 de sêl-os post.ais para mala, sê)c de 
Coronel D;:';C;;ê, ,o, .-.óo.!'e lrreguhll'.i- .';ioa~s sobre (} Ceio Dagobcl'lo Rodn. es.w.s. obras era a lJi)l15~,i..Iw!a .t;r .. w I chumbo, tõdas eram pr~vlleg:ada~ -
dade.'; do D C. T. Cl1amava a t1ten~ < gues, f:.,)"c il0m€m quando a,s.::um U a I Ltda, .(!;' unta cü.lSL;-uliha Que ja. na~ Trataram diretamenke Com o Ee~·hor 
ção, inciu,ue. dJ Mlllistro, p:lra uma; direção do DVl, ~;:'ia\'a d~ventiu, no v.a. s,do COil,slden.tUa J..mo.utl€'a pelo j Aníbal Maia de Albuquel'que pClelra,. 
~ :._c L': . .1l:JES q,le e.,_ ... · .. lil I ~pal'tumlllt() cm,e momva, de qUMto, PC;T, m~ aqm~n . .sL.u{'ÜO <40 <'::0.,:,111:::1 tlm dos p:ores gang'ster que já pJ.:.a
Sf'11(1.o fe:to.s H3. D:;leg,lcia Reg'D::1ul e Euia, dez tn!::ses de a!uq,ueJ O pro-, Ults\..avO Borge~, 'pO~' u·;:ebu .. a.;_:wt: ram o D. C. T, 
do D. C, T e pela qual, par"d ca\'., pdetár.o Já la en:.j'~u. in~Ju,sií'e; com pro\:'~~a e ~{lml>roHl.o.a. u,:-po...s, üa Em 23 de dezembl'o de 11;32 o Co
prh,~,:pr::r\.;, II j. .<,~ c,€e l'lUl~lnl.~Gc_ ,), un\a ao;;u'o de de:speJ? pOI. Ullta fie pa-, udmmloStl~uçao ,uJ.ZOl.lerto, !.c()u com ronel Dag-ooerto ROtll'Ígues e ~eu.; ,~o-
~r., WiI:demar ~RDc!ng_~!es, .. ~r::13o,,~ ~~I ~':tm~~tD'l qutl2~Q ele tuou .ti. .serre, o IlltI10PO, .. w ~::l;' .';,.':.,;,"'" .... -: /.l.Ui--'-,'" ,- ClOS descobnralU que nRv.,a um .,." .... 0 
Lot no:.. , .. ~"" ,o 1,-,2 ~· ..... e~l t:,.c,,~ -'O'.an.'1;! 0.0 Dc1. ,p,ntura. na:s 19 ft".enc ... .s ao DCI. O de 500 mllllões ce CruzeIros no Ú.'u.-
Os _ func.c.r.ar:os. e ttrrec:~dou 20 m~- l're.s me. eS U'::l1'J ;; de .i:i'_11h1.L a (1 ~ l,.;(}loneI Dago,bet to <:omplOu, eU! H úe I u.ento e que terJ.ull de gastri.-,(i l--~la 
lh?e~ ~e C:·.1l.Z.5~!G.s par,l p.od,er .. ~l::~- "2~o.:J QU DetJ~u .::lncn~o, o Ccl com. mttlço de 196;), uma g.aIl~e quancl~ I' <llle nã/) eaLSse essa verba em e ... ~ Cl .. 
rn~~.1~: ao ,1l,}.1O {I:; ahtd nas Hl'"", ü~ ,,' • , I. ,1 ~,(J (, .' .u, \ c!a~e de mesa.s, do t~P'?, M 4 paI a ~) CIO f1l1do. Como as fu'ma::; n<lO pt.ce .. 
tu.D-.ÇO"s: _~.l;':/t~C::, p3gr,:ldo v~llte nulhóe:, a Iocr, Pragou 23 mIl ClUzelfOS por unI II'Cf' fazer a entrega det-se nHl,le •. al 

Há. t<:.ml)(olll. a QUê.;fito de Um pré~.. "l, ~.., 1 .... .1>' o.) a) (-j' ;_~ ~ \- ,dade. N<I Ine.'S!110 ,dIa sabendo .. que a I nes:;e vulto de 5QO tnHhOfS de Cl U2C.-
dio na Ru~ d:l- Alfândega. Que erA çõe,s. O· Ct'l, co:nptRva tambeIil iogo, c~mpni. \~ra de ·marmelada. com I rcs em 2 ou 3 dlas, ordenou o Co . ..,nel 
alugü<fo ao D, C. T. e que foi pe'di~i .... (,~'--, ( ,J t, • l'.~,· n.e:' ___ " ,-tpreço supeliaturado, mandeI dos re~ Dagoberto que tôdGs Mo .seções plf~-
d ' op" t' "O P" S" d 10"1::"", < ...... :to- \ ",mel!1cs, do m,<nlQ tl~ p~teres, ~epar:ldam,en,te, à. mesma I p;:.r,-,ssem expedIente nmmal, com\) b. o ne.o pl l'Ie all .. ra e. erru~ \" ..... , ~ <, Cit.s mb s com III a ... 
b:ldo para faze" um edifício. O Co .. pc, .. uu pB..a ê~e e OUtro para sua se-' a, e: a 1? PialU, t;Lesr:na i a merc:ldorJa tIvesse sIdo receu~da, -
Tonel I).3.gobe~·to protelou a entrcga,l nhotv. Eu acome!h~u'ia a Coml.ssfw ro~:-a. 19uasmha, M-4, POI 7 m.I CIu-1 u!:~lusjve laudo de exame e l'E:c.bu de 
llatUl'31me!l~e porQue tinha uma _; ped:'r üo :':e~y:ço ê.e 'IL':l.W:i.to a cZti.a1Ize,lOS"cada uma. _A me~ma_ m:.:a,entrega, Dois almoxari1es SUbOrI1;'lCH),1 
agêrl'c1a, ar:: o ú.lt.mo dia do prazo,' dos regi.st;:'o,s UàS c3rte!ras de moto ... CO!l1prflda. (Jela DC'! por 23 lm) CW- Wantuir e Claudiuno passaw.m J·e .. 
quando o pl'Pdlo ia ser demolido: _ ~ rLsm ôo Ce}. e da Senhora, pois, a! zell'~s. na PI'aç~, na ~leSUla epoc~, CItO. 03 cheques fODam e\J'!'c..;u,~ 
Mas, trê5 d13_5 antes, mandou pmtar I título de curiosidade, nenhlllll dos: p,od16 ser ,comprada pUl q~lquer ~a~- ao,; mesmos, alguns foram depos·ta.
o edlfic o e g.,HDU seu; m!lllÕeS de dois e!'a habHitado a dirigü ante.s dellJlcular a 1 mrl.. 'Fantbem.,e~ matel',a do:; em suas próprias conta.') bUJlcá· 
cruzeiros .l\sz m num prédio que wl,.,ua entrada no DOT. o que prova que d~ c.ompra de blc.Cleta, tl oC.
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l'las, Qntt·os ficaram em poder dOS 
ser derrubado pel-ü propnetário Que não tinham automóvel nem corteira \ pl3liam à vontade e - COk>a CU1'losa mesmos até Que as firmas elJtrenas
o eEt.iU a pedIndo para COn.stl'Ulr' um' de motorista e 4 ou fi 'meses depois, I -::- ? Coronel Dagoberto IXtgava tu-dc, .sem a .mercedoria, O que muitas "'n0.o 
ediflc:o, ê;e g.l.stou seis milhões de' c0~ne!d 't qu,:! c..::mp~".~l('rn dO:~ .. ..-\e~:ü. I a vl..ta ~ em dllllle.f.o, ~~unea se va~ fizeram; porem. os 500 milhões dft 
pinturas. l WlllyS" em e.'itado de nôv-a, zero QU1- \ ~eu d~ clél:Uto para 3D, 60 ou 90 dias, cruzeiros foram gastos para que não 

, i lômE:tro, ambas vermelhos, I mclUSlve c~mpl'''s observand.o as pra· cal,3sem e!U exercício- findO'. 
Em 17 de novemot'Q de 1962. () Co .. \ xeg comer<:Iats. Pagava á VISto. e 'em 1 . t 

'ronel oa6obel'to-, por um· simples aLO <? .Minis.tro da. Aeronáutica tem in- dinheirO, às vêz€'s no próprIo gabine- Norma lbente, ,a mercadona en l'C~ 
~dministrath'\), t\'\m~!(lrmou em Te .. ! quento feito, em 1946, sõbl'e atiV~da-1 tt, naturalme!lte porque ali pagava gue est~,,:a t:;,m desacôrdo total ~()m 
,soul'e!ros Auxiliares Tesoureiros de 1 "e:; subversivas do Coronel Dagober- com a pr6pria d fCl'enC3, que era fl a espec:f1caçao do pedido, Ped~am 
carreira. A explicação é simples: é ~ to. Nesse dossier, ~ que a C-omisEão comissão dêle. Em j-.õmé1ro de 1963, o umOl, ~o~a e e~tr~gavam outra. Um 
que êle prec"sava dos Jug:tres de Te ... I pode rec-o!,l'.er, e"tao cata~{)gad,:-.;<; tô-I DOT. apesar de ter exces...~ de iun- e?C

emp.o . ~ FOlbra,,., ven~eu ao ,DCT 
souyeil'{j" Anx'.l~~_\'€s 'l'e~oure~ro.s de das .as atiVIdades comunist!J.S e sub .. cionariOs na Guanabara, estava gas~ 110 ,~:lvan,z~do, de 4 m.Ume.trO!,: , ~ 
am:gos do ~resldente <la Republica e I verSlVas do Coronel Dagobe~·to. I tando, em médla, por servlç<>.s extraIO ent~e."ou a~.ame com:l1~ pil.la ~,~~a 
-para os amlgo~ do Sr, Leonel 8t'lZO-1 Em 8 de março de 1963, f 01 tentado ordinários de 3 a 4 n1i1hõe.s de cruzei .. de .na\an~e!1~, .Entlega

v
3ru mdca~ 

la, Todos m TesoureIros entraram fazer um do()s negóciOS mais escanda~ ros, ~:ses' extraordinários eram apon .. dona dmuJto tnferbf" a ~mo-:tra ap!;e
com t\\.",uti....,c,) de segurança e ganha- losos de todos, no valor de 1 bilhão I tados diref~.mente Pelo irmão do Co.. senta«, A ,A _ no aGt;lo e C.~. 
ra1'n evidenV~U1ente na Justiça por.. de cruzeiros com a compra de novos ronel DaO'oherto () \Valclema.r Rodri~ vendeu 110 mllhoes de cmzem~s na 
que' êle não t'nha 'comÇletêu~ia' para I telex. O negócio er;! tão escandaloso I gues, e pelo próprio Coronel e, evl- UIllltJb~~es 'p~r~. car

te1rJs
, entr~~a~cto 

fazer isso. (~~~;fO~aPedid~bk~ecer ao C0!lsultor dentemcl1t;! .0;:11 f/Oito- fi vO!'!t.ade ~Y~~Gall~~ 1~~ll"Ja agon6or~~ci~,a ,:: 
No dia 18 de novembro de 19ü2, oi "ecer ARep , que fulmmou 0I entre OS p.l~lJe",~adOs, Em 15 de jj~- tavam sempre fazendo fatoomcl1to e 

Cel. Dagoteno Rodrigues recebeu no I:~ r: t compra <i~es h~lf;~ que n~o de 196 ... f 01 aberta gonc.o1'1'ênc:1\ ! davB,··se o mesmo; a amostra era uma. 
PCT a carte'ra. que êle havia pedido ~que la azer, o entao f.?[es dente I publica para compra de 2" mIl farda- e a entr"O'a outra Em matéria de: 
do Diner's C\ub em seu nome e no ~~o ~o~àart de\ despach~, anulan- mentos e 23 mn pares de botinas. Foi I pano era \;~'sopa": era tác], compl'o~ 
40s outro,c; tn'·s d.retores do DCT, _I t~a o f ~O> ~!o, Ne~.ses depOIS. o con-I c~loooda um.a CláUSUla !la concon'ê,n. varo brim de primeira e reCebiam d. 
Carteira de inscl':ção uP IZ -r.614. _ ~e!i~U1~1 c~~t~ 9~m a Standard, n~s Cta, exa~me.llte para elImInar as flr- qnal't:l _ e era .'Sorte quando rece .. 
)?or e3Sfl. inscrü;ão ficou autorizada B. e co 401':>' d ço s, sem c~ncorrênc!n mas tra-dlclo11als .do ramç - a ~ntre- biam. Outros firmas que partiCipa- ~ 
entl'ega de carteiras ao.s Srs. Dago-l m .I), do mesmo ,1~ltO, supe." gn deverin ~er felta tmed'!l ta . Na~ há ram dns transações, na últIma se .. 
berto ROdrigues. Gusta\'o, Bandell'R: ;~t\lrondO. Trocaram a fIrma'

1 
naf,u .. nen:!luma firma .'l(l 1=;··.-,<.:·1 '11nacltarl,3. maru.t de dezembro; Borlldo Mata, 

de. Melo,- paUlo Saldan!1la e Ramos de. ta,~mente houve vantagem sup.emen- a. ent~egar imeàtatamf'nt.e /'rn Qual~ COu':'a~adú, Siemens, Stt.ndard l!."1e .. 
OllVeil':/, todos diret",re.s do DCT. _I . q~er epoca, U~-''l encomenda ~ê~se tric, Telefunken. Sami, Fograp c' J. 
Ç!om es,?as ,carteiras, evidentemente, ~js a cóp;a do teletrrnma do l3rign- vulto. COl1Clu;~ao:, pe~hlima }lrma TOl'qunW. O Coronel Dagoberto Ro--
eles faZiam despesas em buates. res. delro Morse q,ue, por or<1em pessoal 1':spondeu à ,~oncot l'en~.,.,n, ~~t.ao, êI~ drigue~l aprendeu com o ex~deputa~o 
taurantes etc, e qm:'m pagava era o do C01'Onel, fICOU retido e náo tOl fe.z a encem mb fi \1 ... f,lma 011 .. Briz.ola a ter ho-rror a cheque, Nao 
nC'l' que t-Odo" os me.se~ tinha ..jUê j passndo, quando d.:t morte do Briga- nmguém conhece. QUe não tem nome aceítava cheque, .só dínheir.o e o Oe
p-agar aO .J)inc:·'s Club soma equjva~ deiro Ismar Brasi1 e do Coronel Rui no catá!ogo. que nem t.e~ endet'êco, e retor do Material, Sr. Aniool Albu~ 
lente a Q~lÍnberlt?.s, ml1 .cJ'uzeifos. rs-/ R. ~zevedo, cOt;:tra atividades "ub- on~e· nInguém é conhecIdo, nenhum querque per.ei·;·a, jamais foi visto no 
EO é facfl:U1o venf1car com o número 1 verSlVOS do Governo. O Coronel Da-I d~ nomes que, constem da f!oncol'l'ên.- c~ntro da. cldade que não fõ.:se com 
da. inscrição. No dia 19 de feVel'e:ro g'oberto deu ordem para que não fõS~ c:n,. ~l'a paro. entl'e~3 1med!~ta, TSSO, uma pasta, unta. mala. igual a que: 
de 1963 o Cel. Dagobert.o a!:sinou. _ ~ se passado o íe1egrama, ' e~ J:> de junho de W62: 1'0,15 bem., BrizoI!1. carregava para a 'rel€vlsJ-o. 
p:€ssoalmente. um cont.rato Com a' , " ate 15 de JUMO de 1.9G:l um ano após, <;mde levava seus ch€ques.· Todos os 
tn'ma "'l'hom-as de la Rllf." para a! AquI. r~fele~se à cOJ?1pra, !l'1'egu,ar a. encomenda llão hs.vl., ,"'ldo entregue cheques das comis!)ões descontavam 
i~pressão de 53103 n{) valor de -1001 de materIal. U~ dos mquer1tQS ~er ... alpds., embora t~ves.t;e !'ldo .paga no 00 cheques e entl'agavam O dInheIro 
11111hõe.s de cJ'u;:eims, sem qualquer mlu;a~o:; n? gestao do Govêrn~ Ja~,io I alO ,da encomendo., f'.!3:!:'I n. vl~t,a. p..ste ao Coronel Dagoberto ROdrigues. As 
concorrênc:a. SE'l11 ao menos tomnda QJ«dl~,. ela do pCT e COnc1UllJ >,a aqtll (m.rMtra recorte de 10rnan~ re- agl!ncia~; e Banco.s mais freQuenta
de preços, ap?n::lF um contrato feito cUl)lltb.lIdade prmcipal do .Sr, ,J~lma· fel'e-se à \rl.o1:tdio de cO!'1'p~pondenrJa dos pelo Sr, An:bal: Nacional da 
entre ~Je e o D retor do "'Thomns de Staff~ e pela remess~ do InOUf'J'lto à do, C~l'deal Dom .Jayme C{tmam. ltle Minas Gerals (Agência Aeropõrto); 
1:1 Rue", , I ~Olfc.a,: pa,l'S .conc1usa~ l'!0l~ctaL 1!0~~ propr1o me mandou Nrrtn ~om a cal' .. cheques das fit'ma~ Fograp, Fo.'bráS, 

e fi, lenUnCl8. do. I'leslo,_l1tf' .T,'n,O te. viQlada. com todo" os lDdidos de e Im ar'adol' Sami' Banco Vno pi
O SR, 'JJ~i\O AGRl!?INO - Quel QUldros e C? inquérito ~Ol ab'afado, "'ohc?o nelo DJ'áprb nr.'T' Tssn oc,~nr. men~l, "clledites das firmas 'D.strt~ 

UPQ de se.o. Uma das prImeiras prOvidências do I teceu duas VêZM e o coronel deu, m.. buidol'a de papéiS e Artes Gráficas· 
O SR, H.f:LIO F2RNANDES _ Sê-' ~roé~l Dagoberto fOi dar SUlll~GO nO cluslV'e, entrevista. nn énor.:l. aos jor .. Ba~co Prancês Brasileiro, cheques (li 

lo posta). I mqu fi o e mandar chamar o mrsmO naJs - em 11 de maio de 1963 - de- Pedro JOSé Lofredo, titula.r (}:lS 1it ... 
'. J;11me St.?-ffa para suvir no ~eu rm,. claranàà que a cart~ ,"e rflsgara,!t'M.S mas CouraçadO e BorIido Ma'e., 

~se scrVlço ,?Cder"la ser feU:, tran- I bmete .. E Um dos homen." mn<: CO'11- não fô1'll vlolad:l. Um dm; g'r.andps Banco Andrade A:'naud (matriz) che .. 
qUI1amente pe.o, Ca~a d~ Moeda, quel prometldos Em tôdas a~ -frre1n'<'!rlda~ receptadores do.:: ne~(.ciM O:lrn n S. ques das firm«5 E1etrônlca O Cnr
tem. aparelhagel~ p:lra LSW, com me~ des ~o DC'l' ~ um dos mn',<: (l'kto5 e J)a!lollert-O no OCT ~ n SI' AnibaI dOS~' Ea:1CO Moreira Sales fa.;enlChU 
nft desp;csa e. eI,. menos ~empp, nesta, P:'edJ!etos SÓClOS do emonel. Mala AlbuquerolH' Perrll'a N'''() se' cheques ela Cla, Tietê de P~pC:5. 
a UrR, Inclusrye, que nao tmha. 0I O Presidente Jân~o Quad"Q~ m 1;-'" ,lã pre.st,ou df'DOimt>n+o na Com';;- -
q~e !azer. PO's J~~l1l, gastaram 400

1 
dou também abril' tn 1H~Tit(l ,a~ .. sr,o .. mas não poderá de~xar de $~r Em 1a'a:! foi feita uma concCrrr-ênc!a 

rrulhoes de cruzeuos sem a. menor I ' íd d q, Pl1 a -"\!ld<) 'P()l't')~'~ P ":t'I r" .... ~ ,~,,,h· tE'''l'l- pa,it a c_JJ11pl'a de 700 toneladas de 
concorrência apurar lrreguI:lr o e.." na ~on< ~J"'l(':)O " ']' 1 no ] d 13' 'Jhõ -. 

N d
' 25' d' < ,_ d 1"8'" ..... ~ das Fst-acõe.<; Contagem e Gl''''r'~cl'la (\-'l'.t'!1e-n te lmp :cn~.o" ~'\1 tf){':l~'l r'''l re~ p(rpe, . va 01' e LI ml • ('i; Ll o la. . e se:,e1U)J~o, e i7') wv.OS Se '; ~ ,~ '1 . j "'oc'atas Que se f17""(>l'r ('('\.." cQmnra cruzeiros e 500 toneladas de [:0 gal

OS jornaIS, mcluSlve COplUS de outros I , a Com ~ao _conse!!'Ul,ct:i" r~·"'.'-' f~r I de mat"'rlnl no nCT Al"11"","!<: das v-nnizado CO valCll' de 21)~ O1i1õe-s (18 
jornais, publicarnm a demissão dQ ~~S;, ~~o.~ér!to.' q,~e d!:'V'~ e;;tar r:" 1\,f:- f't'';'~~ ~\\~ tTab:üh"\'~'" ('~.~ ê-'f! na cruzeir(l3. Antes da conco;:renc.u l-'S 
Diretor dos Telê!;rafo.s, Ce.1. Dago~ .,'; "1'0 a VJ'acao, ."e"l" ':''' .. ,.:~' .f.~~ \ bn:e'do "llnerrat,ll'.~~"~'e",,~,, r'" c'om's- l'cp::esenf,:uteG dessa !'t'ma nzeraul 
berto Rodrl"'ucs 'Disse que o Senhor I bu.oso, de esh.ITPcer o r~lS, .5G:;~·('::-z :. d" 4"'~" . 'tJ.· e,ror' ",,'" • tt'l reunIões C:Jm o Coronel Dagob~rto ti , _ 1 '" '., Ut<roc'atas do DCT ~?,O v:'>-:)V e a ~. \)J < ~,"t ~~o:u_ 
JOa~ Gou art se Irrltou Com e.:>sas ne~ ., -. tes: J. TO:'O'llato p r'''' E!"~rtmtea o DÍre(ol' do Material, Sr. Anll:lal 
goc!atas c.sp1nc'.::JO:~llS e demitl-io lu-l Um dos recursos usadO--~ pe11) CO!('.-! n, Cf\ràooo, 'Forbn-;<.: ~ ~, FrOI! .... 'P 1\<faia Albua,nclWlc Pereira DaTa eSta .. 
ma ?Or~aI'la- qu~.c~egou. a ir pe.ra a. '-'-0,1 D1'1C'\~ ... \'to (r" llmne;;~ (1"':::<: ro'''''jl f:.'{)~nPI·c:o f' rmnn"<-~"~" U.fh" Ols- belecer a fOrma de fazer a CODcor
PU~l1caçao d~ Dwrt-o O/lctal, mas, no ttlta. nas. 711 agências í10 DrT. 1'r:H-!~ ~t"bnif!·(m'l de Pn""'''''' I> r -""'", (".,..,..-t:.i"~~ rência, Estabeleceram anteclpaca
melO do cammho e Bri'zola rol fl.O r:~mente tOdas as agêndé'.5 \10 DCT I r;'a Tif!tê de P~né'.<.' r>n .... ""~o;=-"t\,.!3. mente o pl'eç.o que cnda uma la. da"', 
Pte.sidente da República pedir pa,ra. pSbvam ('Dl p'ntnrfl' e ob~ns_ t-ôdf\ ~e~ ':!<'-ml. Wl1man Xat'j"r '" C'''' . C1~. Os pl'e,:;o; do. Ciu. Tietê de 1',1P~!~. 
anUlar a portaria: mandou buscáAa: mana. ôe 1~ em 15 d"'IS. corf'S fYue Vll- i 1"''llnêl.'C':o CO\trflr-n(l" r."""'" p .... ,.l1l'o. papelal'.~ ~rorge P;;reí1'3 Gcm:l'C;C- & 
6 tasgou-a na. pmsença. do nr6pr~o !enam 50, lO\), 150 m!l cr\l3e-h·c~". pf"'rn . "n~i~. Cor(!no Cnn:\'m. "-1'011)0 ~~tTO \ 111d.í"t!::tria . fazendo p.!lr(e a~nrhl da 
Cel. Dugoberto 1tcxlrlgue-s, FoI deml" l anotada.; à- raztto de 3, 4 e 5 milllõru I e ela, e Slemeru: do B!"!1-s!1. FSSs,1 mesma :f1l'ma Cp a encomenda as 



~: ::! TGrça-feíra 11 DIARIO DO CONCPZSSO NACIONAl (89910 IT) 
,~-- ~--------~~~~~~~~========,~~~~~~~~~----

Agasto de 1964 

Cart.as e papé:t) Que. prqpri,"u!ente ver gasolina, anesa.r das fatura,s se-.I zada eOl Pedro dQ Itio. pertencia ao I da ca~ll dêste para aquela emis.so.::a, 
. 1l!I:.1 .• ";,::'i:!.:.aJ, apesar do- ooim! de con- rem diárfaa e 0- abMtecImento diá~ seu irmão Fnmcisco. Comprou, me.Q· com .som diretamente fornecido pele 
CO.·r~~l:::_a, para não da',:" na vista. Al. tio. , dou decorá-la. pintou, fez pi.sclna mo. D.e.T. ALás. todos os comícios que 
êl ... s .... C'.l1J ll~.vam: "você ~ um preço, O Major Amorjm. e:ntl'Qu no DCT dernü:sül1'3" e revestm tó~a. pa.rte de o Deputado 1.e011el Brizzola fazia 
,,·cce dá G'J.tro, ~ocê não ctá nenhum, como simples Major ~o Exérci.to; 'sem I baix? de la.m~ri5, re.sga.tar:do,~ no a~o, e~'alU t.r8.ns~1itidos, para todo o Bta
pal'g ll~e.sts.r a. Usura da concorrenl:la. ter coisa .alguma a nao ser o .seu sol. ti. hlpotecfl:. em nDme do ll'mao. silo em cadeia, com som fornecido pelo 

N~" 61t!ma seman<J: de 1962, tamb€m11do de Major, e hoje tem..v.á.rios apar," Confbnne escr-evl: há um ano. o D,C.T" através de ordens do COTO--
tO! te.ta uma. compra de móveIS, no'tamentos na Zona Sul slbo com on- CO'o l' ' , t Del Dagobel'to. 
Va,or .de v:nte m:]hõ~ de Cl'Uz.êirOS,\' p t 6" ' ('o b'm o '.'" ne Dag~hJel' (J .Mb~ que comet.eu A R',,. d Ha a la' ,'n' 
P ". ('l'd~m do Cel Dan'oherto' Ro crna. .. em e rbp<lltolS, como

t 
. .::.m e. ll'regularlda-des as nll\!.S gro"",as eln a",lO e v na, que Zla u-

"'"'" ,. ... . '" '"" • Coronel Da-go er e ou ras COlsas tõda d' '. - C,. rner.<!s trnnsm~s.sóês em português para 
d;'!;Ul'~. fei realizada a coleta ae 'pre- 1 t- 't 'd' ~ '. sua a mlIlJS~r~çao e a om·ss~u o Brasil,' ent:ava' em todo o intenor 
ços. A' c;:uantla e:Q. d'.vidida,'em, \,a./ ~ue aqdu t e,s a;o 'J a d~ •. t ir' Já deve I.eX do.s.:sier fa.'JUJop.Q porqu~ com som fornecido pel{) O.C,T.: 
r 1:::S pà.:.c~l':ls do p~d:do,' ,A firma Em e e:n~Jna a momen _ô as re- só o que tinha, particul.umente, o I 
en':te:QU mOveis velhq.s. e usados, en- gularidades ao DCT f'ram tao ~andes senador Jefferson de A.:,<TU.-I;l}" já dava . O SR, JOilO AGRIPIN , _. E' ~J. .. 
tr(! os o.:raIS se encontravam até.. C3- q~e, aconteceu um fato quase macr~ .. Jpara oolocar",o Coronel Da-goberto .Hi:') ! p:::.z do 11agaL.~5.es nãc saber dlSSO •. " 
(1.e.~·&,s S[m pé. Fru'a bu:lar o,código ~htáv:e].i a, Bancada dO_.P.~.B, 'pediU anos na cadéia., J -o SR. HELIO l'"1nl1':ANÚES'
de t:on~a:FLd.ade fora:rn feltas 50 ta- mquer1lop' contra. o GOJ.on ~Da",(iber- O SR. JOãO AGRIPINO: <Ditando) O GGver!'Lidol' Mag-alhâc.s, I..iepois do, 
·tui::t6" C~ 4!Ki m.il cruzeiros pa.:-a !tar to Rodr1gues., Parece. 9-ué nao acr~ddi;: ... " See,e'a'"',, -Na '·'om,'ssa'o)'. "qlle, o [com,'c,'o, io.' s' " . ..,~. d'o De:,~t.au.() José" va:or de v:nte milhões de cruzerros' taram., porque, il1;clus!ve a Bane ... Qo ...... ~ .... \./o ~ . _ . ....-.. .p. 

e 'c Cel. pagou imed:atarn;snte. "No do P.T'.B, era., amd.a mais corrupta, depoenfe;-:eIll sucessivos,' ªrtlgos du-I Aparec:uo de Olive:ra, !=lucie Ee en .. 
d~a :H d~ d~l'.:nlbro~ 1,952, o CeL Da- tanto que' perd~u on::;e, mandat.os com, raut-é vários, uiese.s, divulgou' lrreg·ula.- c.o!ltróu com o Deputadc. Loonel 
got~rto RCdI'l.?,ues recomendOU ao ~r •. a RevolUÇão. . _. . ' ridaü€s e, co~·rupç2.o e SUb1o'ersão 'IW B~lZZOla, com o De:put~~ NC1V~ lI~o-

. D3.imo G3~p.:;.r _. ê.ste-. é. tão perlg;oso Fel a-herto· e1?tup. ~n9uérlto, e !J ,tlue -neT, SÔbre a Direção de Cel. Dagu- ! relra e com Max ua c~ta Santo~. 
CO!TIU ~ OU;;:-CS. sen<1o que é dos pou- se' apurou nessa smdlcancla "P?rticu~ar berto Rodrigues;, que" O- Selo Dago- \ O SR, JOAO AGRIPD."'\O - AS' 
C03 i~omun:5.t!ls autentico.; é elel'Ilen- foi e.spantOfio. Levaram o. fIlquérlto bel'to rwdrigues, aaqu;.r1a material u. (( áO'uas luz.trars da Revolução (R1S0).' -
to Cj":.~"; nlém de compi"Ometld:o com ao Jango e o.resultado foi o segu!n, fi.rmas estHJl1geiras como a Si.emens, '" . , ~ . 
rO-:Jc::!lheira õe a!gur...'5, ainda é. como te: a Bane.da do P.T,B .. se aq.lf1e ... Standard Eletrlc e outras eom Over- tD~tanao); 'que, antes .de re.:saI .. 

- t d t. t:r '" _, o' õ tr.col' 03 pCntos m3..;S graves dos beuS • 
() C~l. C·:1;;::oberto •. comunO-carrell'15t!1. ou· em trO<'a e t.amf.Jenl ·par JClpo pr~ .. d:1_ OLoem de 40 ,0, que l!le ela I artljc3, desc]li. apresentar que o Cêl. 
Out:'a. elsmento da' oo!lfiança do Cel, da,s vantagens: do DeT. Todos pa,s- PingO Il3. moeda da tran.:ação e depo- ! Dagoberto Rodl'_gue3j pôs o DCT~ ao 
,a:.~""'o.!Jerto Rotlr1gues era O D1ret-of saram a par.ticlpar dgs nomeações,' sltad~~",ger~ln:ent~ na: SU!J~' _~m n~me ! serviço da subversão, forneCe~ldQ por 
do Mat.f!r:al. Anibal ·Pere1ra, que ta das irregularidades. enfim. de tudo t) d~ Ud, DA,~~teri,.() R?~r,l""Ue5 • . qu~ Q,a~ :i.ntennédio d'o"s.e-rvlço telefõ!llcO, ele-
MS n:3." os Cheques . de pugam:nto. mais; e rodos se RQllieta:ram. inclusive ~lemens os m~ermed:ano.s dos neg~- mento pare que c. som dos CümíciU 
p'.:'.~a rO::1.1ec:!r, ou n!io. -o -famóso ·'tigre" da.' Guanabara', C.Os com o ~CT e a~erto de comlJssao do Deputado Leonel 'or1zz()lo. tOssem 

Cert.1. vez, o Cel. Dagoberto Ro .. K~e 1nqu6riro est.á\ no D.C.T. _ eram pr!m!ipa.lm:;>nte Os .Senhores diretamente· transmitidos, pela. Rád~o 
d!'_3U2.3 luformou ao Sr. Aníbal" Pe. O Ooro:nel D"ago:>erto mandotl ar JOl:ge G~:lxI!l e. Carl Strubtng; que. Mairin!e. Veiga, em qualquer parte do 
r.e:.' qUe devfa assihat os . cheques ~ar. ao. lado, do seU. próprio, gabi- na. carreIra. de ca.mbio do Banco do· territÓT o. Nae1cwl em q-ue tives-e s~, 
ref:!~'ent~s a,- ll.1na verba de mater1a.t nete uma sala- maIor do que esta onde Bl'asn~ ~:stern inquérito.s relativos a-o I realiz~r:do".' '. 
p.a:a. n:.>.o cair em exercIcios flnao" se reunia d:íà,riamel1te com sargentos. super f;ttma...'lleIlto de .compras do- . - ~ ~'''-',"",' . 
Q1..~e pr-c-::uN's.:e t5d.a:s as seçoes e pre: cabo:;. deputados todas. aquelas fÓI; DCT à Siemens, em poder do funci.o- '. <) SR~- ;~~LIO FE~~ ...... .:.~~l!,:,::, -
p::' ~ J,s:...e f;tu'-ns correspono.entes fi, ças do grupo na.c~onal]sta entre as nário de" nome cardaval.- que' i)Ode se-r f ll.s~. - lDC~u~,:vel é ,a expLc,:V,i20 ~ar~ 
me=c~ Cla.:::ls q"J.e tivessEm pl'evIamen- rt>M .. ~e pràtfcamente almoçavam requLsita<k p-ela Cumissãa; que.' o. Cel. ;/ ~ _fatu Er~n"~~f ~~~~J~d':ntn? ~n~~a.:~ 
te d~c;') entta(1a no DCT: que pas- d:àrInmente lá. Eram assiduos !rI;:" Dago~erto se cercou: de elementos' Que 1 Rg~'.o M- 'nn:

1 MSOU a ey{tr.al,· no T 

f;8:l!e um::t lista de- uma contrlbUlça.o qü~nUL-dores des.'SO .sala os Srs, B11- já. haviam·re.sponcUdo a ,inquérito ad- ,1 Fe3' ~üm !.'I-~ua. p~"'<;.nc;a qu n'::-o cor ... 
Ct'. 15- m'lhúes de cruze~roS pata uma zola Araeão e OS\'lI1Q bem como {) minist"a.th·o e _eram nêstes lns.lca{l()s lTe.:iparid.a à ptt&.:.cia "de sin.. ~~men..l. 
o-::a s0~aI aue a Sra 1)?gobe.tto~s~rgent() P.:estes. éste men<"JS.- ass. idu!J.·, coxo d~s:onesto col1J.o, era n.'> c':\so. "I. ' '. _. 
R~'l-::- &,'1.ie3" qu..ér:a fazer. E deClarou Subre o pal'HcuUtr .Qualquer funClO" Sr. Jaitn,~ Staffa: elemeZlto. d-e su::!· Q. SR. J.OAO AGRIPIhO -, (I?!" 
qi',~ 52 eles nao assinassem, êle na.o nário di. Agê.ncia: cen.tral. do D.C.'l' .. : mnls a.bSOlut.:);. connan .. ça,. em.bOra.-.' já ,\,_tar:dO . ao _secl,etá!,iO).,:, "q~u~1 de~ld,? 
p:-g.'l.r':!l pt>:s catr:a em exer<:lclos rln~ deporá. nesta Oomlssi'io. . pOr cltl':;S l'e7.l'g tiYeS ,,e, "ido' 'propOS-r;1 a ~e fato, a RáÜ10 Ma-ynnk vergs, 
d-cs, I..xD tOi na. dia· 31 de 'dezembo:-o, ~.' tr '-fr" ~ d:àr'lJ.mente a sua d~mi.ssão·fI ~m do seI'viço p!)- passou a ~ entrar no Serviço ~e re-
Qu!:.tro d::.es resolver~m dar, perfã- ().·'~~b;~e.feueo ~~~~t~aO'~rt() era bUoo nos "referidos inquéritos e tam~ I~·cep~ão. co~ IJm~, pO;énc:a '.mUlto ::;u .. 
z~:n.~!o é!..SSlID o"tot.al de 60 mílh~et; ae':o·' ne.p·utado." SínvaJ Sampcaio ajnda' bem o c'J..:;")·cl-a"sr. Trof$~:5t3 3C"::>res. -pe(r,.orda BeInsu.! an elJt"a, q.uet'Olo ~~- .. 
cruze' r".:; . EVl''''n'em'nte "ID,' 'cel' ' -f""''''''d' I de bil'd. m c;c· e e oor_,z!)n e, que . o......, .. 

, .., • ,""" ~ ... ,"'......, 'Do - nã . .o atingido pela cassação de man... "" .............. (l (e c~rgos .. responsa ' -, ( '~do. ro_'l~ ............ 'ul.ç.'o ,m'lne,'r",. fOI' .. 
ta:- "\1. t!' aee~~arfE'.m qualquer coisa. I.. de por ua Im robldade pe'59.ndo w:>o ~... ~.,... .. 
O ftItnc,.~8:r!e E'wantuiJ, .eJemento na datos· e.c;t:rnnllament.e, e que')l:It" fOI - s. p ", ~ I transmitido para a Rád"io. l<4ayrink: . 

I ma oS cO!npJeta conftança' dI.), Cel. Da. d(~!.1""S·. 'rêz~-<; C!emit~d-J a '·bem do ser'IH;O lhe a.clj~a~ão de gastos de 600 .. ml!hoe.s Ve:ga no Rio, através do, seguinte 'ar ... 
• t ~ d . público. Era, também um dos gran- d~ cru"":~i_ros .de sabone_te .pa.La o .ga· j. tf.fício· na, S. ecretl,3.ría do Govêrno 

f~~,~ 0q~;O i~~~iaer~s;cig ~iu;;r;;: des ami,gos 'do Cc~'onel Dago?erto. no:. h;nete .dn D1.rsoor-Oeti!.1" no Pe'II05'V 1 cujo titular era. o Deputado José'_, 
ou c,,;,,'Cg de 70 OU 8Q'mílhóes de o:u: D~ c, T, ' . ~e 2 mes.e5, o Ejunl. p~ssou na ge.')tao I Aparecidc· _fôra ~l.l1~t.alaó·Q o ',serviço : 
zel::Cs. por ano~ O cert-o é. que es~ . A referida saIo. era conhecida.· en- ae Dagoberto a ~.ser DIretor da Seção de transmissão de som li daÍ" fêz. uma: 
en-:rf',;a de ma.teriaL nunca corres ... tre Os func:()nár:os do D.C.~., como ~e ,Emp!nh;:.s e Encomenda0,;,. ~u:~~~ pigação para a l'esid~nc)a .40 ~esm() 
pO~-:'!i:\ Nem 8 30'% do _ material qu~ "'0 M()scouzinho·'·. Nnd_8 malS precl; . ~el D. ,01--· '.to" nome'ld" Dlj.e,o.. .:>ç ! Se~retárlO e. de:sta restd~nc 0.. re .. 
er[J õerumente- faturado. . so 'dizer .para explicar-o- que.eram ELS ral do DCT: era um, ~o:nem pobre, j tran:smittd,o llelo ,telefone do DCT 

reuniões a11 realizadas, Nela~nlnguem ten?<? recop'ldo a um lTInUO pa"a em- p8,ra a ~ádio. M<1;-yri.nk Veiga do Rjo 
"Outro e1ement(). .mUito fntere-.:sa.mc podi!lt entrar a não ser' com arelem prestlmo de. um· têrrno pa~a Que to"., de JaneIrO; 'que, apos o cemic:o .... reu.-

pa:""l. a C-ami.s.sào ouvir, se já não ou .. do Coronel Dagooe::to, .' maSEe posse, ao p,a~o que. hoje. é~ .n'ram-se em ca..:a do. DeputaclO J~sé 
,,1l.! ....:.. é o Ma.jor Hugo AZevedo Lima ..... .~' .' .um homem de, aballzada fortuna, Pos·IAt:e::-?,,:,:y~ <) Cr;.p~t.::.dü f,eonel.Bl'lz-
'c-omun'stll e- principalmente COl"':'up" .o 'Coronel. ,transformou também o >1Jl~.1'). l''''l ~ít:o em P.-<'Tít"O do ~:,?, ad- z.oI.s f.!: o Governad,)r Magalhãe..o: p~ .. 
tor., que ~ir1g1a a garage do DOT, 11 .. Dil'etor, ReglOn.aJ da Guanabara, Sr .. qulrldo fi um .5eu~ Irmão por roaM de. 're, com Os .deputados Aparecido, Nel" 
gado à flrma tmportadora. SAUL Ele I?almo Ga~ma.~_ que e!a ta.mbém Pre- ':fi milhpfôS d~ cruzeiros'e no qual' t:êz va i.\'Iorei.ra c Max da· costa 'Saut0i; 
gastou em 1unho de 1963, pera re!or .. sIdente da. Umao dos Servldores f'o.'{- ~r.l'''!"ma...~ llJXUO~.s na t'esióência. no que. são 03 ~eguintes os' princlpruS . 
1Il:lS'c~ 25 eamiqn~tas FORD z:ancho- t tais. em ·"pombo Correio'~ .da subve~."": que .se J'efe~e. g' móveis .. decoracão e _fa,t~ consta,nte."·, de , sem artigos; que. 

'V::>OUO, uma f!léd!~ de um milhão a "sã.o, Era- o elemento de llgacllo oop1 piscmn. "dois automóve-1.s, adauiridos esta.o menc'Qnaaoo, um a um Das no
SCI.' ml1 cru"€'ll'OS para a reforma de o Sr. Leonel Brizz(lIa. quando ê1e nao em estado, de.n·ovo" Aero Willys um ·to:>", '·.~flU,.., ... --f·,~,:, ~ ·Nf'<;;.oc.-~at91 '~m. J,

.c:-:d,'l u;na .de~as viatrlras: Gastou estava aqui no' Rio: _com o Com~. para sI. e .out.l'o. par~' SUll! senhora: SiemeilS, para aquIsição?e Tel~.x,.as: 
n1:".!s, 4[) mtlhoes d~ C':'Uzelros para dan~e Aragão, qu~ndo êle e_s~:va. au, Çlue, o 6epoente. entrega à C01Ui.s.~ ~""7"':"'-' r-o 'j-· .... "'2.1'·" Cl~b '.<:0 :ns~ 
:tef.o:mat t.::sas_ caminhonetas .. quando sente; com o Sr. Arraes. eriflIll. oom .um dOs.5Íer com todo~ OS seus artigos. < eriÇa0 lZ 4614. por conta. do DCT e. 
'a.~. r~f~rmas, em ge~al,. eram apena.s. todos 05 elemento" d~ todos Os Es- referentes as h'regularidades do DCT em favor dC's. Srs. Da,g!!berw. Rodrr ... 
de o:n.1l.7as. uma co.!...-:a é~tCOl, tado.s.; de .. todos ê~te.s, era o elemento ~ ~r;b;'", (".3c'1n 1."!.n"A:' .fêz, lhr:etto _~'-UlW) p:l1es. GUEtavo. Banàeuu de MelO) 

Em 17 de agÔ;to., de 1963 o CoroIlcI ttl-lLS liQ;ado em r:luestão. de.~ubversãa. soanhádo pelas' notas taquigt'áf:c~...s, .Paulo Remo.s .de Oliveira e .Pa~lo. Sal-~ 
D::goberto fez Wha·comp!'a. em gran- .Rea-l':nente o 'único que tinha maIs QUe ik.F!m, fazendo parte integrante _do..nha .. contrato de. 400 ?111hces c0.!ll 
de escala." de váriâ.s f1nna.s: Comp'rou' condição. p';olítlca erâ Datmo 9a.<Jpa.r~ rio sen .depoimento: ·oue. d3.;<; r.~f~i·. Thoma~. de ~. _ Rue, pala conf;c'7aa 

t .,' 1 I 't .. · ,'. d'" . Em 1 d.e· novembro ,de 1.963, l'olta- dos artl<"l'OO res"'alta os s~umtes (a- de selos p,::lSta.s, ~xclumdo a ~6. d3. 
::'e',' e~V'l.'a(Uerae .~cê~~"mda~UlcnhnUSmb·O e:~~~ ram a fa.la.r, na demissão. dando' cómO t.os mà.~ g.rs.ve~·:." 'I' I m01°da

t
·. ~md~,prad lr~~~l!I.arHde. nll.\A te-

'" I ..... ~ ... , ., •• d . t V·' . 'o: bli ' rIa. a lv,,,a e.<; c "".....,.jOr ugCJ mo-
postais, ar.a~~· fttrpadi>. Queria cQm· ~Sl11a o o .~c O, .. -~nti~ J~~= ~~CIO;>=. O SE. 'FI"mT-:rO .~NA::;nE.-:;· - sr. t rim Lima. e· D31nw Ga.."'p:1.r. aI!J.'i~atã.i) 
prar. As fnms.s que ver;deram. ê.<;,se I aram e ~ - 01._Dn ~ 'f SeJ).ador Wilson Gonça-1ve..<; e Sr. se-\' indev:d<l e deS()m~'5tfl de dinhéro.:: pú. ... 
material, todos com superfaturadqra rou ,ao· D .... J~~o Gou1art. na f,ren_~ nador João A~Tipin(}. tenho. ainda, bHcos, ne{rccíatas com a sieme~s & 
.c.e Papeis e, Artes Gráficas, Eletr6- de Leonel: Briz::,ola, que €? estaHI ta !tSsúnto muito ímnort8nte que esque- (l ,Tele-funlren atra.-véS da compra di!' 
nica. O, cardoco;· enf:m· s~)'J.p7e as ~ndo catpp'3.nha co~tra ele. :porque ci de ·:relat.ar: a Q'u('Stão de fornec!~ matrri.al, material cOlllpi'ado. e- oãO. 
m8.S111as. ~ , -. t~nha sido preterIdo. nu]Ua' ooncorrên-. ment(') -de <;orn nara comfcios e irumi·· rec"!l:-'tÇ!o. n1eP't de o':lf-ras iIT.e.:rul~ri-, 

, - ela p~.1'a compra-r de nra~e fa!psdo, fes'.aro:i,'os "u'vars,·v"s,. Aquele comI. 1'I"l-de.<: .c-nn>;~tlt1tl':g'- c1.e c!or:U!11ento que 
Uma das mals anti,g's's irre~\lla.rida- - AqUl re"'o. t""'enJ re1,clonano.o tn .... ~ I) C • 

• . ~. t./ r·a,:. , - cio de'Belo HO,:"jzonte, n.t'l~le famoso deixa C"f"lfi a:'Ccrl'S5ão e dM notaS 
<les ao DCT e que, no tempo do. 00- elu$ve denunCia do Senado.:r.. .lef~l?"r· "r-"W\.~"",'} 1';11"" "'.", pm l:.rlqa .. , taGl,Jhrf;('''''S''.· . 
Ionel HugO AffiÇlr1m e do CorQue,! Da· son de Aguiar, ?' outros elementos sô-
goberto chegou a cifras astronômias. br-e ir.rc«uJarj,j!!des, Aqui. inclusive .. 0 'S:R . .rCAO AGRIPINO - E não EstC11..1 ~atisfe.i.ta com o interroga.t()..--

li '1' che'!ou a- F:e realizar.. r,'o s-' ".,"" ..... ,·d'nte era o. de:wio de gaso na na garo.gNll. tem todO.'3 Os da dos Eôbre 2,' proprle- - '. ~ , ,. C""t =r'; " 

A técnica. era sempre a. mesma: {) dade do Co-ou!:l Da.g;oberto~, Bela O S:E?: IIEL!O FERNANDES - ,., peçd rt\le' ni:.tnd=- ofciur ao n:nner's.· . 
1I.11a.terí')I .era fa.t:u'adú e .nu.nc8. entr~ p.el.a oroptiedf:de! podem mandar tCl- chegp.ndo a nã-<1 se r.ealizar. como. a Club !~lp:itfl.UàO' o montante da..s 
."F\. Oomp:-ava-se, para bu~la~ o 00- .rogl'afar aue dará ,um helo r.Ftrato, BS.tuJ!la. de Itararé, foi trausmitfdo .. ~es.::!.~ fei.b<: em nome de~~ qua.:' 
dtgo de CoutabH1dade, dlàrlamente PelZou 20 milhões . .à vJ.sta, em .1ane1ro diretanlente "OE'19 'Rá<iio Ma.,.vl!'ink vei-l t.r.a.pee.scao;, TI: tarn.tr§M ar Serviço: de,
gcs'Jl'ua; e diàritJ.mente f~jt'"lva ga~ ln~ ':)96-9.. ·.E~,c;a. Q"!lbllru;ão· t1po'ch'11~, P.:9.. IttJ:a.vés de fio direto fn.sta~aOO.da Tl:ê,r..sito' pqdlndil' o mim-ero. fi riata 
sulina .. Havia ca~os de mUltes c~JTOSlde 9 roi.! met!'os qll~4radOS. dQ5 quais secretaria da Gov&no.-para. .a casa r19,~m'3.hricülil':; d'Q'i.carl':13 e a proce-
lo DCT irem a.bastecer-se c não 1111- -7 mil em terreno de pedre:ra. local!- do entfu:j Dq:mt.ad<>: J{}:e' Aparecido e ~êllc:a çl.os mesmos' '. . ' 

, . ., - '" 



o SR. WILSON GONÇALVES -! te-. e logo depo;s ca~a do emptêSO,\ irregularIdades propriamente a.dm!
'rem 6. palavr.a o nobre S'eno.dor Je!~; Nunca tra1:aJhQU [ri l.ó· p.:r.ra CQUS'" nlstrati'va.s, C()Tl'llpção na. aqu..iS1ção 
fer::on dE' ..:\g:ular. j tn.:.· . . do matertal, influênc!'a de elementos 

O SR .. JE!FERSON DE: AGUL-\R; O SR. \V!LSO~ OC:\ÇALVES _ oomunii.~as· n06 cargos de direção. 
- A COl:.l.':':::UO de Ccmpras el"a. c:m", I (Ditando) : 1 S 1-.. f i indicado c-orno teste ... 
po:.ta do.:; seg-uJntes: \Valey sant.'Ana" . O cl1

u
or,. o . é sao3 

• João JO.':E' CQne"a Tele:> Hel'llló"'el1e:3 i :'que, o Cel. Dr..;ob.erto Rodrlgu,es. munha. n:a.s, ad'\ogado como • b 

. ' , , l mãos .'ieUS pum :.1lcall,;:sr Ci1 objetivos através de .suas mformaçoe3, e e;u 

o senhor lê o uD1á.rlo ct!t:i'a.I··~ 
como, Diret-or do Pessoal 'I 

,O SR, HUGO COSTA PINTO -
Não. E' fu..'lÇão doe a.ss:.:sareJ. 

O SR, JOAO AGRIPINO - T:m 
lllguém na. sue. repartição, cOmo D .... 
~etol" do pes..~al. par03. ler. traze~' e 
clar p"csse? 

Reis balda ..... utllí7..ava a colabol'açao de· do.s 11'-1 da neces.s:dade qu~ temos ~e rec2 er. 

O . SR: H'fLIO, FERNAN:CES -I irl'egulüres àe sua üdmlm.stra:ção, nome ela. verGa de. ~ cola:bo;:.ça-o 
~ '!I:1ll1ínrO ,d~~es e \Valeyr S?-nt ~n3.. sendo um dêles, o Sr. \Valdemar Ro- pa.ra qu,~ forneça. It es.~ co-mISSao ~ O SR. HUGO COSTA PL. ..... "'TO -
Ja CItado val';as ~ v~z.cs por rnlm, J':ll~~ 1 drigues, que era c interruediário nas, elementos iD:di;SpensávClS. para ela t~l" EXistem funcioná.rio.?, não s6 no ga· 
to com, () '\\ an....u~l - eram 0.5 GOlS: negoc·ata.s relativas .. à aquisição de n.ru. ajlÜ,jar da prOCed!nCHl. oQ n~o ':).10- b!nete, como ~as diversas seNes. ipe 
que taz '3.111 a.s crmpa..s do neT, A. ffi"terial e outro O referido e.dvo~ cedên<:'a. das ae~açoes levantâd'9.,j. teem as matel'Jas atinentes às ... "'J.::'S 
D. I~Qld...l, @:"21l que tem uma for-) gado Fra..ncaoo .Rcdrlgue.5, que figU- O nol1::-e Senador João AgIi.pino, Re- respectivas seções. Traziam a. mnn ~ 
t~lr::l mu to nl<1;or, do que ·todcs 03 re.va como defensor de funcion:irios. lator da ComiSSão, vai tc-mar s-eu de- material juigaGO importante, 
(}\.l'.!O~: U'lU prL>pl'!edades em tcc!o~ \ recebendo dêste3: contr:buiç6es finan- poimenXI, nO mOmento, O SR. JOAO AGR!pn~o (DW:t"t 
.os lUcipse",· automove1.s, etc. ela ,,,e ceira3 paxa a ll1clli~:onnd:J. c:üxinhn"; O SR JOAO AGRIPINO _ O C'e_ do) "que, ·n,d.o ~Ó no seu G~b:n~te, 
SI. ~.: I.:Qn.l:::C.tU. l'é1l.to, OU."O G-.e-, . . J.... d D' C T? ~ C'~O n"" d -.!(,~,~ o Se, Hermógene-s Rei~ e:a. um O SR, JEFFER!;O~ OE AGUiAR nhor é tunc~-on~tio o • .' '...... ~ iVerSl:lS LÇÇ~3 d,) "U3 1)1 .. 
dc.s joj;;~.('., cQmUn~'3~ da a!lênca _. poderia, tamc.'~il1. consignar que ao O UI" "O re~ria, semp:e houve pe.s.s.oo.l en~~ ' .. • ~ dO. SR. RUO COSTA.[ .... 0:..1. - rt~{ldo de verJ'f.'c"''' o D,'ár,'r.. .. ,' .. I 
cl1ama(i'l "mo.s.cuu:cinho... Quanto llAe:33, do sr, Frsnci..::co Ho rigues. d t a. 1 t n"s .......v ......... , t' 'd . FUi', urall e qu .:t v 1) e a ..... n;l parte re!el"~nte a "'-, ,elat;,'vo.' , 
aos outr-o.s doiS, Srs. João JO.:é Co:. T"E:;.c, no3roentc: a ~e:Vl ~res, ~e 01' en- ~VU .... 

. rêa Teles.e Oelmirc da S·l\'a Almei- tava, no. sentldo das re::!struturações O SR. JOAO AGF .. IPINO - 3-e d~- 1 ~:~o~l da DCT, ma.>, êsses sen'.:"'o-
da. não te.'J.ho conhecinl€llto de qUJ.l- e 'll:.\udadcs de eegu,'ança. rtl.tiu (iU aposentou? - l:t.S oS:) levar:ull ao cor..n.eC.lllle:m<., .. o 

, I 'd d ' , _ del)(.le}1te ns coi!'as importantes:' 
quer lrl'egl! ar. a e, \ O SR. PR.ESID~""TE - (D.tando O SR: HUGO C~ST • .,.. PI~!O E,st.eve no Gnbinete do Coronel D:1 .. 

O SR.. WILSON .GO.:'l"ÇALVES _ ao Secretário): sx.onCrel-me, pa.ra R!",umu o ·v'l .. ;;o de goberto um cit:.':<dão chamado J'-"yrno 
(Ditanao2: . I "que, ($ trab6lho:; ad,'{)cacion~is õo PL'ccuradOr de E:;t,Z.üo da Guunaoal'Il, Stuffa? . " 

.rQue, sabe o- depoente, que- perten- 'sr, Francisco R,cdrigueS, re!ativa- O ,s~ .. , JOAp AGRIP~l\O.-!"oi O SR. HÜGO COSTA' :"'>!NTo _ 
-cíam ~ Comissão de Compr-as e:'o mente a serv:dore.s da OCT tinham. tUl1c:onarLO ate quando? Qu.e me c::mste, nãci . .l!'.sse func~"I:.;i ... 
DCT. os fltn{!ionários Walcyr Ettlàa- como ol'ientaç:lo a tCestruturaçã-o de O SR, HUGO COSTA Plh""Tv· _ r~() é e":-lgenheiro d-o DOT. 

nn_L he,.m. , _ .. ~ ç J.~ .... Jd3 ur~Jl- cargos e a interpa.sição de mandados té 26 d te -,'~ d' t ano O <R ' 
dim Menteiro, desccnheeendo se os de segurança em defesa dt. d:reltoo A e v ........ ~v es e· .' >.;' _"I .30AO 'AGRIPINO - ~~ ... o 
tuncionário,;' Jcão JOSé Coneia Tele3 ou vant:a!;"cns funcionais: que ü es- '0 SR. JOAO AGRIPINO - (Dl~ eS .. 2Ve a d;~PO~iÇão do Gc.b:nete ~~::? 
e Delmiro da Silva Almeida integra.. p~a do CeL Dagr-l)erto Rodrigues ta.nC:o aO Secretário da ;omiJ.Silof: - O SR. HUGO COSTA Plr..rrro ~ 
-vam taulbém a lllesllla contissüo"; cou.:egulu $- figurar art!ficiaJmente "que o d:=:poente foi servidcu' do DST A~ ~€.,rnp.~ em que tU e:a Dl1'eLOf, n..":) 

, ' , l como empregada da Fannâcia La ... durante 2Q anos. tenüo se ~xoue!ado T~a/J ... Iha.-a como en:;enhei.l'Q, . 
NObl.~ S~na.tjor Jefferson de A;u ar , ranjeira,~, nesta Capltal. proprieoe.- em feverNro do: oorrente oPO' fl"\rD 

pergu!lt3rla que nome devo dar e de do seu cunhado Wul;jemar Ro- ocupar o l::itrgO de ptoe:nador do D- O SR. JO.\O jI~G.:?IPINO (DU{111~ 
-êste aOCUffiento. ! ddgues. e couseqüt>-ntemente. pa53ar ta.do da Guanabara;" I elO) ~"que o Sr, J:lyme S;:afta nL.Il) 

O SR, JZFFER.SON DE AGUIAR a condição de a.ssccLr.da do L~PC, tão bP. S-enh ôo' la Ct"\ e'St.ei:e à di~·;>c,siçti{) dO' Q.lb.n:;·.'J 
_. ~ uma. mformação .sõbre a Co- 1I Eõme~te com o obj~ttv(' ~e obter um ;.~e í.a ~ ~á. pt: 0$_0 l'~ lr~~E~e-: ! do D~retor ·G'eJ:al, d~rr;:n.te o tem,o r:"l 
nlls-,sUQ ,~e C!Qmpra:s. emprest'mo ,para 6. <iCluL'>le{iQ; de um ~~ pe;b~f~ ou ~u~v:;!ão ~ DC,~.! qt~~ ,~. d;;-p'J~nte rOl D:.l'etcr do p;;:':;" 

o SR Vil1..S0N GONÇALVES _I a~rt8.meC'ntn através do 1':fer.do ~nt" nà administrnr;oo do coronel DaGo- -O: I, 
(DitaM::O): t~"uto e ... em nunoo '!:Iver compar~;,: be!'to Rodl~!gUe ... ? C.,,> in~:J~:·it.J.31 a:min.:.:>traC\'os, :~r'.-

ao ... ~o 1oca.1 ~e tr~b: I.bos para; ~ ... e I . _ ~ _ c!u;Cl.CS, v.i.o nece..:.sàri.!:.mentc à D '," 
"qu:!, com referência a. pergunta fm_, que. ~e ftrUf!CIO foI utlJiz-ado O SR. tiUQO COSTA P.Lh'"T:J - "'&.0 do Qe "'0"'1 !:~t.<"'5 de . ~~'. 

respollQ';àa imedIatamente M.nta é pu que 1':1 seu mamo, CeL D:óllW- &peci.hCl1U\etlte, ns.àa conheço :-ô'nc ior Ger~l') .. ". u ~ Ir ao .l.' ~ ... -

junta. a éste proces.::o ume. m!ortno..- berro Rodr'!!u{'~~ com.. rnIJit3:- l"~, o assunto. ' 
ção 5ôl1re a. referida. Com!lSsão de p.:.d::~a levantar' o re.re:"1do €mprés- vem! O SR. HUGO CO.3TA PL.'\ITV -

<!ompra.s. juntada que se faz por so- ,-, ...,...... A_'<'o " •• '-"'''''~~''').' regl- . Ó SR. JOAO AGP..lPINQ - ~~>am por wna SJçáo cec.!llca; ~:J" 
licitação do Senador Jeffersc!l de! mente foi feito r-m f~vot {'C:I. espô,sa. depor sôbn~ o quê? tlg'J.n:Ente eru a Seção Admirus n .... -

Aguiar"; t do CeI. Dagob~rto Roil.rio;;ues". O SR. HUGO ~OSTA PTh"l'O - \-'3., slibord:n~da à Di:e·~oria· do P..:.s_ 
O SR, JE2F1!::...~O.)l U}. AGUIAR! () $11', WH ~.";~ .ror; .... ~;:'"< H 'tT-::~ ~. 9 Si', ?l~esj-dente me esclareceu: s~:'ll:e soat~ hoje Seção te Deveres e P.c~

_ Que conhece o depoente a .t'es-, Ma!s a,1v..unn perun~:l, senadrr Je!- t .ir:ezula,rlda~es do D. C. 'F. Fui Dl'" pcm:a:biLdade<;. 
peito ela ind~trla de mandados de tet'l"on de A'.!:u'e:r? ,rewr àO,Pe:5S0S.1 ,L . ..J.frnte cerca de um O SR. JOAÓ AGRIPINO (D:':;! .. 
·Ee~uranç'l que .se in!talou naCJueu: . r-. I aIlO e ClIlC() mese.i, quando me exo· do (1.0 Secl'etdr,o da CO':-l.i~8â.oJ· _ 
_ Repa-rtiçi.O? : O SR. JEFFEF<=':O~ DE AvUIAR (nel"ei do cargo. "que os inquéritos ,admini--:;:'·~·,· _'o;. 

t - O depoente sabe c:e nlglUll <fntro _...... ~ 
O SR. HELIO FERNANDES _, fato capuz de c~clarccer a' Coml:s- O SR. WILSON GONÇALVES an.t'2:l de ter~n suiJmetido;::. 0.0 Lt>:-

A indOstr:a ci'e mandados de segu- t são? Antes, qUlll era o sel:! oorgO'? m_~,~Q do Dietor Geral e r3pÓ.5 c ~:!-
l'an~a f Di implantada, no DCT. pe~o! O SR' O SR, HU60 COSTA PINTO !'.lt0no da Comissã,::) de Investi . o 
hrnr..o do COl.'Cnel .Q'agobertc RQdn- I Nt' . HELIO F'r:R~.~ .. NDES - Sempre fut ......... ~tal'st'fl,. l>~ t!~ p~Ja Se~ão Adm~ni t:~~,-,.1. 
gu-e5, sr. Francisco Rodrigues, em ao. , .to'....... hOJe Ct~.r:-timina<!a. d;::. DeyerE'') e n }-
fevor dos funcionário'\' que contri- O SR. JEFFER<:.O~ DE. !,GUIAR ' O SR. JOAO AGRIPlNC (Ditan- ponsablIldades, sulJord nad ;; D -o ""' - ~1~ '" d f~l do F 2ssoal.··· .... ,,~ ... 
bu'am para. a 'Ioob:inha". 1_ Estou se.t~feito> Sr. Pl'W.ld'ente. u,v) - Que o e-poente l~ Diretor 

do Pessoe.l • .na. AdminLtracão D.l~(h Q"'-nu" a r>~ ...... t,," d 

(Dttanào): EntãO, podemos dar por encerrado C) do DCT p.l~{}Õe a Petl3 d" 
<? 3R. wu,sON GONÇALVES -I O SR. WILSON GONÇALVES - be:rto Rodrigues,'" ~ - ...,.:... . ~ '-'V."'.u1-:sao e 

lnqu::':o 
dCJJl·~ a 
apl.t .. u tZ 

d 
' t F H UJ""" n~~ ç<.' n t-;n"t'W"t quem é o co..T.~eLente MOa" 

Que a rndlistrla de Mandado de epolmen o do .i()rnn1i~~B _ Hel\(\ er- OUVe m ....,.., .......... ea Uw ;) " .. l-'''' pena? "" J"'"'.'~ 
se";Ur~lnç3 requeridos em favor de I nandes, a quem n Cam',~~::lo e""radece do coronel I)a.gober~o? 
tur.ciontir:os do DCT, I.jue contri-! a ore·!cnÇa e os esclarecm"l~·nto.:; pres- O SR. HUGO COSTA PINTO - O SR. HUGO COSTA PL.""<"'TO -
buiam para fl. "caixinha", rei im- tados. Na Illinha gestão, não. Houve .·.J.u! o pl'::1ic;:ente da República.' 
plantfl,Cc\l. n~~te Depal'trunento pelo Está cnMrrada a reunião. tas anteriormente. Eu assumi no d~(\ 
irmão d-c Cc-l. Dagoberto R-odrigue-s, 18 de setembro de 19S2, ql' "0 Já es. 
aàvcgn-do Fral~_cisco Rodrigues"; Ar.,'EX.() .J: ATA DA ~~lj. REUNI "'O, lavam proibidas as no!Uea~õe3. Em 

O SR, BEIJO FERNANDES _ REAL!7.ADA NO DIA ~1.5.f)~ P, PU· 1963 entraI"'lIll aquêles mil e po1..:CQS 
Eram do.s 00 irmãos do Coronel Da- BLICADA NO D. C. W. S':::ÇAO 11. pracinhas, 
gCbel'to: nm, E'ncarregaoc das nego~ DO DIA 2!L5,64' . O SR. J01~O AGRIPINO (Dítan-
c!ata,;.;, CUll'l. a.:: firmas que ne?ocia- do) - "que o de-poente a:.sumiu O 
vam com o Depaft.&mento, cemo PU"!li.ICAÇAO DEVIDA~:lENTE AU'" cargo de Dir.~tor do Pc soc.i, .... .:.}J ;,~ 
Cl .Jpras de materiaL viaturas e OU~ T\)RIZADA PE:r .. O EENHOR paI!:... do decreto que prOibia "1.<lme'açãe.'l, U 
tro encc..rregado de cuida.r, õé-U-atar SIDENTE DA C01\IISSãO que, em virt.ude disto, cQm refêr~_l~ 
com OS func·on1ri<lS levantar fundos D7POlMENTO DO SR. HUGO eia a nomeações de serv1do:-es !J~1.:d, 
de funcjon·:r~{':; I);tra ree-'truturaçc;::s .t\GUIAR, DA COSTA PiN'l'O o DOT, regjstra a os procfnh:lS em 
e Il1an:ado..~ de scguranca, nÚffi€to superiOr a 2 mIl;" 

O de nome Waluemar Rodri'Jues E:n 21.5.ü4 - às 17 h:Jf03S E a3 autoriztlções par.á vendedor de 
tinha, inclu<;ive, farmácia, ande a O SR.. W-1LSC2~ GO=~ÇALVES .':tIos publict'.Qas -bastante tempo de· 
mulher da Coronel ou.~obêrto fol in .. E t[o,o n~ertcs os trab::tlho.s. pt}is da data ..11\, pl'{}ibi.ção d'lS nOm&l~ 
cluída, como empre9;M.R. pa ~a obter Vamos ouvir Q Sr _ H1.it.J2 AGUIAR ções? -
empré.<;t mo e ('omprar um upart1\- DA COSTA PTh.'"TO, que será quG,- O ,SR. HUG-O COSTA PI ... \""TO -
menta de' neT, . Uf;:;r:.do. ~I}o me const.a tenha bavid-o Ql.nr 

O Coronel o.'l~:obcrto. c.emo m:litar rjzacãn para 'lenda de. sêlo d~;lOlS 
não PQ'lio 'ler c1ntribuinte r1<. Imt:- (E' qü,atij:c~o o Sr. Hugo .42cz'ar da que ·entrei no De.Par~amento. 
t t

" 'd . Costa Pinto.) u o ae prev: ência, Para p::der O SR. JC?~) AGRIPINO ~,2)ltt.,Jl,.. 
c:-; .. ' "",.... -, ...... ~ ... '1 Ue' TAPe, o SR. WILS.:r~ GOXCALVES .' do) õõque o depoente são tem ~) 
porqu,e cr mo miJi.t'lf não pod·s ser I E:.t-a c:JIr.:ssão foi organizada pelo ,se- nhe~imento de El~t.Ol·;z;ções a.ra ~·en ... 
cont:lbu nt~ elo Illst]tuto de prI;vi_. nado F;;-:'!.era,l para a,urar, irregu·':.iI~ dedol'Es de selos p')blicadã..;! O' um 
dê-nC1(i re(T'~tro-u pntno. fi mulh·er na dad€3 do. DCT rr-.>btlvas n. S;~S".ão do t('~mpO dcp'J:s d~l pro:blr50 de no.n1':'cl.
Farrr.~~;a do irMao. Conse<ruhl U'11\ Cel_ Da"'cbel'to R'f;_n·t-:;tes, ;!S ou!'l'S çoe;;_ mas, com a data d:>s ato:> an
!lnanc:umento no tAPe, i!egalmel1- .se maniíc._taram ::oà trê..: a$1:'?:::tos: tenor à mesma pl"Qib.~çã.o;" 

o SR" J0Jl.0 AGRIPINÇ) - ,,:Lm' 
julga o mquer:to de demiSSf.ot 

O SR, HUGO COSTA PINTO _ 
1";03 p·:ll,:l.lidade.<: até 30 dIas, é o D; ... 
retor Geral; na. demissãD~ o D.:· ... 'lI' 
Gerel se limito. a enviar itO 1\111. o 
d.zt Viaç5.o, cOm par~er COnC1USiy<.,: 

O s:~, JOAO AGRIPINO _ (1)!1 
tar.d-o) "que os inquéri"tos cuja' p'"'l 
ll-9Jida(.',5 dêV& ser suspensão até 30 
dias, ~<o iUl~1:I,d.Q'3 Pelo Dire!;o~_f 11 
e quar,do a pena. r ~mperlo'" a e· ~a. 
OU de cl:mi:são, Sãd en-l'iad.os pelo iJ1 
retcr~flef'11 e'l Ministro da Via";·. 9 
por ~st.l~ submetidos 0.0 Presldénte d<ll 
Rs.publlcs.'" , 

o SR, HUGO COSTA PINTO _ 
O 0".:·1: 1·_ do pes30af não exam!T . 1. 
ne.::e;l'"id amente, todos os proc~'" :J,\ 
mas, re bem me recordo. m·.··"! I n 
P,~;;:c:SS() relativo ao engenheiro' . 'I 
S~a!.J'J., talvez até mZ(i.$ de um, P':J.:cll 



!1M4 Têrça-f.e~j~ra~1;,,1~ __ 

P~ tr~inhM mãos, Porém, ee não me r Hd~àe3 (lptna, ou opi:::a sObre o reta-! O SR. HUGO COSTA PINTO -_, O SR. HUGO COSTA PI}."TO -
,rogano, já encerrado. _ F i tb'io dar Com:ssãlJ? I ~~o~po.::1) d!:;:e-: q~~ el~~ ~~?nwn MO- 'D:s.:ie ,q:;: me ~.~Cl~~~ de ,};r h~"'~l~~ 

'9 f)R. JOAO AG~mO _ A que I o SR. HUGO COSTA PTh"TO _' ~a:--6'lêSte .~u .,a~l:.ê~e Cl .. ~rlO. 9.~~tll- u.:n. ~.p~:v, 0.0, ~\;n~ll;1.; ~C"'~~ se;lwLúu, 
-:h&ma V. Si!- inquerlto cncel'!'.ld,G? I A Seção àe Deveres B Respotl.'õabili~ I ga'.11N.l.:.iO h"w..,l)ú e mull.o valb.veL sobr", Co::. o.eta .. h"s tiO .. o~heLol nuv, ' 

I d de' 1· ct· à f ; á' da ER pelo U1('rlq's, meu ps..1'ecer era. dado O ·'R \"1' o~" GO"ç 'L "E" 
O SR. HUGO COSTA Pll\1TO _ a:> n leR um, Os une.on r·os I sem.pre c.aSU.l.5t100mem.e. cada cu'so ,;J • ,I ~H J.'\!lo. 'v -..r -

Ji ju.!"'ado Seç!"!o, que examma. .:) proceSSo. e dá, " " • ....,. ,(Düa.ndo) - "que, o de9o.entc Wm 
ti·, $ea pa;.'ece.r, se a pena ae"e ser lev.a...'1.. ! eu EX8.mll1,::-"~~ I.!. Vc.l{I~aVa quando ela· le;nblU!.1]~.a. da que àquele temp-o o 

O SR;. JOAO AGRIPINO _ O se) I tada. ou comuta.da, ou a,inda a-p~la. Justa cu nac ao pun.ç",o. Dell. idan:.:~l futrJelo 1ez li.tU apelo a.' 
~o! disse que o ínquérito vem pM'a ,pn.1'tl a nulidade do ·proce~.so e que \ O SR, JOAO A,.JRIPINO - O co_ hV';Ol' oa citada. amstia, mas. tülQ se 
mdlcância e ciep()is ê que vai ao cll-/ se nomeie. outr~ Comissão de Inql~é} mum er?.d .. !teTal' ou IrAnter? O m,:.d.s :ecQl'da. que, sóbre- o M!lunCo t.eUlla. 

;·etor.gero.I. 'rIto, Dal o proce250 vem para o Dt'e_ rreqile-l1te? ::lido dlStnbnido Ulll tolhet.-o;" . 
O SR.. HUGO. COSTA PINTO _ tor do p:ss-oal; .c!~te n~eita _~U nã~ li '. O SR. C.t);~"'T1DI0 SAMPAIO _ O SR. JEFFERSON DE AGUL';'.a 

:.'á te~!~ pass~do, ante:10Cimente, pe~ ~a:~~:,r'n~e::~~~b~~te~ 1~~' dC::·~: Em ge~'x, as comis_~cs e5tã,o ll1o.is em - Se distribuiu em companhia de o'.l~ 
,ali, mmJ.~as maOs. Isefsôr3S _ era.m tr'.8 _ reexam\11a- contato _com a real1uade. l~ o julga' era.:) p-~oas. melusíve um de lh)11le 

" do r e g n I dad Solon, d:.~tl!lti\'o com um "R" re!'me-
O SR. JOAO AGRIPINO _ De um l'a o prOcesso e então prep-:tr.J.\'8. r. a. r.a.-o ... ~~ q'..l ar ya UI es o'J, 'h ' d ~Jroces.so dersa relevância, o diretoT do o pa.recer do DIretor do P~soal Re eu mesmlJ, que a . Comissa.:; ~e t.enh~ po:~ 1 o, &J.n~O~hO e resJscênc..a? E em que 

\>essoal não tem conh-eclmento? I' concordava ou não _ quando fOsse o t.aliO de m?-nel!"Q .a ~mltlr, vamos (h~ r,emp? f 011 Se 101 em 19481'_' 
el:l.~{) _ aUàs, o Dlret()f do Pessoal nã.o zero formalidade mdJ's:pensâvel à boa O SR.. HUGO COSTA PINTO 

· O SR. HUa-q _ COSTA PINTO _ ~p~lca pen2,s .•• ordem tfu proce~so. Em g~rnl a· tell.- Não. Lenho ao menor idé;a Oi':;-oo. 
_Jor isso cst.ou CUzendo ~ V. Ex~ que I dê-ucia. era. na mrur.utenção. a. nã.o ser 
.Ião tenho bem Jembrança mas, se não O SR. JOAO AGRIPINO _ O $e- qunnâo, eUl face de de!eEt\., ;.tàft tra_ 'q SR. WILS-O:ll C--0NÇALV E.S 
>.1e en?".ano, o proce..:so já e$tava jul .. ') nhor, pDn.'entura. assinaria. pal'ece! tidos novos elemenws que pud~selU iDlUmaO) - "que o ucp-oêrlte nã'l 

:tão, Já- est(!i.'~ em vias de uplic:1ção . p~eparatlo por um a..'>Sessor seu, II'..o~ modificar e. convicção do julgador. ~~m neI4'1U!na ideia de qu~ L~!lha ha. 
::"e pen~ ou co.sa que o valha. ! dlflC<:!ndo uma puna proposta pela Co- '. Y~do, em quai,quer tempo." dl~t.nbui ... 

-ml~no de- Investig·aç!io, &em e=::e.mt. O SR. JOAO AG~INO (Dlta!1' çao de um ,slffiOOlo Co.;:l.stallte tia H;t;ra. 
,,0 SR. J.Oi\O AG~IPINO - Lem.. nar. Sf'Ul szber exata.mente 6. verde.) do) - "que a tendenCI& ~ Djvis~O ";R." ,em, Ve1'lUeíuo, OVInO ~irubol{t de 
,-·,:a-se de qual terA sIdo» pena? dell'a razi\o? ÕO . P~oaJ, à.mente a adm.ihiStl\.~çaQ rcs.:..ster"~ela ao GOVé~'ll{)." 

O SR. HUGO COSTA PI1'-."'TO _ ~: I do depoente era li de "l1anter a pro- O SR JEFFERSON 
: 'aTece~.me qUe co:se.. de 9.0 dUt6 J e I DO ",~, .JUGO COST_\ PINTO -. vasta OC.ns.t4.l.nte d'~s ,90nclusões d() t:te- . S e.l~ 10 d b ir· d Dl~48..A~UlAR ><open' ·0 - e modo algum. ' lz.,t.,.j:rio da.d conussocs de Inquénto, -, e. D e e,. r e , e.u CC}-.....,. :<ia. '. ~. l' JU c • .J ~1:'", •• zaQa no Jardu aO' \!e'e.t' • 

C' T'" O SR.. JOAO AGRIPINO _ Nàl: ;;alvrJ, quando crrcutl.'>lJànCHlS eS!l:2C"llS p:ó~a:"H.st·:a, fOí W11. do.s ora<iare~i;, ~ • 
· ~O .-;.tR. JOAO AGRIJ? ... NO - V. &. I se record.l de ter e.scrlto qualquer pa... de nO\'ll pl'Dva d~ üefesR recomenda .. 1 . ? 
'?n 8cc:"t':;'JD.nhava- a v~ua de seus ~un'l recer, ou proposta, .nodifioo.ndo, ou V8m s. modUicaçao da pena;" I ~p ~. l,IUG? COS·~;\ PINTO 
.onários. . ' transtotll1ando a. pena?e UJIl!a, detr.Js~ Dtou satisfeito, Sr. p'.'l'sidente. 1~;~'o~·~~i~~e~-~~(l"!O .LHe.er nem el1l, 
O SR. HUGO COSTA Pl1'.""TO _ ws. par.;., uma suspensao do Sr. Jay· . ' ~ "" • 

:'em ~dúv:da que aCompanhava n:.a.s I m~ Staffa? O SR. ·\f.,"ILSON GONÇALVES - O SR,. WILSO~ GONÇALVES 
.; vo!un)e de inquéritos e de tarer.as •. Tem 0.. palayra o senad-oll Jefferson Sabe,se o comíCio foi feito? 

. 1 "} O SR. HUGO <-OSTA PTh1"'fO - de Ag.uar . I • 
da In e.,so., . Não. Qu€r(l dei:~cr claro a VExa.', O SR •. HUGO COSTt\. Pl~TO 
~ S~. JOAO AORIP!NO _ Em! que ~ Proces.oc;o do ~r •. Jayme stafta., O ~~'l ;'EFFERS~~ t

DE AGIJL'\R Não seI. Eram tantos os~ comic~os qus-
~ ;lRC;ão '.', JaY):ile Staffa, havia. mui5 de I ao \'lI' às minhas maos, :lá estava ell-'- ~a: t-c,pou e freClu~nwll ~ sede da ac:on.eCl\l:·m por d. Seno O {)_:Jje..J.yo 
'In lnqllérlto? cerado. SO('Jcmade Amigo.s da. .Amén . .:;8.? d-tSUl Com15~:. apurar JrL"~'J'ularlQ.a<if>~ 

O SR, HUGO COSTA PINTO _I . O SR. JOAO AGRIPINO _ (IX.. O .SR. :truão, COSTA PINTO - ~ ~.C:T~~,.~ue ~J:elação -te~'" com o aS: 
~"enno impre,,:são que ,51m' talvez t~;.doJ - "que, Jlão .se l'eoorda ete I Frc",üent~l Já. P?-~os ido:; da. era aca_ f~'D Ed Ve',;oll:n • .as _~~e o ::;e~a·c.or Je!.;. 
~ ,usas diferentes. • ,. I ta: assInado nenhum pQ.recel moul- ! dérnlCs. .df~ D,~relto. pelos.. idos de . ..on. e A ... Ular e.::."a. me faZendo 50-

~ .. fIcando a pena do Sr .... -ayme Sro.!!a; , 1943~19~, malS oU mer"!-0s, tive a non.. d~~t~mha conduta amda _COlno estu-
, O JOAO AGRIPINg _ Não ~em que o depoente, dificilmente assinar1a 1:3 de a&~rutar ~a. emlzade do-..Gene- l • ~< 
.1é!a de que alguns <lesses iuquérnos pa-recer pteparaodo por -assessor pro- ... ~l 1.r!a...'luel Rz.be~o. que era seu. Pre· 9 SR. ,?ILSOW GONÇALVES -
;.:nha" P_:J~?sto a dif'P.1Í::z.o do Sr. pondo a modificação de I1ma pene.. tie sldenr.e. Ha 'U~''::' lei que r.eg~la o tuncio-
:,:ym" Sta~d, a bem CO serVIço pU" (1em1.~rio l>:u:,a,. ".na oUtl"a de suspen. O SR. Wn....C;ON GONçALVr;S _ ~~me~--? ~ ~o~~sao e qUJ lhe 
"hco. , .:-ão sem m{lior e:{f;lme do a:-sunto !" (Ditando) ._ "que, ainda ao tempJ ~ p.le~l.?- ~tnbu!ç;::.o e ~ Ltçuldad-e. 

O SR, RUGO COSTA PINTO -.. por 1SS0 pOde 6!lrD:'~3.ll', como quase em que era - acaáémico de DireitJ., gé~f' () lllvestlgar. N~.s ten~o,.~, ge .... 
· ':enho tmpressão que m;m d-êles a certo, que, o processo ou -Uf" OOS pro-' pelos idos de 1943 ou 1944. O depot!n.. C c,~" em que t.ol . ~Oll..5t.lLuH.ta a 
~~omiESão. l?-0 seu-rels,córl0, proPôs .. ces:os relativos Q(t Sr. Jayme Stafra, te, pertencia. e freqüentava a sacie· ~~~~~~?da~a.sua fl~,llOa_de. as Ye.:'~ 
· ua C1em1s~ao. tr.as isso é fàcilmente quando vejo a DIretorIa. do Pessoal da.de denomina<la Amigos da América., t J es do DCI Uao se UllU_ 

:!rífíctiveI mediante exame do prOl durante & ·adm!nist.raçlio <10 depoen~ nesta. capital, pois. Na honra.(',o pela ~é ~.pe~a~ .à, pessoa ~o Coronel Da~ 
.. E~O. te, já nU retornou pRra a execução da amizade do G~neral Ma.noel "Ral'elo, !erv{dgres o ~;r~~ eU:lll~ a todo.s oS 

pena, devendo ter sido outro Dlretor entã.q Pre.slde-nt-e do). mesma socie- de .sel'nçO que ..... p~ cn.e o~ clle-fes 
o SR. JOAO AGRrPINO _ \.'"ol.. 

· lQS prec:sar bern as l'espoll3Q,bllida
"es. O senhor era diretor d serViço 
'() Pes<;ORl, Tem vaga lembrança de 
'lU f~to op: de outro.. Houve dols pro· 

· a$Os contra o Sr. Jayme stafta-, 
"m, sabemns que foi can.:-l ide em 
· :Ispensi:o; o outro, não .:abemos se~ 
';uer se tal Julgado: sB!bemos Q.ue su .. 
.'llu. Não tem lembranç.a de ter daao 
'-:enh'Jm despaCho em nenhum <t(l~ 
ois J)ro.:essos? 

do Pessoal que o encaminhou ao Di~ dadé';, . enhava tl.a eSSe tempo desem_ 
retor-Gerül para apli"cação la pena.'" ~unen~olUcoa ~vldade na~~e!e depa.!.· .. 

. " ,Essa, S)Ciedade-, pe:tenceu a ela 'até , ~'. m.o es.sa.s at;lV!(ladc,s 111"0-
O SR. HUGO COSTA PINTO _ quando? cu~~m .tres 0.ojetivo.s, ir:regu~arid~de, 

Quero ressah'.s.t' que E'stou dizendO 1s.to O SR HUGO COSTA PL"'VTO _ CO.lUr:Ç~'!. e lntluênCla COlnUhltta e 
tUdo ae me:m6T1e, De mod.o relgum C· '"I GIl 'ti e.s.que:,-d~,.a.. entendo Que O Senador 
po.s.so afirmar com seguron('-~ por I om a.

t 
mo. e do enera.. e a. pr4 - se retermdo à conàuta de V ~a , • - ... -. - camen e se di&oh'eu. a nroSS1V I . . . '" . ou. 

que, como dlSSe. são dezena,!), cente) I ' l"", e conduta sua em periodos 
nas .e' mesmo milhares de processos C? SR. WILSON GONÇALVES - ~ntex:.lQr~S deve-s~ ligar ao objetívo da 
relattvos a. lnve::.tigações 'de lnegilla-I (DltandCI) - "que com o fa1ecinten~ ~.flUenCla comunIsta na gestão do Sr 
ridades na. conduta de serv1dores do _ to do General Manuel Rabelo a me.n... ,agobi:'rto Rodrigues. A pe~'gunt.a vi': 
D.C.T. Não e.specifÍCQ nome.s. ci'.>nada. sociedade se' extinguiu". ,s.;-;-va esc!al'ecer se a ~e.stemunha teria 

S 
. a gum passado esquerdista e que ao 

O SR, HUGO COSTA P"'NTO _ O R. JOAQ AGRIPINO (DJian- I O SR. JEPFE:aSON DE AGUIAR exercer o carg:) de D'rf""or d F 
""'alvez despacho de encam1l1hamento. ! ~O) - .... que. ~ del?oente 'stA rec:or~ - Se. em 1~.4.44, ~m o irmã?L Ré- soaI pucesse ter iIlf1ue~cl.~c!o eg e.s: 
,) SR. JOAO AGRIPINO _ \l. SI!- dê. Il~ndo à sua mernóna para EiS atjIma.- 110. ~istribu;u boletlUs. a. ~espeItiQ da sa ~rientação. m es 
'm despacho de encamíshamento num! çoes que vem faiíendo, v:lsto como, anistIa poli .. lca, nesta. CapItal? (DItando) - "que de i"'uul od 
.!'ocessQ dessa ordem, relativo (1 pesl I' pa;;sam pera. D.lVlsão, centenas de O SR. lrOGO COSTA PINTO _ nada pode ~,dePQente inbfomla~l ;~ 
OQ do seu departamento e não aCOnl. p~?Cessl <)~d"ddm1nLstratlv~ relatiVG!O> a. Nã.o tenho irmão de nome Hélio. bre .um CQmlclo. que se teria realiZa_ 
:anha O processo? lr~egu au a es na cond,~ta de .se":' do a 10 de a.bnI de 194.·R no Meier 

dores do DCT;" O SF~.· JEFFERSON DE AGUIAR nesta capital. pró .anlsti~ ou: • 
O SR. HUGO COSTA PINTO _ _ HOU'7B realmente algum fato tela.. qualquer outra. parte odénd em 

""ião tenho lembranço., per!eilta <1'0$ deO Ul~ep~es!i s~~::~egPgí:r~~~~.a~ elonado com' a. distribuição de bOle- tan,to a.ssegul'ar que': dt>poe~,entr?~ 
.atos. sã(" dezenas e centenas de ml áSSina.dos pelo General Manuel Ra- foi orador em qUalquer d€jles:""e nao 
tlPJl'e<1o de processos e eon!3SEo que na instalação das estações de racHoto- belo? . ' 
l~:' lhe lembro, multo nais agora que nia em ConfFlgem e GU&'jroba. em o SR; JEF'FER;SON DE AGUlAR 
ao estou desligado da Dlreto.rUt ") Brasílla, que tel'e como t>rincipa,Í ;:'ES- O Sl:t. HUGO COSTA PINTO - ~ HdOU\ e a particIpação. ou a.s.sistêll-

-:'essoal há várioc n~e.ses. ponsAvel O engenheL."'O"Jayme Sta!78,? E' tão antigo, que não me recordo. ela e qualquer natureZ!l ..... pró-ani,stla 
O SR. HUGO COSTA PINTO Lembro que o General Manuel R,a- de presos politicos em 1948? 

O SR. JOAO AGRIPINO (D!tan- Es belo f~.z um .. pêlo pró_anistia. nes.sa 
10) -: "que não se recordfl, qula te.-' pe~i!ice..mente, naD recordo. . época.. E,OpO~,telHUGO CoeTa proNTO 
·,ha Sido " peru. proposta ou contr.. O SR. JOA') AGRIPINO (DItando) , O SR, WILSON GONÇALVES _ ' ' 
~ En~enheiro Jayme Staffa, mas, t'7m - fique, n~ se recorda e5p!õltfc&- (Ditando) _ "Que, o depoente não tem "O SR, PRESIDEr-..'TE (Ditando) -
Ima. ldé1a. de que no segundo lnquê· me·nte do Inquérito adtniniStratlvo r8.. nenhum irmão com o nome de Ré... que admite o depoente a possibíE
~tto lhe foi aplicada. uma pena de ferente a 'irregularidades: 11a 1n.stal-a- 110 e -não tem lembranças de qUe hou- dada de t,er ."assistido comícío que t.i
uspensAo, ao que lhe parece de 90 ção da Estação de Gue.rrroba e Con- ve.sse dtstribuido boletim da referida. vesse p<>r flllO,lídade Campanha e'l1 
lias: que, não se recorda de ter pro.. tagem em' BrasUf.a;" " sociedade ou de responsabUfdade do favor da anistia;" ~ 
"erldo despa-eho algum em processo Oen. Manuel Rabel0 em favor de' (~ inquérito relati·1') ao Eng~ Jayme Era comum, no D.e.T., o abranl1ta~ anlstil d 't' O SR, JEFFERSON DE AGUIAR 
"lta!!'a.>. podendo ter da<1o a.lgum des- rr...ento daIS penas. scge~'idas lIe186 co- ............ L e presos polI ICOS Aquele e-m- - Se em 1~56 foi eléito'

N 
suplent~ do 

'>a,ctlo no enoarr..l.nhamento·., missões d.e inquérito na. adm1l!1Btra... ~ Comelho· FISCal da Umao Ntl.c:onal 
. ' , çft.o de que o Senhor têz parte? Ou O Soa JEFFERSON DE AGUIAR dos Servidores' Públicos, no 3\1 Gan-

O Diretor do Pessoal nA.o di ne- era ,comum a manutenqão 008 pencMl~ _ Se realmente houve essa dlstribu!~ gresSQ Nacional dos Servidores pú. 
lhum Plrecer, ou despacha, ,quandú dades propostaa peJ&s com1s6e.s de tão e folhetos, a.~s1nado.s pelo Gene~ bUeos realizado naquela época em 
~\ oomisSão de Deveres. e Respon..r:tJ..bi- Inauérito? ral Relator? Sa.lvador, Bahia? . ' 



• Têrç:1.fci::,ra~1,;,1= .. ~_=~_=~==-~D;,;· !;..Á;,;R;,;IC:;,...:D;",C;",...C:.,O:.N,:,C~>,..,R:;:.E;;:S,;;S,;;O,..;:f\J;,;A,;;C;;.IO~;N..;;A=l;"".·,.;(.;;S;,;e~Q;.lo;"'..;R~)~ ___ -!gôsto de 1954 2e;4~ 

o SR. HUGO COSTA' PINTO 
Não tcnl, o C~t" .e'Ou. E' p:JS;,I .... e-l que 
tenha s:c~o. lli.J.<; não participei uo 
Congresso; D,;O e.st.1v.a. em Salva,.1or. 
i:' po.:sive} que eu' tenha sido 113. 
meado suplente do ConselhD Fi;';(;21, 
pDr inJ:cf.f;.!O d ~ algum memb>íJ. n1...'Ui 
:nf:.o p~rUe:p:i CO Con3re.sw. 

torro. Reg:onal de Recife "forara CQ1() ... 
cados, como funcionáríOJ de Alagoas, 
p'ara efz:to de petcepção de diánas. 

O SR. HUGO COSTA PiNTO -
TIve conl1ec:mento dê. e a lo, atra ... 
\'és c.e idént!cJl pergunta feita &D Co
ronel D::tgo~êrto, na primeira (use dQS 
trabalhos da C0l11i5S~O, porque é f.1.to 

O SR \VILSON OONÇALV'SS - ocorrit',Q anteT1Ql'mente à minha ;.;e,s
(D.LUmdô) - "que o depoente acha tão. Sabedor disso. m:mdei avocJ.-r 
110s.sivd ter s:do eleito sup-1ente do o proces~o e apurar o que hn:J;·1. de 
ConEelho' Fiscal da União Nacionoil Irregular. No rotul de Cr$ 5!KI.<.'':O,OJ, 
dos S:;:'v:üores Públicos, por oCd-;iüo cz,rca de Cr$ 5tUJ20.00 foram p.:!gos 
de 3" CO·):;l'.';'~o Nac:o.':ll de S:>rv;do- irregularmente. InCmei os sen'i1J
r€s que 5~ r~J.izou em S·:tLV-o.(tOr, no res a recolherem cs.::a impo,tnda IlUS 
Estado da E,::.111tl., pc·jendo, ~:tttel_:u~- cofres públicos, o que foi feito. 
to, h' ~o~'V!~r cem .s~gu~3.nça que nao I 

co:npa:-ecêll a êste Congl'ç':so;" O SR. \VILSON GONÇALVES 
(Ditanào co secretário da Co

m-issilO): "que, qt:ilndo do depo!rr..::n
t-o nesU\. Ccm.i,:sf.Q, do Ce~, Dagcbn
to' Rodr;gue3, o nzpJcnte tomou {![)
nhec:11lento de que se 2.1cgav3. hanr 
irregularidades nnS f,)~ha.s de p?..ga_ 
ffi€uto de d:6.ri:l6. a ~ervidcrfs do 
DOT, ces:&11ado3 para. repre~ent:u a 
cla,sse em um CCll'p'esso na CIdade (;0 

o S;q JET-'FB.RS-ON DE AGU~AR 
_ Se o 'd;'po2:1~e conhece _ês~,c f0.l~~« 
to, sob o t'l'.fo ''Re'301uç,1U Fo~ü!ca 
d-os Comunistas", a fls, 11 do prl}c~s
so, (lu: foi d:stribuído no D C.T 

O SR. HUGO COSTA PINTO -
Dlitribuído no DeT? 

O SR. JEFFERSON Dl!! AGUL<\_L.t Recife, e, em cuja fôlha canst3V3l11 
-:... Se ('O:)h:\:1e fOfa ou dentro do De J, func:'onlidos residentes, ne-SS:l cidade, 

O SR_ HUGO COSTA FINTO '-:::)11'..0 lotados lU Dirc,tona Reg:onal 
E' a p:'imeira yez Que vejo êssc fo- de Aw.goas; que, es.'iU fÔlhtJ. de p::.g::_ 
lheto, mento, que é a que const.a de fê!has 

O SR \VILSO~ GONÇALVES - 21 a 30, do pNce~Q foram feitas em 
(P.tando) _ "que é a pnmeml VPZ data_ anterior ao inic:o d3. aàmi1?-"s
que () depne:lte wma conhcclm0n!o tr.l9ao do. depoente :'t f!'ente da Dlre
do folh:to, denommodo- j·Resol'.lri',O t~na do ~es~oal: que, tumando c,cn:.Q 
política d·a; Comunistas; (dezeml)ro d:7e. COnil.CC mento da a egada lf:-e
de 1962), que ,se encontra às fls. 8 do Igu . .aflda~~. f!land~u. pi.'cçejer f's lU
pro~e<:30 e ql1e f.oi mostrano, ne:.::ta vestigaçoes nece.s-San:1S e constato.u o 
oportunidade ao d~pcente;" dep::;,ente qt~e r:essa felha que ,at.nge 

_ um total 1':.}}l'ox:ma-do de 5ÜO ou] cru-

{!tcnár~cs Se1l1pre pleiteiam da.s admi
nistrações v!;I.utagens financeiras que 
Os permitam compa.recer ROa congl'es.-
00;; de emtida.des de ~Ia.sse, Agora. se 
e hábito oU não da administr.aç50 do 
Cel. O:lgoberto Rodl·igues. não ~ej 
(tZ€! ; 

O SR. WILSON GO"ÇALVES 
- tDiútndo) - "que, ê comum nesses 
congressos de entida-de de classe. co
rno o qUe oCOrreu em Rec:fe, serem 
tratados, além d'Os interesses própnos 
Ja classe e dos seUs p:3.rtic~püntes. os 
prob emas atinentes das repartl!;OeS 
"u órgães públiCOs a que emprestam a 
.:;ua co:aboração; que, por is~o. os PUl'_ 
vlc.pante,s dessas reuniões ou COUa 
;;'le.::SCS sempre pl"DCuram obter apOlO 
til1a.nceiro do poder publico que lhe 
perm:ta o compa-recimento a êsses 
·;::ert.amcs; que, entretanto, o depoente 
nl:o pode informar se era háb.to !la 
Administl'ação do Cel, Dagoberto Ro_ 
drigues. da:r ap.Gio financeiro aos fUD
c:.ol1:ir:os do DCT que deseJa';am 
comp,J.!·ecer aos mencionados Cong'Xt!.$. 
80S oU reun!ões;" 

O SR. JEFF!mSON DE AGUIAR 
- O aepoente teve conhecLtl1ento de 
glle o lJl:;etor Regional c.e Pernam
uuca, e P.residente da UBSPT. em :lI) 
de junho de 1963, expediu Aviso ao.5 
A$oc:ado",. dessa Uun:ão, cDmunican
do que o Advogado Dr. Pllnio Diai. 
mo de Albuquerque ia impetrar Man_ 
c,::tdo de Segurança, com o in tui t-o 
de c,bter as vantagens da. CTh.1ma .. :.\ 
"d:Jbradin]la" de Brasü:a? 

o SR. HUGO COSTA PINTO -
Nâo conheço. especüicamente, ê.sse 
cocumento. Da irnp.etração do mau
tia~o de ~egul'D.nç.a em pernamn ... co. 
t:ye conhecimento, mas não conheci 
os têrm03, nem vi .§.sse ctccumellV!>. 

o SR. HUGO COSTA PINTO _ 
'rlnha- conhec:mento de C).ue o Dr. 
:Pr-Etncisco Rodr:gut:'.5 foi Uw dos ad .. 
'rogados que recebel'am pl'OcW"~ç'ão de 
funcionários no Estad.o da Gu.. ... mba
m. Quanto à qU'J..t'l.ti.) ff':?"'!.:l!d, por 
t!s"e ou por aquêle aoCÍi-"O,Jado, n.l.o te
nh-o conhechne-nto, 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
-- Quais f.Jra.m cs umros 3.'::'/~~.lcios? 

O SR. HUGO COSTA Pll\TO .
que me recorde, fo.l'am. Os D~·~. Mar .. 
ceIo Daria Machado, o irmão .1êle. 
Looni Doria Machado, o Dr. Spinola 
e mu:tos OUtr03. que não reco: do os 
nOmes 

O SR. WILSON GONÇALVES 
-, (D.tcmoo) - "qu~, v dcplJente tem 
conh€cimento que os doutores Fre.n .. 
c:.sco Rodr:gues, MArce'o Doria Ma .. 
chado, ~oni Machadn e outros, rece_ 
bf ram procuração des sel'vidol es do 
D,JT, para requerer mandado de se .. 
gl.lrança. no fôro do Estado da Gua .. 
ru..oo1'a, mas, o depoente, não tEln co.. 
nllecimento, de quanto êStes causidi .. 
'Co.} receberam d~s seus consti~uintes. 
a titulo de honorários aGv-ocacjona!s;" 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
_ Os rnnndadcs de segurança eram 
re=tueridcs eontra dEspacho do de
poente oU do DiretOl'·aeral? 

() SR. HUGO CoSTA PINTO -
Em matéria de p8ssoíll, eram geral ... 
mente contra dczpacho do Diretor da 
pe~;,toalJ aqui no Rio de Jane:ro. 

O SR. JE:F'~'BR.S~N DE ~G,,!l.:~R zeircs, apenas e.s~ava ctn situaçãL
.) ir

- Se tem eonneclm~nto d.l ",.Qtla,!a regular qlYd-ntia aproxhnad.a de .c e 
de fls. 20 do Pro::!2s.::ç de d~spcr~a. pouco:> mil cruzeiros; que, imediata
'Por a'oando!:o de fu?çao,. do tclcgra- ment-e, à eon.stata-;}o desta irregu a
tLst'C'. Edu.ar<-o COl'deno Vl~na, qv.m_ r:d<lde pare'al, o depoente :ntimo'-1 Os 
cio ~uperJnte.:1dente do ~nJ,feg(} rde. servià,:>res que hnrlam r2ceb:do diá-·! O SR. W4,.SON GONÇALVEs 
gráfl-co. Se tem conheclmento ou se riss irregulurmente (I recolhel'em em - (Dt::ando) - "que o depoente nun_ 
tem not}c:a., di~eta Ol~ in;Iiretnmcllt!=" cofres do DCT as importâncias a êles ca teve c"nhecü~·H~nto do dvcu!"nento 
IJOt' qua.que~· Clr-cunstanCla ou mot!- corresp:mdentes, o que, realnl'iute foi c<H1stünte de folhas de Df! lOb, do 
VO. feito· processo, s',abenc.-o apenas em têrmus 

() SR. WILSON GONÇALVES 
- (DitGr..do) - "que, tratando-se dO 
matéria de peseoal, os mandados da 
seg·J.rança eram requeridos contra. atos 
ou desp!lchos do Diretor do Pessoal, 
isto. em caráte1' g€:ral, porque, às vê .. 
zes, aquelas medidas judiciais eram 
requel'id..ls contra atos da Diretor~Ge
n .. 1;·' 

o SR. JEFFERSON DE AGUIAR. 
- O dEpoente cumpr:a' as dec-soe-1 
lim'r..:l:·es ou pl·on'.:O\-:U as dc.ci!:t:es daA 
~irnlnares? S A );1" genéricos que func:olltÍrios do UCT 

O SR H:JGO CO T PL' O - O SR. JEF' ... ;'I~S.9~ D~ AGD.1AR em vãrios pontos do país requereram 
!:sse dccum€'nto é anterior à el~nha _ El~tre OS 'beneflcrar.os qessas l1!e· mandado de ..,sgurança re!vlndicllndo 
lnvestid'lU'a no Departamento de gulanda~e~ est::..valn o proprio Dire- o pagamento da dobrad:nha de Bra
pesnal C.O DCT, Antes dis.~o, er>J.. tor aêg:onal de Perna!Ubuco, Jdu'ne sília' 
funclo:lário de Tráfego pcstal, nio ~1arques Borges? ' 

O ]R. HUGO COSTA PINTO -
Ao receber a not-::ficação do Juiz, C\I 
promovia, imedirümnenLe, a informa .. 
ção, no pl'3.kO legal, e tlmb2m ime. 
diatamente comunicava ao Primeiro 
Pro, urad-cr da República, em Bl'a~l .. 
lia, a çuam cnbja requerer o. C3&S~ .. 
ção ti:l med:da. Isto obedecendo a 
m.stJ'uçõcs m~nistE'dais sÔ'bn\' o a8.. 
SUl1t :>, 

pertencia à f:dministreção. Depois de O SR. JEFFERSON DE AGUIAr.. 
minb'a investldura é po.s.."Ível que te- O SR. RUGO COS~rA P!}.'"TO _ ,Se, por o1+vir dizer, teve c()nhed~ 
nha Ed'D corhec:rr.ento, m5.5 não me :tle é um d-êle,s, .se nE.Q me engano. menu> de que os funcionários paga-
reccrdo do f.ato, O SR. JEF'1I'Za.EUN DE AGUIAR ram aos a(\.vogado.s da UBSPT e da 

O SR. WILSO}j' GONÇALVES _ E era dado como lotado e:n Ala .. APSE a quantia de Cr$ 2G.8tH.125,89. 
(Dit.an-do) - "que. a portaria de ns. gcas? O SR. HUGO COSTA PI~"'TO •. 
.20, do proce~.)O, foi baixada em 0:lta. O SR, HUGO COSTA pINTO _ E.m PernambucO? 
anterior a er.l que o depoente a.'03Ua 
ruIu a Dil'e:oria do Pe::so-al e portnn .. Houve Nsa irregu ar!chldc. O SR. J]~FFi.!:RSO~ DE AGUIAU 

O SR. WILSON GO:O<ÇALVES 
(]Jittt1Ulo) - "que o depoente, obe_ 
dece11do a 1nstl'uções ministeriaiS e3. 
P~CiflC9 l, assim que l'eceb-ia ofi{'.l.Q 

to não tem lembranças que a me.o:ma O SR. WILSON GONÇALVES - Si!1l. 
chegou a p;ls:;ar pelas suas mfilJi." ao _ \DIta.ndo) - «que, entre os bene
tempo ('-'1l QU.' exerceu a !'cfcr:da Dl .. ficiadoR pela ln-egularidade acima. 
retor:'-:" apontada., esta VJl inc~uido o p:r6pt1o 

o SR JEFFERSON 
_ Se cC:1.<;tn dJ. ficha. 
a.tO? 

DE ACU:AR 
fu:\c:onat êste 

O SR, HUGO COSTA PINTO 
Necest,àrjn.men~e d2ve c~nstar: 

D~retor Regional de Pern.1.mlmco, Sr. 
Eduine Márques Boyges"; 

O SR. JEFPEI?.30N DE AGUIAR 
- T'ldoS re{!eb~~'Qm I»s::oagem? 

O SR. lIDGO COSTA PINTO -
O SR, wn~ON GONÇALVES O fato nã(J é contemp'.!ráneo a mim, 

(Dit!l11ào) - "que, o ato formaliz.-'lclo :;:.;r50 posso Í11[:;r:mar, 
na tnf!n('t(nw.ó,~ }:ortari.a dc-l'e ce~tar, O SR. WP ... ::lON GO~ÇALVES 
nece~sà!'iamente na ficha nu fundo- _ ([);!alt.do) _ "que, não pOd ein(or~ 
nár:o n que elil se refere: q-.u~. J La:._ mar .5e êss€s fune'onár 05, além ce 
cioná1'io Eduardo C{}~deir? V:·lrna. a d:ária5, receberam també.,lll p~agens 
~ue se refere a p-orta.na ha POllCO alu.. àquela época, -pois, {!cmQ disse, o fato 
d!d.a, €',:;,er~el1 poster~ormellte n ~upe •. é onterror à ndmJnistraç50 ÔO de~ 
ril}tena.en91a (!J Trafego Tclc:'~r"flco, pc.ente na Dlretr)l'ia du Pessca~·" 
l)~O pcowdo porem .prCC1:23r D ' 
época;" O SR. JEE'F'E..f:?,::30N DE AGUIAR 

O' Sn. JEFFER"'Oi-l D'B AGUIAR - Se ~:3ses fltnci-onário: oompare.9iam 
.' ......::7", . - a um. Ccngr~so da Ci::l..':Se e nao a 

- Se e~~,.. rr;em1o Afunmonáno e,<;sq- :serviço, êles não tinham direito.;I. 
;niu <:r~' ?u;"'erlllte~.dencia do Tr~egO diária nem pafS-agem, ou era. habitual. 
I'i~e",U1LC{. substituIndo o SIT .... n!J- na admlnl~tr.ação do Coronel Dngo~ 
ti ,=,0, berto e na gestão do dep.oente. opa .. 

O SR. HUGO COSTA PTI'ITO - gamento de diárias, mesmo para essas 
S.!.m. Nuo P-o~S() pl'eClSar ti data reuniões de c:a~se? 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR O SR. HUGO COSTA PINTO -
- Se teve eor..hecimeinto 011 sabe que Em princIpio ess.as reuniões não po .. 
o Coronel Dagobert<l mandou pagar dem ,ser consideràdas privadas. SãO 
diârlas a func!(márlos que compere- reuniões de fundonádos do DO'r que 
-ceram n um conclave em RecIte, t.ratam, não SÓ de seU!; tnterêsses ,.ró_ 
sendo que, na relação de page.ntento, 1'r10s, como pertinentes aO,i .:;en'tços 
vários fuucionádoe lotados na. DiTe.. <10 DOT. E ,pe.s.::a$ otas:õ~. 00 fu..'1 .. 

O SR. HUGO CUS'!'.'\. P1NTO do J'Jiz ocmunic~ndo. d concessão do 
N~J ti~ha ~onhe9imento de que n. meà;'da l;minar. de mandado de se-
COLSa tJnllll Ido tão tl·Jtn a,sslm. guranç~, imediatamente promovia • 

O SR. JE'FF1ffi.SON DE AGUIAR re<;p;:;ctiyR. inforn~aç:.5.O e oomunicD.va 
_ Não ~inh8, conhecimento de que a I a ,0c;?O'cnc,a 2.0 ~'. Procurador da R~
coisa tinha jdo tão aíto tlS::.im. Ano. pu}).!ca em BrasI11D., aquem_ cQmpcl u, 
t.e-se e ~'3 re'·po.sta, 51'. Presidente. po~ lei, pr~mor,~r a ca.!;·saçao da l~. 

fenda tJlU~nar~ 
O SR. HUGO cos'r A PINTO _. 

Evidentemente, QS adVOgados não fa
zem ess31l coi~üS de graça. Não pen,sei 
que as cifras fôS~em essas. 

o HR, RUGO 003TA PINTO ~ 
Mesm) antes, quando fazia e. infor .. 
ml1~ãc do m:ll1dndo, já comunicavSli 
autamàtlcamente, o SR. WILSON GOt';ÇALVES 

_ (D:tan-dO) _ !'que, não tem cOllhe_ O SR. "\-VILSON GONÇALVES 
cjmento da tmportàn~,:a total (jue tl- (Ditan1t ~ - "que, idêntica cautela· 
nhn sido pag~. aos advogados d-:! Per_ de comunicação 0.0 lQ Procurador da 
nambuco que requereram 0.<; men.cio_ República, tomava o depoent.e na. 
nadús ma.ndados de segurança e q:!e oc=:.sião -elll que prc.:.tava QO poêer 
não supunha que es.::a quantia tives.se judie.'.ár~·o as informações que lhlt 
atingido a soma aproximada. de 4\) ernm :,clicitt\das neste mandado d$ 
milhões de cruzeiros, comunicada :1.0 segurança;' I 

depoel1te por' interméà:o da. pergun- O SR. JEFPZRSON DE AGUl:JAll 
ta qUe lhe fez nEsta ccas~ã-o o Sena~ - Dn f.to do depoente. não robia re
'ãor Jefferson de Aguiar;" curso adnünlstrativo para o Diretor. 

O SR. JEFFERSON UE AGUIAR Geral? 
- Se o Dr, Francisco Rodl'~g'JCS, O SB. HUGO OOSTA PINTO ..... 
irmão do Coronel Dagobert", Rcdl i- Cabe sempre; agOra, necessàriamen
gues, recebeu la cont.ribuição de ,." t:-, o intBl'eSsado - isto já é jurts.. 
'Cr$ 3.500,00 de vários servidores pos~ p~uàêncja assentadu nos tribunais -"'li 

j t 1 . f' I ~ nao- estl obrigado a agua.rdar o r~ 
tSls € egra lCOS para Il1pe~rB.r man~ sultndo. já pOde interpo'l' o mandadtl. 
d~-dOS de segu.r~nça no &t~d: de. o. SR, .V.11LSON aONçALVE~ 
GUl'lnnb~ra, R~Clbo a flS. lOt), de lL.'ll j (DiL.-:.ndo" _ "qu\'!, em tese sempr 
dos ser-vldores. cabe reeursos para ;) Diretor..Ger 

o 
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dos atns tio O:ret,Gr do Màtel'ial. mas, 
segundo jUl'~prudência pacífica, 'U 
pa:..'oo 'int,ei."eSsacia Pode mgrêE[;'::.J:' _ em.: 
juízo s.=1ll e~gotaí' a sé:!J' d2.recru'..os 
n» _p~anl,) a.dm~n..strativo; q',.;..e, .de um 
1110do gemI, o Di'retCtr do Pessoal é o 
cn!e-nador elas c.e;:~sa.s l:'_ âmbíto 
c1a D:retorir:~Gernl, oonvindo tscla ... 

.I€c::!r que. em algtills eMos .. :" 

, O SR, HUGO COSTA PINTO 
Hão. Sá:> tautc$ QS It:nci'onâri()S do 
VeT.,. 

O 'SE. WILSON GONÇALVES 
{Ditando) - "que; o· depoente; n!o 
conhece o func:Quárío Jure.ndir Nunes 
Brandão e em coru:equência que êle 
. não se ,encontra na fotografia de :f0. 
llul.s2.8S; " 

o SR, JID'F'ERSON DE AGUIAR ~ O SR, JEFFERSON DE AGUUR 
- 'Quem autorizava o',-paga.m.. .. rlto de _ O ,senhor c<.:nhece a. 1uncionáTl3. 

· (~"':'rias. ajuda .de 'custo, g:r.at.ifioogões, Rosa Mariã. Ribeiro Telles, que aq~u 
tnsa!ubrictade, d.'tlr~as _ de Brastl:1l., está, em fQtogl'afla? 
~tc~? Come se p=o~essava essa au~o~ 
l'j?~ção?' -' " " ,O SR HUGO COSTA PINTO -, 

Não' .(''Únheço. . 
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CONCLUSAO 

O SR, aUGO COSTA PI;"'TO -
-o o!tiena-dof da de$peEoJ., nõ .âmJ::)Jto -o .SR: WILSON GONÇALVES '.1' " 
da <tl'e.toria.ge.ral-do DC'T, é o Dire- tDitando) - "que, de igual :noâo o ·1 
:tal' .do Pe&sO?L TO'dav:a, e:5."1S q:.:es~ depol:mte n.ãD conhecê, a funcionária. Projeto. de -Lei da _,Câmara n9 55, deI 
tõe5 de diáiia' _ -V. Exa. ellglobt:u Rcsa r-.tar:a :tibeiro T~le.s e portantlJ 1964. que'3utôriza a emissão de obrH Senador -I 'Aprovado o,parecu 

Projeto de Lei da Câmara n9 54, .del 
1964, que'cria' o-SerViço Nacional de 
Informações (SNI). I 

IAprovaqo, -(:om :p.a .. 
Jrecer f~'vorável, ,ten .. ,' 
Ido o 'Sr. Mem de' 
I Sá votado vencido 

uma reric de grRti!~caçõe5 - vou ex- não sabe ident!:ficá-la na' fotografia! gaçõ('s do:Tesouro Nacional, altera aI ' na -forma 'do 
p1.a--..ar; as" gl'tltifiCf'l'9ões que ~rm de que ,se enco.utl'a nas fls •. 240 do prQ... , Legislaçãcl do Impôsta 5ôbre a· Ren~1 Leite Netto '.'. ',Substitutivo 

_ cttrelto do funcionârio. com.o riSCO "de cesso;'" d<l, e dã -'Dulr,:s providência~. I 
vida. issQ ,é i~pllcitD, não demanda O SR. JZFPERSON DE AGUIAll _. ___ - 'c:":~ __ -:", _______ :",,,_,:,,--,--__ ~ 

• 

'Dut,()riza-ção,.O ab<Jno, um ato de COll.-- --- Quantos msnckt.dos de seguranC!l- _ I I· 
cl.msão, de . acOrdo com ..t l.ei. Quanto cumpriu e_ quanto& deix<Ju de cum Projeto de 'Lei !;la Câmara nCl 57, dei ·t 
3.{, 'ext.raordinir:.o, 1s.so \'en1 das che.,. -tirir?.... - 1964, que _modifica o' art. ,49 ' da Leil I 
f:as <ia seção, para, a .proposta -de n? 3.í3Z~ de 28 de março 'de 196.0.1 
m.'~,.·t·",," •. o' de'servlço,', ,e"'I'aax''''ináriOs O .SR., HUGO COSTA PINTO '. l ~- .... " <-<-..- • - -'-'~ -'4 N' - '~I [' á '" ~_. q-ue traooeriu :para o Poder Lel"1isla-j Senador _r~ra o nt>ricdo men.sal; EsSa pn:rpu::. ao e pOt'-'>lve IX -"",5, em nLUuero. U 
~~, ..... Po""" .. "' .... errur.r h'> entanto que ~m tivo e sl1J'citou a sua admi.oistra .... fio,1 

~provado 

ta. era levada, pO!' uma _questã-O. ap2· . o<>v ~ o, ,. ....... . ... 

n3S . fOl'mal. ao 'Diretor-Oerol. que relação a mandados de segurança le os cilIlais de ondas curtas e médias da! 'Vilson Gonçalves) Iavorà\'elmenhf ' 
dava o seu autorlzo;'vinba então 'pa, niên!os e Tesourei1'os. foram cumprI, Rádio Ministério da Educação el' - I 

--ra. a,' cHl'etoria do ;Pe.~.s·oal, ,pata. se d~ algnns; no meu .tempo, por '1nti- Cultura, 'com-os' Tespectívos equipa-I l 
'p!'océSsar -Q pagamento,. As ;li~1ílS -n1~çã,o lega.l, judicial. Relativamente Iru!utos c, in~a·.açõcs, ' I' I 
também .eram .. oonoed1dns pelOS d;J'.e. 'aos de "'dobradinha", porém, na Df_ --.- ,,' 
to,es ou pf!10 'diretor, 'sempre subme· l'erorla do Pessoal, 500 mInha gestão , .\ . . I I 
tidas co' autorizo do Diretor-Geral e até hoje, se .eniio me engano, fle· Projeto :de .. ·. Lei da CâmaTá 'u9 60._' dei I 
e em ·iegu..i.da· V'inilas à Dir~tor1-a- Jo I1pUJ? foi cumprid~\.. 1961-, qu'~ .revoga o Decreto-Iel núme~ 
Pessoal, 'para pr0.c.ess~r o '.pagoaIDPr... O SR. wn...C;ON GONÇALVES tO 5.298. de 3 de .março de 194:3~ que! Senador 
te! cu pet .an~,ecl.]~.ça.(l .. ~nf5trtne Q <'l, (DitanLlo)' _ "que. não pode o de., .fixa as autóridadei -da .Aeraoá'utica! Bezerra Neto 
!N permite,. ou. entao. depoIS -o.e pr ... S., --PO€'ute, prec.isox com exatidão o nü.. que:dispõe.' de~'Ajudantes~e*Ordéni. e! 
.. l1do o Se1'ViOO e atestada a pl'e.stlaç[o mero .de mandados 'de segu·ra.nça que ~ outras providênc,ias. , 
do mes..'11o., E' A::se ',0 andamento do foram cumpri:dl ou deixa-das de ser 

. ' Aprovado 
:favoràvelmente 

O "SR. WILSON GONÇALW..s podendo;- entretan~, Informar .que, Projeto. de Lei" da Câmara <n', 62, de.I Senador . .Aprcivado 
tDiütndo) - "; .. conforme '-a flatu_ .quanto a triênIos e a Tesouxelros, ro-o 1964.' que dispõe- sôhn~ a Campanha! : . 

processo de pagamento. cumpridoS" llela ntretorl.:.. do Pessoal, j I . I 
reza.- da vnntagem a ser' concedida, ramo cumpridos .a-lglUndos maJ;ldad{)s "Nàcionz:l da 'Merenda Escolar: _ 'I Barros" Carvalho'· ravoràvelmente 
a autorização para~ o seu .pagam.el1t.o- de segurança; que, quanto à chamada -:::..==.:::.::...c_-;':"::':;;:':':"'':'::.-''='::''''_,'~I-':::'::''A::p-''r-o':'v'-a:''dD:'':''--
promana de outras autoriddes llllli_ "dobradJnbfas de Br~ma., pode o . 
tanclo-se. Il DiretOr do pe.:S?al, _ ti.- 'l.U- deDOente lnf()l1ll.6,!." que "la sua td~l- Projeto de Lei da Çâmara n9 67 ~ de! 
torizar formalment.e Q reahzaijfto ~as ni""'tração 00 DLl'etorla à-o Pes.'l()Ial, nao 1964~ que cria o cargo de. M1ll1StrO Senador 

· d.e€pesas, uma vez' que, a 'mesma '"\ foi. 'cump!'lda -nenhuma ordem· obti.. Extraordinária e dá outras prtlvidên·! Mem de Sã _,:!av!-1ràvelmente ~ e decorrente d-e ato e~pecifico _de- ou" da atraves de mandado de seguran- das: f ,,1 
tro., autorid,a-de competente para..: o Ç1l;" .__ __ '-~_~_~_~_-:-'_-!. ___ '-___ ":";"""""'-_-'"-_''',~ 
rne,mo;'" OSR, JEFFERSON. -DE AGUlAR ' ' I '"11 ' 

_ Estiou 'sat.lsfeito. Sr .Presidente.. Projeto cle·.Lei da ·Câmara n9 73, deI 
O 'SR. JEFFERSON DE _AGUlAlt 1963:quealter. dispOSições da Leil' " ,/ 

-: !Dirigintlo,se ao depoente, e e:tl. ,O' SR. 'wn:.sÓN' GONÇALVES '-n. 3:Sm, <'24 de dezembra de 1960,1 'Seriador h 
.bmdo -duas. fO~Ogr.ater:s) - .o...:,&:nhorl~ Agradeça, em nome da Comissão, \' d' aarde"'"'al 'Bezerra Nelo·J D, istribuíM--" 
rec0r:-heoe os _servld{):.es do D,?,T. Ju- á pl"ennça do Senho::- Hugo Aguiar que .aprova o p anÇ) e c _ U<:'"'r' ' 

randl~ Nunes Drandao-,e Marla :Rosa da Co&t.a Pint.o, _ das atividades relacion<tdas com 01 L "-
CorreIa· Tel!:s, .reSllect,lV:nnen". nas I . . caryão mineral. '. 1I . 

· fotografia.s às fõ1h~ ~ 276 _ao 2B'l? _. Está' encen'ada a sessão.. ' , . 

;, 

, . ' 
---;f-o 

, " 

, . , . 
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COMISSõES PERMANENTES 

MESA 

Presidente - Moura Andrade ePSD) 
v!ce·pre.siaentrf' .- Nogueira d~ Gama fPTB) 

1.1> Secretário -' Dlnnrte Maris (UPN I 
i. SE'cl'(::tárlo - HJ!berto Marinno !PSDJ 

3.<.1 Secretário _ Atlrtlberto Sena (PTB' 
4. 1 Secretário _ Cattete: Pinheiro IPl'N) 
1.' Suplente - Joaquim Parente <UDN} 

:;. Stl.plenté - (, ':;U!10'1' ,PSDt 
3:· Suplente - Vasconcellos' Tôrres ,PTB) 
4.° Suplente - He~'ibaldo Vieira. I Sem' legenda - Ef'D 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

PMtTIDO SOCIAL DE:\10CRÁTICO 

1. JOSé GuIomal'd - Acre 112. 
2. Lobão da Silveira - Pará 13. 
3. Eugênio Barros - 'Maranhão I 14. 
4:. Seba~;tião Archer - Maranhão ," 15. 
Ij, Victorlno Freire - Maranhão )16. 
6. Sigefredo Pacheco - PIam I' 17. 
1. Menezes Plmentet: - Ceará 18. 
8. Wilson Gonçalves - Ceará 19. 

9. Walfredr Gurgel - R. G. Norte I 20. 
10. Ruy Carneiro _ Paraíba 21. 
11. Leite Neto - Sergipe 22. 

fPSD) - 22 representantes 

Antônfo Balhino - Bahia. 
Jefferson de Aguiar - E. Santo 
Gilberto Marinhn - Guanabara 
Moura Andrade - São PaaIa 
AtiUo Fontana - Santa Catarina 
Guida Mondin - R. a, Sul 
,Benedlto Vnllndares - M, OeraIs 
f'ilinto Müller - Matn Grosso 
José Fellciano _ GOIás -
JusceUno Kubitschek - Gpiás 
Pedro Ludov!co - GoIás 

P.f\RTlDO ·rn.ABALH1STA BRASILEIRO (?TE> - 17 representantes 

1. Adalberto Sena. - Acre / 10. 'Pessoa de Queiroz _ Pernambuco 
2. OsCar Passos - Acre 11, Jose Ennírio - Pernambuco 
3. Vivaldo Lima - Amazonas "12. Silvestre Péric1es - Alago~3 
4. Edmundo Levi - Amazonas 13. Vasconcelos Tôrres - Rio de Ja~ 
5. ArthuI' Virgílio - Amazonas neiro 
6. Antô:lio Jucõ. - Cearâ 114, Nelson Mnculan - Paraná 
1. ·Dix [t'.\lt Rosado - R.G No:rte .15. Mello Braga. - Paraná 
8, Argernlro de Figueiredo· pr,raíba 10. Nogueira na Gama - M. eJeraIs 

t. Barros Carvalbo - Pernambuco I 17. 3~zf'tra N"':'~o - M!l.t.o Grosso 

UNIAO DEl-J1CCRATICA NACIONAL IUDN"1 - 15 representante.!l 

1. Zacharias de Assumpcão - Pará 9. Padre Cnlnzcrns - São Paulo 
2. Joaquim Parente - Pia\.11 10. Adolpho Franco - Paraná 
3. Jose CLndido - PiaUJ 11 ITlflt"') ~rnl1a\lser- S catarina. 
4, Olnnrtf! Mariz - R.O. do Norte 12 Antônic Carlos - S. Catarina 
5. João Agripino - Pam1ba i 13. Dsn!cJ Krieger _ RIa Grande do 
6: Rui palmetm - II-_tagoas I Sul 
7. Eurico Rezende - F.. Santa ,14' .. Milton Campo.c; - Minas GeraIs 
8. Afonso Arivos - GllallabRta. I 15, Lopes da casta - Mato GrOsso 

PARTIDO LIBEF...'lADOR !l?U - 2 representantes 

1. AlOYsio de Car.alho - f3ahia I 2. Mem de Sá - R. G. do Sul 

PARTIDO rnABALHISTA 

1. Cattete Pinheiro - Pará. 

NAer.ONAL IPTN) - 2 representantes 

I 2. Uno de MatoS" - S . ..Paulo 

PAR'r:nJO SOCIAL pROGRESSISTA (PSP, - 2 repres~ntantes 

l. R.aul Giuberti - E. Sn,nto \ 2. Miguel Couto - R. de JaneIro 

PAR.TIDO ~OCIALtSTt\ BR!\SrLEIRO tPSB) - 1 representante 

1:. Aurélio- Viana - úll:.wabara 

.l\IOVIM'GNTO TRABALHISTA RENOVADOR IMTR) - 1 representante 

1., AarãO. Sh~inbruch - Hio de Janeiro 

PARTIDO REPUB.LICA.."\O ü'RI 

1 _ Júlio Leite - Sergipe 

1. representanÍ4 

PARTIDO DEMOCRA IA CRISTAO {PDC> 

L Arnon de Melo - Alagoas 

SEM LEGENDA 

representanta 

1. Jos3.ph::l.t !\i(U-:!1ho _ Bahia I' 2, fferlbaldo Vielra - sergipe 

RESUMO 

ParUdo Social Demcmrático (PSV" ..••••• " ........ ,.. 22 
tJa,·tir.", l'l'~baihista ol'?I.'õHelro I PTB I. e............... 17 
União /.Jemocrát~â Nacional 1 UDN): ..• ,.... •••.•••• 15 
Partida Libertador (PL~ ...... " ............ e............ !J 
PartidO rrabalhista Naciot~al lP'TNl.................. 2 
Partido Social ProgressIsta rPSPJ ,. ............. •••• 2 
Partido Socialista Brasile~ro lPSBJ .............. ___ ... ,1 
Partido Republicano IPRI... ' ...•.. o............. 1 
Partido Democrata Cl"Í.:;Uío IPDC •. , .. ,,' .• 0......... 1 
MO\'lmento. Trnbalhist3 Renovador (MTR)....... 1 

Sem legeild:t 

i 

J 

\ 

BLOCOS PARTIDAR!CS 

Bloco Pal'lamen~ar lndepcnrlente 

PSP a Senadores 
P'l'N ~. ....................... • •• • • • • • .• • ......... -. 2 SellatiDrlll 
PSB ....................................................... . 1 Setladnr 
PR ............................................... .. 1 SeJlfldor 
MTR ................................... . L Senador 
PUC ..................................... . ·1 Sermdor 
Sem l('gend~ •.•••••.•••... o' "" ••••••••• 2 SeI raCilll ego 

Líder do Gov(>rno 

Daniel Krlcgcr I UUN! 

L!DERAN':;AS 
Vicc>Líde!' 

1 M.~m. de Sá 

BLOCO PM1LM,1ENTAR INDEPENDENTE: 

Lider: I...ino, de Matns IPTl.:jJ 

Vice·Lldereo 

Aurélio Vlanuíl. {FSB, 

JúllO LeIte - , PR 
Josupila! 1\1 'nnho ser egenj:n 
P.3riw Stembruch (MTRJ 
l\l:p;ue\ Couto lPSP, 
Amon de Mello lPDO) 

11 - PARTIDOS 

PARTIDO SOCIAL DE~tocEAnco 

(PSD\ 

Llder: Filinto Müller 

Vice--Lfderes: 

Wilson Gonçalva. 
Stgetredo Pacheco 
Waltredo Gu.rge\ 

PARTIDO rRAB.'\L1:l.l.~·rA 
llRASILEIRO 'PTBI 

Líder: Arthur VU'glHo 

Vice-LJ.deres.· 

Bezerra. Neto 
Oscar Passos 
Antônio JT1Cá. 

UNlAO DENIOCRATICA NACTIiI\l" A L 
(UDN) 

Lider: l?aniel Krieger 

Vice-LJderes; 

.EurIco Reunde 
Adolpho F'ranca 
Padre Cala;wns 
Lopes da Costa 

: PAHIIDO LIBE5Tt.DOR (PU 

I 
Lldet Melll de Sa 
V,ce-LieJer. Aloysio de Cat",t<'llho 

PAH1'llJO SUClAl PR~G:R!:<.:SS1.B'L:\ 

Llder: 'Migue! r::únto 
V,ce·Lider; Raul G.ulJorti 

pARl'1DO l'RABALfiISTA 
NACIONAlJ \flTN) 

Lider: L111f> de· Matos 
\r;ce-L1der; CsU(>!e Pmheil'o 

, OI-; ();"jl 80 
", n:~ 

MOV1:\"\J.:,\.~) li"'~ .;.ti.L.HlS'lA 
fn,:·~,;'.J Ai ... On. 1 ~/! 1 ru 

RCla'e,:;eI!j!ll1tC: Aarão Steinbruch 

P.~RTIUO DE."OCRATA CRIS1 '\0 
IPDCJ 

Representant.e,: Amou de Mello' 

PARTIDO REPUBLICANO (PR) 
RepresenÜln~B: JúEo Leite 

PARTIDO sacI ALI STA 
BRASILEIRO ,PSE) 

Rcpre:::e!~t2nle~ Aurélio ViannA 

AORICUL TURA 

P're::S1Ut!IHe - ~enr.dor JOi?-é Erru!l'Io IPTB> 
Vice-Presidente - Senador Eugê::1iO Barros (1'80) 

COMPosrçAO 

PSU 
.rttnlru-es Suo/entes 

Eugênio ]3arroa' 1. Att:iIIo Fontana 
JoSé Feliciano 2. Bene:dito Và!lJd3.res 

P'rn 
Titulares Suplentes 

José Ennfrio !. Melo Braga., 
Dix-guit Hosado 2. Argemil'o de Figue:redo 

VDN 
Titulares Suplentes 

I,opc:; da costa 1. [la!..ieJ Krieger 
Antônio C,arlos 2. João Agripino 

E.P.I. 

'ritulares Suplentes 

Júlio Leite R[lu~ Glubertl (PSP) 

Secrc: ~sio José Ney Dantas. 
Reunioos: - Quintlls--1eiras. às 10 horas 
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CON~lnTUlçÃO E JUSTtG/\ 
Presidente _ Afcnso Arlno$ IUlJN \ 
Vice-f>re~identa - WilaoD Gonl,'al\ (:5 \ .?Sl)l 

Titulares 
Jetterson de Aguiar 
Antônio Balbino 
Wilson Gonçalves 
Ruy Carneiro 

Titulares 
Edmundo .L.evi 
Bezerra Neto 
Al'thur Vil'gUio 

Titulare~ 

Aloysio de Cal'vaiho 1 PL) 
Afonso Aríno.5 
Milton Campos \.) 

Titulare~ 

COMPOSIÇÃO 

PSL> 
Suplentes 

1~, MeD{'zes Pimentel 
;.'l. Leite Neto 
J. ~Jo5e Felirmno 
.g> Fllitlto Müller 

PTB 
Suplentes 

I. Argemirf) de Figueiredo 
:3. Osc~r PflSSO$ 
2. Melo Braga 

TIDN 
Suplente.! 

1. u~nlei K!'leger 
2, ,Joiq AgrIpino 
3. Eur" co Rc~ende 

B P.L 
Suplentes 

Jos:aphn Marinha I sem leg{'ndfd Aufv' St.einhtuch <MTR. 
Secretáyia - Maria Helel1a BUe110 SI andão. 
Reuniões Quartas-feiras .. á!' iB hOfas 

DISTRITO FEDERAL 
Prc,sldente - Alll'élJ(' ·:·~'l"in:, IPSJ-1' 
Vice·Pr2siucnte - P~t:.1"O Luuuvico IPSO, 

Titulare~ 
Pedro Ludovico 
l"ihnto Müller 

Titulan'\'<: 
O~car Passos 
Edmundo Le\'i 

Titu::ll'C'S 

Aurélio V:anna 11:'8Bí. 

COI,lposrçAO 

f'SU 
. Suplentes 

1. José FI;licinno 
. 2, ~Vaal:edo Gurgel 

ITB 
Snplen*--

1. J\·lelo Bragrl 
2. !.n~.Õnio Jucá 

DPI. 
Suplentes 

lJno c!e Matos tPTNl 

Secretilria _. JuHeta Rib::<l'o (f(;!' Sn!ltas. 
Reuniões "(juin:.ás-fe:ras, àf H~ 1.10ra5. 

ECONOMIA 
Prcsic!er,tc .... - Leite Neto I P~Ui 
Více-Prf.'.3id'2t\te ~ JQs~ E:rmir:(J IPTE) 

Titulare:,. 

l..eite Neto 
Alril'o eonlana 
Jo~e FeJicbno 

Titularc3 

Jose' 8rmirio 
Melo Brng~ 

- Sl:plf'nf()3 

A,-loluho E"ral1ro 
Lopes tia Costa 
rrillell !:3/JI·nlmu;;en 

1.ngu~1 

Ti,ulares 

CoutO (PSp, 

CGMPI }S,çJ..O 

PSU 

FTB 

Suplentes· 

1. -idíf.'l"son de Aguiar 
:~ SWl'll"cdo !?achp.co 
:3. ~"'"p,b3Stião Archcr 

Suplentes 

1. c·cn·1Ta Neto 
:1. OS['H PaSSOa! 

'UDN 
Titulares 

1, .)ose·Candído· 
;.,. Z"chari&s de Assumpoll 
3. Mero de Sá. (PL) 

B P.l. 
Suplentes 

AureHo Vianna {PSbJ 
Se:.:rel al"ia - Aracy O Rc:lly. 
R~unjó<.;;S - qtl:ntas-telrus, fd3 1530. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
Presidente - 1'vlenezes Pimentel fPSD' 
Vice-Presidente - Padre Caln:>:an,s 'PTB) 

Titularf:!s 

M~nc:zes Pimentel 
Watfrf'do Gurgel 

C01\1.P9S1ÇAO 

PSU 
:?l\Plentes, 

,. Eenô:dito Val1adarea 
2, SH!elredo Pacheco 

Titulares 

Pessoa de Queiroz 
Antónia Jucá 

P"dre Calazans 
Mem d·l! Sá i PL 

l'TB 
Suplentes 

1. Edmundo Lcvi 
2. Vivaldu l,ima· 

UDN 
Suplcn:C3 

• 1, Afonr,o" A.rinos: 
2. Milton Campos 

B.P.l. 
'Titulat'e~ SUp!C!lte5 

J.osapl1f!t i\larinho (Sem legenda 1 Un(' de ~lattos i PTi~) 
Secretária - Vera Alvarenga Mafra 
Reuniões· - quarta~feiras, às 16 horas. 

FINANÇAS 
Pl'csictpnie - Argenfrr,. (1.' I'.'igueiredo 'PTE) 
Vice-P .. es:denie - ;:)1,.1::. .. .. 1 "-'ler tUDN" 

'r~LlUal"eS 
Victorina Freire 
LOb.J.u da Silveira 
Sigefredo Pacheco 
Wilson GonçalvBs 
Leite Neto. 

Titulares 
Argem.irQ de FigUfZir'edo 
Bezerra Neta 
PeSsoa de Quci 
AntônIo Jucá 

Titulares 
Daniel Krieger' 
Irine.u Borl1hausen 
Eurieo Rezende 

Tit.ular 
MellJ de Sá 

C0. !O!)S!( ... 'AO 

.PSU 
Suplentes 

1. Attilio Pontana. 
2. Jose Guiõmard 
3" Eugenio de tial'l'OS . 
4 .Menezes: f'imentel 

. 'i. Pedro Ludovico 
PTB 

Suplep.tes . 
José Ermirio 

2. F,rlmundo Levi 
S: Melo 8l'aga 
4~ Oscar Pa~sos 

UDN 
Suplente.! 

1. Milton Campos 
2. João Agripino 
3. Adolpll0 FrancQ 

PL 

B.P.I. 

1. 

Suplente 
Aloysio de Carvalh' 

.' 

Titular"CS 
Lirio de Matos 'PTN) 
Aurélio Vianna IPSBI 

Secretário _- Ciã Brügger 
Reuniões - Quartas- feh·fti&. 

Júllo Leite IPRi 
Suplentes 

2. Jos,,-phat Marinho ~Sem le"a:eneJ 

INDúSTRIA E COMERCIO 
Pre5idcnte - Senador Jqsé Fellcifum (PSD) 

Vice-Presidente - Senador Ne!son Maculan IPTB) 

Titulares 
José· Feliciano 
Atílio Fontana 

Nelson MaeuLan 
Ba.rro~ de Carvalho 

Adolpho Fl"~nco 
lr.neu Born11ausen 

OOMPosrçAO 

PSD 

PTB 

UDN 

B.P.I. 

bUlJlehtc~ 

Lobão da Silveira.. 
Sebastião t\rche,. 

Vivaldo Limo 
Oscar Passos. 

Lopes da Costa 
Eurico :ttezcnde 

Aaráo Steinbmch Raul Giubert! 
Secretária - Maria Relena Bueno Brandão. 
Reunião _. qUintas· feiras, às 16,30 horas. 

LECiSlAÇÃO SOCIAL 
Presidente _. V~',':lldn 1,1~J<t (PTBi 

Vice-Presidente _ \\laJfrer' .... Gurgel (PSD, 

Titulares 
Ruy Carneiro 
Walfredo Gurgel 
AttlliCl Fontana 
:Eugênio de Barros. 

Vivaluo Lima 
Antônjo Jucá. 

Eurico Rezende 
Antônio Carlos 

COMPosrçAO 

P8D 
Suplentes 

1. Leite Neto 
2. José Guiomard 
3. Sigetredo Pacheco 
4. L-ob-ão da·Silveira 

PTB 
1. Edmundo Levl 
2. Pessoa (ie Queirl?z 

UDN 
1. Lopes da costa 
2. Zachalias de AssumpÇAo 

!l.P.L 

Aurél!o Vhmna (PSB) . .... Aa):'ão .steinbruch (MTliê. 
Secretária - Veu._A.Ivarenga Mafra .. 
Reuniões - têrças- feiras, ât; 15 horas, 
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Tltulaffll 

Benedicto ·Va.llada.r~ 
Jefferson de AguiaX 

JOSé Ern.1r1o 

J,IL .... AS • ENERGIA. 

COMPOSICAO 

l'SD 
buplente, 

1. Pedro Luoovico 
2. Fllinto MüHtr 

ArgeIIIlro de FlgueltOdO 
NetsQn Macl:;~~ 

.) An;:õn!o JUCá 
UD;-{ 

JolO AgripIno' 
AntOnIo CarJos 

.1llóõlLO!l&t ,Marinbo 

i. Jose Cânct;do 
2: Afonso ArinOA 

BPl 
Júl:o L~ltt 

POLlCONO DAS S~CAS 
ere:SuJ,enU _ flw Ca.r.:U-·t;-ct tpSDl 

Vf08-Pre&Jt;!.e71te '=" Au:e~lO Vlllnila t}lSS" 

OOMPOSIÇAO 

TltuI ..... 
BU1 Carneiro 
sebaatilo Arcber 

l'SD 
SUplenf.e4 

l~ 51gefredç p\loCnec~ 

2. L.elte !'Jet.o 

l'TB 
I>!Jt-BUlt Rosado L Antón!o Juc6 
Argemlro d. Flf1'l10lredo ~ . J<\ e Ermlrlo 

UOlll 
JolO Alfl1plno 1. Lopes da COI14 
Jol!6 Ctlndldo 2 /In tMlO ca.rlo.; 

B.P.!. 
Aur~!1o ViAIlJlf Julio LeI.te tPR, 

SecretAria _ Afacy O'lUl1ly 
Eteun16ea _ Qua.rt8.!'~[elr&&, u 141 bar.,' 

PROJETOS DO EXECUTl 

COMISSAO DS PROJETOS DO EXECUTIVO 

Presidente _ Sena.1or JÓA.o AgrlPlnO (CD}'" 
VIC(·l=-residen~ _ Wilson Gonçalve-s íPSD) 

Titularei 
Leite Ne~o 
lese OlLiomar<l 

Barroa (.'arvalho 
Bezerra .Net.o 

Daniel Kr1egel 

L1nQ de Ma ttcl 

COlllPOSIÇAO 
?SD 

"L· 

I'TB 

Suplentel 
walfredo Gurgel 
J05~ Fel1ciano 
RUy Carneiro 

AloySiO de Carvalbo 

Eamun-do Lev, 
Melo Braga 

UDN 
Anton1'O Ce.rloa 
Adolpho Franco 

!IPI 
A urêl10 Vianna 

REDAÇÃO 

Presidente - DIX~Hult Rosado fPTB)~ 
Vfce-presldente - A.ntonio Cai'IOs (UDN) 

Tttular. 
Waltredo nur~e.t 
Seba.sttão Archer 

Antônio C:lJ'lOO 

Júlio Leite (PR) 

COMPOsrçAO 
PSD 

Suplente> 
1. Loblo 1s. SUvelJ'll. 
2. J~ fl'el1clano 

l'TB 
Edmundo t.evt 

UON 
Eurtoc &ezend. 

B.P.i. 
Josaptat MarLnllo (sem ~ 

Secretã.rta _ sarah Abrahfio 

RELAÇõES EXTERIORES 
PresIdente -, Benedito VallaC1al.e$ tE'Srn. 
Vice-Pres1dente - Pessoa de Queiroz eP1'Bt 

Benedicto. V\Uadaree 
FUlne., MUll.' 
Menezet' Pt'nente1 
JOSé Gutoma.ra 

Pessoa áe Quelroa 
VtVa.ldo Uma. 
Oscar Passos 

f'iq 

\1DN 

Suplente, 

1. Ru, carneiro 
2. Leite Neto 
D. Vlctorlno ~"'l'etr. 
4. Wil.slm ooneaJveI 

1. 
3. ,. 

AntOnJo Jucd • 
Argenuro a. l"lfl'llelredo 
MtlO Braga . 

AntOnio CarJ·,,", 1, Pat1re CalaZ&M 
J~ CAndldo J, Joio Agrl!>1Do 
Rui Palmeira 3, Mem d. Sá ,PL,. 

. a 1',1, 
Aarão Steinbrlleh fMTRl tJno ele Mattos lPTN). 

:lecret4no ,. .10110 aatllla Oar\lJoD SI'IUIOO. 
-""10" -. QUIZl_le/Ira( .. 11 llON.!. 

tu ±:::?-= ... 

SAOOi 
PreelC1t$i1ie _ SlIefredo pache«l 
V~tIldente - José t:an((ldo 

TItular .. 

SlgeCrodo Pacheoo 
Pedro 1"udoYicu 

.Dl%-;,tu1t ac •• do 

J~6 C'And.1c1a 

COUPOSXÇAO 

Mal'JrUl 

4;-'bV 

)uplentes 

1. Vfli!re,' Gur\tel" 
2 EugenIO 8arrQl:r, 

Antôfllo Jue.$ 

um. 
Lopes da CQ:"ta 

81-l. 

RaUl 'OlubertJ (PSPl .\ ... güel Cou\,C u-'SC'). 
Seentttno .t:r1uurrlo Rllr Oa:'~0Sa, 
.RêU'tUoeJ _ q!.UD!.Ii.'I telI"J.i. ;1~ la noras. 

SEGURANÇA NACiONAL 

~eDte - Za.eha.rlU oe AS/j.!lm;"'Çau 'ULJ-N) 
V1DO-J?r~naente - JO-o;e v'.HomarO ,PSDt 

COMt~(jS1ÇAO 

TltuI .... Suplente. 

»SD 

10116 QUlom&rd 1 Ruy C.rne11"O 
V1CtorlIlO !i'r1'l!1r. ~ AtUlJo l'lir:/.s.n, 

I"rE· 
81l1'Oitr" Pér1cles I Jose Ermmo 
Ooea< l_ ~ Ulx-fiult /WSed .. 

UDI'< 

IrlnOU 8ornhaU8e-h L I\dotpho ~'ranco 
~1U1.:a d. A&!omqça" a Eurico tWtenae 

B P J.. 

.Raul G-tubertt. (PSP. At.:.réUo Vlanna 
Secretdrto _ AleKao~re Pfaende. 
Beu~ - QUtnwa tetras. 'l.t- 1'1 h~ra.8. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 
Pres1dente _ AloySio de Caiv::ut"u; t.PLJ 
Vlc6-Pres1àentt - ~lte t4eto .P.51)1 

DIx-'tult Rosado 
SUvestre '~ér"...ele. 

COMPOSlÇA<J 

1 O 

J. V':ct.orlno Fretre 
3. Slgerredo tl'achecet 

nB 
1. Melo Braia 
2 Antônl(l Juc~ 

UDN 

Mem de S6 

8.1'.1, 

MIguel Couto ,PSP): 
• 

secret4rfO - J~ Ney Oantas 
.Relun!6ft .- ~as-reirast as II horas 

. JAANSPORTES. COMUNICAÇOES E OBRAS PúBLICAS, 

DtUJarea 

Buillnl<l Bo,,'" 
Wu.oll Gonça,lvN, 

Miguel couto (PSPl 

cm.1POSlçAO 

Supltnte8 

PSO 
1, Jofr,,,",,,, "e AlUIU 
I. Jose Gulom.u4 

Melo Br180 

UDN 
Irilleu Bornh&USeIl.· 

8 P,I, 

RaUl OJullftU !J'8P): 
Seclel4r1o _. Alexanare ?taender 

-- - 911M\U.-lelrU, .. J6 \lO .... , 
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A) Para Revisão do Projeto que ÇOMISSõES ESPECIAIS 'l' - 'at.! 18 cio deambro da .. peJa , Reqummento TlIHIlI, fIÍlI" ..... IS \li define' e regula 8 PROTE~ . , .' %OlnblO de 196:1. ' ' . 
ÇAO AO, DIREITO 00 AU- O", :Para estudo daacausas que O) Para o estudo da situagão - até 15 dO dezllJllbro Ifs 19fH pe/(l 

do CEN'I"RO 'fI!;CNICO, .DE Requer\mento.1.138;63. apr. eaI 18 dt "TOR .dificultam. a PRODUÇAO 

Criada em virtude.dó Etequenmeutt; 
Do.} ~ 48~Ht.;. do St. ·Senador :.\U.lw.D_ 
CampU6, . atU'l)vado em 4lf) de Ia.ne..:rt: 
de 1962 . . I 

AGRO PECUÁRIA. suas re- ' 
. deZembro do .196S.' I 

AERONÁUTICA .E ,DA ,fSCO. completada .em !29 Ido .CNtUl>rO te 
LA DE· ENGENHARIA ,DE 1962. 15 de mll10 d. 1963 • 28 dtlllJril, percussões' negativas na ex

J:""'~tção 

Des1gnaoa -em 22 c1e "Dovmoro dt Crlaaa. em virtude tio R;equernneu .. 
lSt12- , to 0'1 :;69-63 cic Sr. Senador JoSé 

t'rorrogada até }5 de áez.embiC de l!!ruur1.O. aprovâdO na se&São õO 20 '11e 
196::S em v1ttUde do i-Gequenml'n!Q aO.. agOsto· de 1963. 
mero 'l9:'{-62. ap:-ovadv em 1.2 de de-

. lemoro de 1962 Oest~naàa em "2:11 de,'a.gOSto ele 1.968. 
4Jomp,etaOa . em , de. lanelro ·oe: PrÔrrogada por 1 a.no. em nrtuoe 

1963 ~ID a Qeslg~:Ui.ção -l:tOS Senn~~ le ReQuenmeoto ai' 1.19'1-.83 40 S ... 
Senadores Vascoo..:eloa I'orrea " ,e .MOI .::lettad<>r l3lgefl'eoo f'a.cDeDO, 
Eafl:lunóo Len apruvaQo em 15 na d.e~brO dIr-

Pru!'Togaria~ até "lá de dezembro de 1963. 
1964' em virtude do R.equec1.lDf'nto 06, 

. mero L 19t1-63 QC. Sr' $en~dol Mene
zes f'unen!.eJ ap:"Q'\.'adc .em 15, le De·. 

""---.,..._ ·zemOfo.d.e 1963. 
'J Membros '7, _ ParUdos 

Gilberto MannhQ - PSD. 
• Meneze:, t'taJenteJ ,- PSlJ. 
Henbuldl..- V~eil"a - 1JLH~,. 
Mhtun WampUé - U u;\ 

Melllbroo ,I.~) .. Partldas 
·Jose t'~e.üclano .-. PSD. 
t$lgette~ t>"acbeco 'VtcePr.J.-

.:"d1J • 
..Jose ·Erm1.r10 ~tl)r.esldente) - '.P'l'B: 
'L..Op~ da uosta' - DUN. 
AureUo Vta.nna 'Relator) - PSD . 

.• ::ieo:~eca.rlO: Auxtl1At . Leg18l&\l.ve. 
'PL- 10, Alexandre Ms.rqu.. da ,AlDU· 
QuerQuf> Mello . . Vascuncel~ fOffet:. _ 1;"1 B, 

·EClmuno('. I.,eln _ PTB "l Reuruô~: 2's o 4'& ret.us .. tI, 
. AlOYSIO \le carvalho - PoL, horal 

AERONÁUTICA, DE S JO- da 1963.., . ,- " 
st OO'õ,CAMPOs, ,lIIembr"" (16) - PaitI4<>a ,. 

Or!aàa em 9lrtude do ReqÚerlmOJl:, 
I<> D' 168·83, do Sr, Senador !'&à .... 
Cala..",. aprovado aa ..... 110 'da 13 
de Oovembro de 1983; 

De31gnaéla em 13 ele Dovembro de 
1963. '1 , 

Prorrogada até "15 de dezembr" de' 
1964 em V"..rtude de Requer1mento I'lil .. 
mero 1.15.'3-63 ao Sr. Senador All,U)a 
aJo JuC&. aprovadc.: em 10 de 3ezem· 
bro àe 19€3, '. 

MeQlbrOB (5}'"'·- ,Pa.rt1dos .. 
JOSé l.<'eLIClano - I?SD. . 
Ruy CB.l'oeiro - PSD 
Anti--ônlo Jucâ.- nB. 
P&dre Calàzana ,_ 'UDN. 

H) Para 'o estudo das Mensa· 
gens do Poder Execútivo re
ferentes à :REFORMA 'AD
MIN.lsTRAT.lVA 

, Jefferson' de Aguiar ,..,. PSO. 
Lobão da Sll'eIl'a '123 'do 'áImI do 

1963> _ PSD. 
.Ruy CarnelrO· - PSD. _ ir' 
.BenedlCtD va.lladares - PSD • 
.Wuson ponÇiUves t23 da ~' '" 

1963' - .PSD. . . 
DaruOJ ·KnegeJ" _ UDN " ' J 

:Lopes as COSta \29'<1<1 outubIo i!t .. 
1962. _ UDN, , 

Mllton Oampos' (Vloe-Prosldal:ole) 
8erlbaJdo -VIe1ra ,- 10llli. -
Rw l'alme1l'a _ 'UDN.. • 
'SlIvesr.re Pértcl.. '(23 da oIIrII do 

1963) , 
Bezerra Neto "23 d •. &brIl do '_I . 

- PTB, .' ' 
'Afonso CelSO - PTB. 

b/ogue1.ta da oama ,_ P"rB. 

. Sarros Ca.rvo.!ho ,_ 'FTl!i. - ". 
AloySio de Carvalho <Pre&ld."tol. 

_ PL, , 
:M.em de Sã - PL. 
J~~phat Martnho' - S:Iegenda. 

B) Para estudar a sltuaçãô' dn
E

) 
CASA DA MOEDA . 

Cr1e.àa pOI tnIclatlva 4a CAmara 
Para efetuar o levantamen- dOI! Deputados apruvada pelo Senado 
to da PR00UÇAO MINERAL em 1,12 1963 

. ' . Membros na) P.artidoa 

1<') 'Projeto' de Emenda àCons- ' 
'1ituiçâón9 '·7/61 

• 
Cr,tarJa em vl.rtuae Q~ ttequeranen 

to o~ i)U.l-Ü;S \lç til :::lenaQOI Jetter 
&.in ae A~Ultl.: ~pl"Ovaav em H 'lt 
a~o$C4.. Ou 19ü:i lJe..31gnatla·em·'lI! ,lt~ 
ago.su Oe 196:J~ 

00 PAIS e estudar os 'meios SenaQ,,"'" . .(QUE, .OlSl"OESORRE 'AS MATe-
"Rll\S DA'COMPETENCIAPR1VA
'1llV A 00 sENADO, LNCLUlND() 
AS DE PROPOR A"EXONERAÇACl), 
DOS CHEFES 'DE MISSAO Dl
PLOMAUCA PERMANENTE K 
AI'ROV AR ,O 'ESTABELECIlIIEN-' 
TO O RoalPIMENTO E o REA
TAMENTO DE 'RELAÇOES Dl
'PLOMA'nCAS COM "PA1SES ES-

capazes de possibilitar a WlJsOD .Gonçalves - PSD. 
. d ' 'I' - Leite Neto - PSD, 

sua_ In ustrla luçao ' 6ig-erredo ,Pacn.eco _ PI:3D~ 

Orlarta em r1I'tude <10 Regueruneu-
, to' a" 665-63. do Sr: senadot oJOBé 

Prorrogaaa sUO-: Ul âe março de 1964 Enmno, aprova,do na ,sessão de ,1' de 
f9U 'i.as 'em \'-lrtwle:ao ttequenmen·· .;;61),êmbro .. de 19l.i3. 
to numero L .oH.'6:i ao Sf" ,sena.oOt 
Jerterson de 1\~'Jl!i! - aprovado em W' 'OesIgnada eU) 19 de setemt)rQ tle 
de dezE!morc de !,9t'W. < .19ti::s 

.MembrOfo (1). - P!1f.UdO! 

JeHerson- tle AgUl34 IPre::lH;1e.l!e 
PSD 

Wt1Son Goncalves - PSD. 

ArtntlJ Vtigu:o - P 1 H. 
Edrnurioç Lft'VJ. -: P'l'I::S. 

?r-oITugadíl em virtude do a.eque~ 
(lmento :nY, 1.1.59-63. do Sr. 8etüdot 

-', 1'tll.tOD. campos, .aprovado na. sessão 
. de 10 de dezembro de 1963. 

AOolpnc t'"Taõco _ ~UIi)N.· 

Eurtéo N.etenáe iVtcePre61deO!E" 
ODN. 

JOS;;,;lbat Mar1nnó·..! 'S/legenda. 
SecretAno: ~ QflCllQ.) Leg~la.t:VO. 

PL-6. J, B Castelon Sran~. 

MemOr~ !9) - partHloa 

José t"eucl8.no _ PSD. 
Attlilo t<"'Ontana - PSO. , 
eugeDlo Sarro! - ·PSD. 
JOse Erm lrItI IRelataM -
Bezerra Neto _ PTB. 
M.\!lo Braga - PTB 
LOP~ da' costa - .trDN. 

Lt1WD t.:ampos lPre.sldeoc... 
UUN, 
. JuUo LeIte {VJCePL) -- 'PRo ' 

secrer.a..no; Auxl.UaI LeglS!LltJ.VO 
C) 'Para o' estúdo dos efeitos I PL-IO AleXandrE Marques de A.1bU-

da INf'LAÇAO' E 'DA POli/TI. querQu." MellO,' , . 
CA fRI8Ul AR IA E CAr, 31AL tl,eunloes. ;,$ reir .. >la 16 tIOr .... 

sõ8REAS iEMPRtSAs :P,RI
VADAS ' 

"::r1a.o.a em virtude 'jo ReqtJerl1lTt'n~ 
to n" i)3.i ~õi5 do Sr SpniClVJ (JOJJ;vet\ 
Vlei.:-a (QPrDtlado ,na seasâo cle i CI.-e 

F) Pár~.estucÍar a situação' dos 
TRANQPORTtS 'MARITI. 
MOS E FERROVIARI.OS " 

agõStoue,I963 ' Ll'laatl . em 'VIrtudé" tio -aequ-er:men
Ul6~~ . 10 ll'i ~5~.6;; do Sr. Senadllt José 

Designada em JI' de agOSto de "', 'ermU10. aprovatto na sessâ.o dO 13.11e 
prúrrogaaa ·.em vlr.rUdE' <lo Reaut:J'>- oC)vembr(. de 1963. 

men'to oQ [HH de 1963 do Het'nm' ~JeSt""n;a.a em 13 de novem.bro (te 
'Senàdor AttlllO" ['-'uo'·ana' ":1pr.~vaJo· ... 
em 'lO tle ,de~émnt(J tle 1963. .9~ "" d até '5 .0 .-emhr~ ,,_ 

. MemOroE (.5) - ,partldo.'<: 

. Attil10 
PSlJ, 

José 
P:;:;U 

_ Pres:d2ote 

JosP Ermlrlo,- ae:.ato: - P"l~S,. 

..;..:::. lliJni) I;t'ronco -' uuN. 
A1ÚéJ~(} Viann& __ :P~IJ: 

secr-e«flna,~ Uf,;-:'.[I1 l..E>g1$!.:ttl".'(J 
~Lt~~. JUHe~a dJbe.fu a~' dancO&. 

l' rDrrüga a 'L ~ ......... .u... ... 
19M\ 'em vtft.uC1e do Requertnwnt.c 
1l'J 1 lô2~63 do Sr senatlot JQ.l1L 

-ueite fiorovaàQ em 10 de de~em,).""C 
le 1904 

MembrOs' .'5) - I?artllios 

AttU:o tõ'lmtana - PSD . 
. ::Hgeti'pdQ t'aCl'lecn _. PSD, 

JQSf> t!,'r<nmú _ P'l'B:' 
. .fIne\.>. H >rnnl'lllSeO -~ UDN. 
HHH ",I' 'e - PH 
-:iecr"(..t.anu '\uxIltar l.eg15J~tlvc 

PI. ... 10. A,lexandr:e M. de .,.. Mello .. 

Argeull.rc de fi'lguell'edo - P.TB. 
Edmundo LeVl - ,P:tB 
Adolptl(:-. < Fra oco - UDN. 
João Agnpl.i.lo - ODN. , .. 
AUréllo Vianna ~ PSB 
Josapnar MarJnho - ôem legenda. 
DeputadOS: . 
QUStav<l t.:;ana.nema '(P'restCiente, -

PSD, ' 
Aa.ertlaJ Jurema - PSD: 
Laerte VI~ ora - ~1.1P~ ,tSubStituidc 

pelo - eputado Arnaldo ·NoguetraJ .. 
. HeJtoJ DIas -, UllN. ' 
Doutél de AnC1ralle - PTB. 
ArnaldO Ceraerr8 _ I?SP. 
Jua.n~:z fávora _ PDD. 
EwaJao :P1nto ~ MTR. 

·r.H.ANHEIROS). . 

Eleita em 4 ele. outubr oâe 1961. . 
Prorrogada: 
-: a.te lb de dezembro de 1962 pele' 

RequerImento '3G7~61 ft.pr. em !H de 
ctezt'mbro de 19tH; 

- a~e I:> de c:lezemllro de 1&63 QeJO 
Req 1 139~63 apr, 'em la de 'dezem

'b:w de 1963 
G-omplE!Nida em 29 de outubro de 

1962 ,e 24 .de abdl de 1962. 

We:rnbXOij (16) - partid.9S 

, - ("",,) .:Menez~ Pllnentel - PSD. I) 'Para, no pra~o de tres " . , 
. WilSuD Gonçá.lves 123 o.e abrtl de 

n'1eses, $pr.cceder ao estudo.IHI63, _ presidente '-' PSlJ. ' 
, elas proposições que ''digam I LOoao d. SUvelra -.PSD, " 

respeito à parti,?ipação dos ._ R~~!JcarhelTO ,t23, .. de abru de :19t;,3,1 . 

trabalhador.es . nos 'Iucros I G!JJCU,i MoncUn .J "~ de ;outlÍàro de 
j-, ,.' 1964. _ PSD 
I as .empresas, Eur1CO. Rezende ~23 õe áDrU dQ 

ME~BROS 19ii3, UDN 
S!ma.doH~s· .' Dame) ... Kneger -: UDN. 

Bezerra Neto....:' "prestdente Mllton camp-:Js cVice-Prettden:,e) 
Afonso Arinos - Vice,:preSjdent~ - ·lH..IN 
Jetfer.son de Azuiar Rel&tol'. :8:::: ,pa,a ... Vle!ra - UVN. 
Lelte Neto Lupt!" <.lu Co.sta - UDN~ 
Nelson MaC"ulan SI.tV~Strt: . Pm:l.C1e.s .... _ ...... " • .:.... lPTB 
Eurico Rezende V.JV41~(' .Luna, - .PTB. 
Aurélio Vianna . Aro'ii!lrV Silva: ','24, de a.bril de !963) 
se(:retá:-i::l; Aracv O'Reilly ·de_S0uza.' _ PTB 

Vaga do .senador . pmto -~rrel.I'a 
COMISSõES ESI'EClA"lSI ~~j,~d. abrIl. de 1963~_ - aelatm .,. 

"ARA O l<~STlJn.o !lE; ,AtoY,;Ooe 'Caryalho '- PL. 
PR{).II<;Tn~ DEEI\'lEN I LmQ ,<le Mato •• - "PTN, 

DAR' ~n",STrrlllCÃ~}lL) F'rc1ê.:" da .Emenda ~ Cons- ' 
J} 'Proj€':o da E:T~Cnd.:l à CO:ls-1 tr'zUlção nO 8,'61 

tituição n Q .q. 61_ I ':-;i'.J:~H<., t_~()M';HAf... ;':.u "POR :1~t{O~ 
PU "1!l no eol<:~A:.i;n Oi! , .. }Uf"H·,,: 

·Q.ttjf, t)lHrr.~ "'()l~H" ... ·i·:~~('tilH·.~~ Dl' 'H:s~)t>' UIl~U"'IAI'U.l\ ·H1!: 
l'u51 00':-. M~t~t~TH.i~:iH1St t'I\:~.:~ fi';.: fE!~'?1..::\·."\j,El\"TEl 

EleIta em- 'n je I'lnhc ~~ t961 l"~le.'f' "'IH i :le _l1ut'..I0rc (l.e 1951: 
. 1?~r~rrog-aCl'a ' . ' i .PI·,l'l'~{114&da 

_ ate 1b Of' !'k"."·l,rl1·(" 'Ir '9ü2, ~,,:. r 1 _ ",tI' I,') de deU'morc .c1P·!'lÍ):l ' ... ~~C 
f:{'çl'lerlD1~'nt{. f\WI iH b~ ••. em l4 :;-f-', 'P"'lf'--mrn!-< 'i1JP,-tH Ilprvva<:!.c '~m 14 
àe~:embrc Qe :9'1.-1.' 't :}t .... Jtl.n~rro út- ni\H; 
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~ 

- até 16 dt jallell'O do 1963. paio' Completada em S1) de _ 
Requerimento 181-62 aprovado em 1'11962. 29 de outubro de 1982 • J 

lIe João Al!rtplno ':13 <Se 8brU de lNlI 

do dezembro cte 1962~ abrU de 1963. 
de - Vlce--PresJdente _ O'DN. 

- ate 15 d. dezembro ele la4t, ~ ... 
Requerimento 1.140-63 ~ em Memt>:Oo 116) - partldGo 
10 de detem"", de 1963. 

Oumllletada em 30 de março de 
1962. 29 de autubl'O li. 1962, J3 d< 
abril dI' 1953. 

MetnUrO& {lU) _ pa.rt!(3oa 

MeneW3 pune:oteJ - PSD. 
Ruy carneiro- í29 de a)):1l de lia> 

- eresldeDte - PSD. I 
LobãC:1 da SUve1r8" - pSD, 
Jefferson de Agu18.l 123 àa a,Pldl de 

1963> - PSU. 
GUld. Mondln 129 d. outubro <14 

196al _.' PsD. 
Darue: Krleget' _ UDN. 
Euru",. Rezendl 123 di abril d. 

19631 - IJDN. . 
Milton campos - UDN. . 
Heribrudo. Vieil'l' lV1ce·PrUldOlllie) 

- UDN. 
LeI><> Ó1I COsta - uDN. . _ 
Vo.ga M senador PInto Pr.reJro 

123 d. obrll di 1962 - Relator -
oPTa 

"Bezerm Neto f23 de abm de 1ge8) 
- l'TB. 

Jefferson de AgUlar - PSD. 
W1LsoD . OUnçalves t23 dt t&OtG de 

1863. - PED. 
RUy uartleJ.1'O _ PSO. 
Lot>Ao as Silveira - PSO, 
GUldo MOtl<ll1l l21l de oatal>to '" 

19521 - PSD 
MUton Campo.s - UDN. 
BertbBldc tl1elra - UDN. 
LOP" da (losta -' IlUM. 
João ~rtplDO .23 de abril de 1M3) 

- UDN. 
EUrloo !\e.en<14 123 I!e &I>r1I di 

\963. - \JOII. 
Silvestre péctCle& l23 de ablll d.t 

19631 _ l'TB. 
oNguel.:'a a.a Gsma - PTU. 
Sa.rroo Ca.tV)llro - PTB .. 
JOOBj>bat Marinho 123 !lO .~rIl 111 

19631 _ S. 103· 
Al01SIO. de ca.rva.1bo - PL. 
LtD<> dO Mato. - PTN. 

O) 

DanIel Itrteget - UDN. 
SU,· .. tr. Pértcl.. <23 de abril do, 

1963> - l'TB. 
NOt",elr. <14 Gama _ P'l'll, 

Barroo CarvaJho - P'l'S. 
Aloysio de carvalllo - PL. 
AuréUo Via.nna 123 de sbm de 

19631 _ aelator - P5B. . ' 

Q) Pr~jeto de Emenda à cons-I 
tltuição nq 2/62 

IINS'flTUl NQVa DlSORIMINAÇAO 
DI! RENDAS EM FAVOR DOS 
MUNlClPlO&) . 

EleIta em 33 tto m&lo d. 1962. 

Pran<>gaçào: 
- a(~ U d. dezembro de 1963 Pel<> 

ReQuert.menw 18ti-6~ &pruvado em 12 
da àezl~Uro de 1962; 

_ a.te 15 4e cli'zenlbro dO 1964 .",.1(1 
Requerunento 1.146-63 aprovadO 8Dl 
10 de dezembro de 1963 

ComI,letada ~ 23 de &btll a. 
1963. ' 

Membros _ putido. 

Agôsto de 1964 2651 

S) Projeto d,. Emenda à COl1s. 
tituiç!io n' 5/62 

fDISPOE SOIlBB A ENTBltG4 AOS 
MUNlClPlOS DE 30% 04 ARRE. 
CADAÇAO DOS l!STADOS QVAN~ 
00 EXCEDER AS RENDAS M~ 
NlCIPAJS). 

Eleita em 1.3 de setembro de lPdJ" 
Prorroga<1a: 
- até lb de dezembro de 1963 pelO: 

Requenmenw O" l H1-tj;.i ""pl'u~dOa 

elJl 12 <lo dezembro de 196.:1; 

-- a~t t. ce à.ezemnro de J96~ oeiO 
RequerJmento l. J.4tH;; aapruv8Je; 1:'11 
40 ele aezembrQ de 1963. 

OompJ.etctIJ em 23 de abrli àe ltttlJ. 
MembTU6. - Pal't1Ci(:. 

Jenerwt). <te A.gular - PBD, 
, Ruy' Catnet'o - ~SD 

L..obào da SJvera - ~Sll. 
WUSo.o OODoaJVe.Ii (2i!' dt sbrti di --. 

19631. - PSI) 
Leite Neto ·23 f 83' -: PSO. 
Menez~ P.tment-eJ - . Pr&lOM te. 
Milt.oo Compoo - OUN 
EierlbBJ.d.g vteU'a - OUN. 
Jo.saphat Marinho· - ,23 i 63) 

Amour, Silva 1:;3 Oe obrll I!e 1961) 
_ p'rn. 

Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 11/61 . 

ICR1A~'AO os- NOVOS 

Jette,son". I!.gular _ 1'50. 
WU,s<ill Gonçalves l23 de ~ 

19631 - !'SI) . 
Q,f \Tlce-.Pres1dent(o - ODN 

Panle. K..rteget _ OVN. 
Vivaldo Ltma _ PTB. 
AloySIO de Carvalllo - PL. 
Llno <l,. Matus - PTN, . 

M) Projeto de Emenda !t Cons
'tituição n'l 9/61 

IQUE MODIFlCA'O REGUlE DE 
I1ISCUllIrINAÇAO DAS REND4S> 

Eleita em 20 ãe novembrO de 1961. 

Prorrogu.d.a: 
_ até Ui ão dezembro ae 1962 noto 

lteqUeflJD"Dto 605·61 ap."OVado Im 14 
do de=ll'" ão 1961; 

- até 15 de dezembro de 1963. Oelo 
!Requerimento 782-62 aprovado em 12 
àe dezemtJro de 1962; 

MVNIClPIOS. 

Eleita em 28 tte ma.rço di 19112. 
Prorroa:~:çflO: 

- ali! Ib de ttezembro de 1963 DOlo 
Req.' 194·~. aprova"" em 12 <11 .. 
zembro de 1002 

- ate) 15 a. a ... mbro de 111M. peJo 
ReG 1.143-63. aprovado .... 10 de 
dezembro de 1963. . 

COmpletado em 29 do outubrO a. 
1962 2l! de obr!l <le 1963 o 211 rII Ju. 
lho 40 1963 . 

Membros - Part!d<ll 

JeUerSOll ae AiuJar - I'SD. 
Wu.oD aançaJv" 1:13 <14 aIafQ .. 

19631 - pSD 
RUy Carneiro _ PSI>. 
i.JObão aa .silVelra - PSD. 
GUldo Mondln (29 de outubrO 111 

Ruy ':lameiro - PSD, 
LobAo as SlIvelra - FSD. 
Leite Neto )23 de" abrll ae 18m 

- E'Sl). 
MUto. Campos - OVN. • 
Herlbaldo Vlell'a Vlee·PrUldEn:.e 

VDN. 

Menez .. Pimentel - PSI>. 
EurlQO Rezende (23 d.e abl1 ide 

1963> - Relator - (]lJN 
Silvestre PérIcJel3 123 de I!I.bdJ d4 

1963> - Presidente _ PTB. 
Nogueira de Oama - P'l'B. 
Barro.. Carv&1hQ - P'I'B 
AloyS20 de carvalho _ P'L~ 
Llno d., Matos - _ PTlI. 
João AjlrlPlno 123 do abril d. 1963) 

- UDN. 
Danl,l Itl'leger _ VDN, 

Vag1l <lQ SenhOr Plnto Ferreira 
Eurico Rezende i23.t 63, - UL>N .. ) 

'26 f 63> _ l'TB 
Nogue1rs c!a' Qam.a - PTB. 
aarro.s carvalho - P'fB. 
Mem do S' - PL. 
MIguel Couto '23.4.63). - psp) 

T) Projeto de Emenda It. Cons
ti!aição n9 6 /62 

t"'U~IENTI\ PARA QUATUO O NO~ 
~IERO DE REPRESEN'I'AN'fES 
DOS ESTADOS -I! 00 DISTRITO 
FEDl!RAL NO SENA.POI. 

EleHa em 13. 9 62 

,Prorrogada: 
.- ate JD.12 63· pelO Requerimento 

19<~-62. aprovado eJIl 12.1262:_ - até la de dezembro ae 196{, ~ 
Requeri.nlento 1.141-63 .aprovado em 
10 àe dezembro d. 11163. 

196~1 - PSV 
Milton C.",jIOa - UDN. 
Herlbaldo Vieira - UDN, 
LeP" da (losta - UDN. 

'. ._ até 15 12 64. pelO Reque1"lmento 
R) Proje1o de Emenda à Cons· 1.148-63. aprovado' em 16 12 6Z. 

MeUl brao !16) - PlÓrt1d<ll 

Jerrer",!) ao MUlA< 123 di &!!rll 
de 19631. -- PSD. 

Meneze. Pimentel - pSD. 
FilInte Mull., - PSD. 
Guldo Mondln \29 de outubro Ce 

19521 _ P,SD. 
Ruy Ca.tr.lell'O <23 d. abril d< usa 

- PSD.· . 

DallleJ Kneger (Relator) - 01)N. 
EuriCO Rezeude' \23 de abril di 

lSS~1 - Il1)N 
lI.fiJton campo", - ODN# 
Heribaldo Vieira -' UPN. 
Rw Palmeira . -ODN. 
Amaury .silva - 23 ae abrll ae 

1963) _ I''l'B 
Barros Ca.rvaJho - PTB. 
A.rgem1ro de Figueiredo - PTS. 
Bezerra Neto (,33 de abrU d, 1"3 

_ !'TB 
AlOYSIo de Carva.lho - PL. 
Llno de Mates - PN. 

titui,ção 0 9 3/62 ()ompletadp em 33 4.83 

João ~rlplno 123 àe abril <Ie 1963) 
- UDN 

(AUTORIZA O TRIBUNAL SUPE- Membr"" - PArUI!oa 
BIOB'IlLEITORAL A FIXAR 04· JeUerson de .I\.gul., - P5D 
TA rARA 4 REAL1ZAÇAO DO ~:uy Carneiro -' P50 =00 Rezende 123 ai abril do 

11168) - IJDN. PLEBISCITO PREVISTO NA Lobão da Silveira - Relator 
EDEND.\ CONSTITUCIONAL ,,~?S\) Silvestre Pérlel.. <:13 do al>z1l lIe 

19631 - PTB , _ &1'0 ADICIONALJ. 

HÓg'Ue1ra da Gama - P'l'B .. 
Barrot C&tValllo _ P'l'B. 
AlOySio de CarvalhO - PL. 
MIgUel couto - pSp. 

~SWDu..o" Gonçalv" 123' 631 E1on.a el" la ae JUlho d' l00~. r 

Cattete Pinheiro <23 d. ~ de 
1963) - PTlI. . 

Prorogaçi\o: 
_ .c, 11; d. dezelllbro d. 1983 pelo 

RequerDlle;1l1:O 1B7~62 QDrovado~!D l2 
de deze.mÕ,ro de 1962. 

_ ate U. de dezembro de i96f peJO 
P) Projeto de Emenda à Cona- Requerunell\<> 1 146 aprovado "'" lj) 

. tituição n 9 1/62 d. ~"":.~·~a <14 i!,6a 23 ã. &t>rll <14 
(OBRlGA'J'ORlEDADI< 'DI! CONCllB- 1963. 

80 PARlI I~VESTlDURA EM 
CAROO fl'/WJAL DE CABRELRA 

,MembrOS - partiOOs 

li PROlBlÇAO DE NOMllAÇOES 
INTERINAS\. . 

Eleita em lO d. malo de 19l1li. 

Prorrogada: 
- ate) 13 de dezembro d. 111Q, ~ . 

ReQ :185·6~ aprovada em 12 de de. 
zembro de 1962 

JefJ'e.r50n <le Agulaz - PS. 
W1l8oD Ooncalves l23 de a::ml ae 

1968> - PSD. 

RIl1 Carcelro - ~SD. 

[;)bâo da SUv.,r. - I'SD. 

Men .... f'>meDt&1 - PIilD. 
Leite Neto 123 d. abril de 191J31 

.Menezes Pimentel _ PSD 

Milton campOl -otlN 

H.rlb.tdo VieIrA - UDN 
J(lsapbat Marinho - (23 4: 63) ....; 

DO/I 
Oa.n.1eJ ltrleger - CDN I 
eU.rlGO Rezencte _ (23.f. 63) - Vi

ce ... Pre..'ldente - ODN 
"0 vaga do SenadOr Plnto .Perrelr. 
(23 ~~ 63) - 1?'t'es1dente - PT.a . 

Nogueira d$l Gam.a - PTB 
(:Ja.rro: oanalbo - PI'B 
Mero ae Sã - E'L 
JúlJo Leite '23 4.63) • i'l'I 

U) Projeto de Emenda à Cons';-

- a.té 15 de d.ezembro de 1963 peJe! 
,APUUAf;AO DAS COTAS DE IM Req 1 144 .. 63 a.provado em 10 dI' de. 

POSTOS DESTINADAS AOS MU- zenibro dE 1963. 

N) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 10/61 

1'50 
MUtoIJ Campos - UDN. 
BerlbaJdo I'letra - IJDN. 

tituição n9 7/62 . 
IREVuGA A EMENOACONSTlTU_ 

CIONAL N" {, QUE INSTITUIU Q 
SISTEMA f4RLAroiENTAR uJli 
GOVERNO E O AR1 61 DA "ONS_ 
TITUlÇAO FEDERAL. DE la O. 
SE~rEMBRO DE 1946). 

NlClPIOS>. completa0. em 23 de Bl>rll di 19111. 
Eleita em ::8 de dezembro de 1002 
prorogac1a: 

- a.te ib de óezembrc de 1963 g.tkl 
Req 183-63 aprovado em 12 de 4.· 
zembro ele 1962 

- até 15 di!' âezembrQ de 1964 p~lO 
Req. 1.142-63 .provado em 10 d ..... 
tubro de 18&. 

• 

Membros _ Parudoa 
Jefterson ne Agulal' - PSD. 
WIl60n oonçalv.. .23 do rIi>r!I 4e 

19631 - pSD 
Ruy, oa.rnell'o - PS. 
Menezes pi.IllenteJ - P8D. 
Milton campoa - IJDN. 
aer1baldo \fieIra - UDN. 
Eurico Rezend4 (23 48 aJx1l 4e 

19631 - UDN. 

JoAo AgrIpino (23 àe atml de 1003) _ UDN. 

EUrtco Re,z.ende (23 de aar1l ele 
1963> - IJDN 

oaDleJ Kneg", - IJDN. 
Silvestre f'éricle.t (2" de ~ clt 

1963> - PTl3 
Noguetra <1a, Gama - PTB. 

Barroa CarvalhO - PTB. 
Mero da SIi - PL. 
AarIo .Stelllbruob - M'I'il 

EleU" em e:, 12.62. 
PTol'l'OS'aaa: 
- •. té 15 12 63 pelo Requerimento· 

791 .. 62. aprovado eni 12 l:a 62; 
- •. ~ 15 12 6f t>8lo Requer1IneDlO 

,1.1411-113 aprovada em 10.12.63. 
()Qm.~ em 23·4.63. 



, 

=~652. Têrça-feira 11 .,====--";O~I_Á=R=IO==[);"·:J~C~O;,,N;..;G-=..:.-R..;.E.;,S.;,S.O~=N;.;A,,;;C~iO:;,;N;,,A,;.L;;",...;~;;;'S:;,;e;;;ç,;;ã,;;,o".;I;;;l)~ ____ ===A;.;g~ô:;:;s~t~o",;d~e::..:1::9~6:4~_. 

M~moros _ ,paruaos 
Jo;fte-n,f .. m Cie Agulsr _ .. fidO 
R..L) l:a!'ne:rb - pSD 
p<:.urt: lJild\Jvtco _ PSD 
W~J.sun Gonçalves 1:l3 t 6Z) 

PSU 

U!t.e NeUl - PSn 
A.m aury till v a _ f'Tl3 
Bezerra.· Net..o _ f""fa 

.•. Vaga Cio senlUÍar P1.nto ~ 
- P'TB 
'" Va~s do Senaõor Edua.rdo ga .• 
.,Iâo· IVlct>-Presldellte) _ PTB 

. vaga de l::iena,jot Eduardo 45-
snUlJ _ PTB 

EuriCo Reí'-f'nde _ Pr(>' iClte 

AIon.o;o A.rlnoa _ UDN 
J8S5.'pna t M8nnbo _ sem 
Raul Glutll~rt1 - f'SP 
JOSé U!l"t: - PR 

Z-:2) Projeto de Emenda 
COI1l;tituição n9 7/63 

D'i>ignacla em 25.5,196~' 
Jefferson d~ AgUiar (PSD). 
Antônio Balbino (PSDi 
Wilson Gonçalves (PSD). 
Ruy CI>l'neJro (PSDJ. 
Men .. e. Plmentel (PSDl. 
Edmund<> Levl (P'!'B) • 
l!ezerra Neto (P'l'B) . 
Arthur \'Irgillo (PTBl. 

'Oscar Passos (?TB). 

Benedito vaUactare.s - -PSll 
Mene:::<:!'s PImentel - PSU 
~L::"n c.;ampos - UUN 
!:lerl ~a.c{) V.eml - UUN 
,E'-l!'Wl. fte:z.ende 123 4. 63' - UDN 
L).a!Jlel Kr,eger - lJDN 

Milton Campos ~. UDN ' 
Daniel Knel{er ~. 1JVl'l 
A1Qysio QI'! Carl'BJho - PL 

(TRANSFlmeNcIA PARA A RE
SERVA 00 MILITAR DA ATIVA 
QUE SE CAI'DIDAT6R A OaRGO 
ELE'flVC>l. 

Afonso P..rinos IUDN) ~ 
MIlton C.mpo.s (TIDN) 
Eurico Rezende (UDN)', 
Aloysio de Ca.rvalho tPL)', João Agrlp:no 23" 631 - UDN 

Ama'.1.ry SUV9 123 4 631 _ p')'l:5 
Nog'lenH <18 Gama _ .PTa 
Barrol' CarvaJho - P"TB 
Mem de Sá - Pt 
Raul GilJbert.1 - PSP . 

V) Projeto de Emenda à Cons
tituiÇão n~ _1/63 

('tltAH.'\.UJU UI<: l\'lULlfEIU:S. ft 
NOP.,hS « fRAUAl.UO I!:l\'l 
DUS11UAS (NS1\LVUlU'::S., 

~tE· 
IN 

D~.sl ~naaa em 23 4 63 
prorrugao.a ate 1:' 12 64 ptUt Re. 

querlmentc 1 150~63 Aprovada em lU 
de óe~embr(l de 1963 

Membros _ pa.rtJ6oI 
J eUtrson Qe ag!llAl - t':30 
RUj Carneiro - PSD 
LotJ.i'io cU Sil vetra PSt) 
WUSOD UonçaJve", -, R.eta. ar 

PSD 
Menezes Ptmentet - PSO 
Lei t. Neto _ PSU 
Amaury Silva - f"fB 
Bezerfll Neto _ vtce~Pruldente 

PTB 
Vaqa do Senad01 ptnta [l'errein 

- P1" 
QHve.'i.trE' Pértcle.s ..:.. ?Ta 
Argemlro de Flgue\reao - PTB 
EUrico Rez.ende t23 4 63l _ Ut>N 
M1.ltuD Campos - crDN 
Danle~ ftrlegeJ _ O'DN . 
Josap!lat Marinho - Sem t.ea:e.nó:ã 
AloiTO de Carvalho - PL 

W) Proj~to de Emenda à Cons
tltuiçiio n~ 2/63 

tlltHl':I1'O DE PROPIUEDAllE~ 

OU!Qn.:!oos tm 23'" 63 
·Pf1.1!·;'oga(la.: 
_ lHe 1:, 12 64 .oe;o RequerimenUJ 

1.151-63 a.prov·ado em .10 12 63. 
Membros _ part.ldoa 

JeHerSOD <1e AS"UlaJ - PSL\ 
Ruy Carneu'o - ~resldentij - P5D 
Lobãc da Silveua - PSD 
WtlsoD UODClI.lVes - ~Sb 
Meneze.t Punentel _ PSD 
Henoald~o VieU'a. _ Vice~t'reslden~ 

I< _ PSLl -
_ f'TB 

- PTB 
Sanador 

'Amaury S1!va 
Sez.t!rra Net() 

.'._, v ... ~a de 
re1ra _ p'n:l 

SHve.st.re pen..:lea _ PTl$ 
Arew VlrgHlQ - P'TN 

Josapha' Mannhl) - Rela.tor _ 
Sem L.egenaa 

Y) Projt:-to de Emenda à Cons
tituição ,,9 4/63 

(CUN\;EU~ ImJNIDADES AOS 
\'1!:itf<:At10RES. 

Designa.da em 20;) 153 
PrUr~gaQ3 ate 1~ 12 64 ~o ~ 

~uertment.G oú.mero 1 153~63. aPlOl'a-. 
do em 10 12 63 

Memt)ros - part1do!l 
Jefferson de "'-i"'Jlar - PSO 
Ruy Cl1rn~lro - PSD 
Lobão da Sllvelr" - PSD 
WUSon Goncalvl~ '- PSO 
Mfinezes Ptmemel - fiSD 
Leite Neto _ PSD 
Amf\.Ul1' snva ._ . PTB 
8fizerra Neto -' ?TB 

.•• Vaga do SenadOl Ploto ~ _ PTB 

Silvestre Pér!cl~..s - ?TB 
'A.dalberto Se09 _ FTB 
EuriCO Rezende 123' 65, _ UDN 
Mlloon Campo!'. - ODN 
AlOYSIo dE' carvalho - PL 
Josanhl!tt Marinho - Sem Legenda 
João AgripIno - UON 

Z) Projeto de Emenda à Cons-

tituiçã~ nU 5/63 
(DI!\Pi'lE SOB!t~ O IUPOSTO DE 
_ VENUAS Il CONSIGNAÇÕES 

Designada em 31 Ó 83 
prorrogada ate lá 1:& 64 pelo R&

querlment.o numero 1.154·63. apro-. 
vado em 10 12 63 

'Membros _ parttdos 
JetterSQD Ge Aguhlf - PSI) 
ttuy Carneiro _ PSP 
Lobão dft SH1-'elr& - .PSU 
WUSOD Gonçalves - PSD 
Meneeê'~ Pimf!ntel - PSD 
LeIte Ne'o - PSD 
AmaurY StlV1l - PTB 
Bezerra Neto ~ PTB 

.•. Vaga. do Senador HUmberto 
sedes - P'TB 

Argemlro de .Flgultlredo 

Eur1c() Rezer.de - UDN 

Mil ton Caro POs - UON 
Dante1 Kr!eger _ UDN ..-

PI"B 

A1oyslO de Carva!ho - PL 
Josaph.at Ma.rinho - Se tnLegendA 

Oe$:goaàtl em 3.10.83 
JOS&phat Marinho <BPIl. 

f"rorrogacla até 15.l2.M ~ Re
querlmento Dumero 1,1~6-63. a,prova· 
do em lQ 12 ~ 

Aurélio Vianna (BP!}. 
Aarão Ste!nbruch (BPI) .. 

COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

INQUÉRITO 

MemoTO! _ partldOl 
JGUerSOD oe Agul&f - pSI) 
Ruy carnetro - PSD 
Wllson Oonçalves - PSD 

. ,Jose Fel.lo1ano _ PSD 
Waltre<l<. GurgeI - PSD 
Argem1r(] de Figueiredo - P'l'B 
Be-aerra .Ne·o - P'l"B 
Sl!vestre P~rlcJea - PTS 
Edm unde (,e0l - Pl'B 
Eurlco Bezende - UDN 
MIlton Cn!llpos - IltlN 
AloySIO Oe Carvalho _ PL 
Manso Arln~ _ UDN 
Josapl"'l8 t Ma.rlnho _ sem Lea'en4a 
JUlIo Leite _ PR 

Z-3) Proieto de Emenda à 
Co!"stituiÇâo 1'19 .8/63 

(AV1'UNOMJA DOS &lllNICIPIOSI 

eslgna<1a em 22,10 63 
Prorrogada a~e 1~.1:' 64 .pelo Re

~erimento Dumero 1, 15í ~63. .prova· 
do em 10 12 63 

Membros - Part1doe 
JeUerSlOD de Ag'lla.r - PSD 
RU,. carnelro - PSD 
Jose f'eUclano •. f'SO 
Wilson. OonçaJfe/J - PSD 
Bezerr:3 Neto - PTB 
Edmundo .... ., - PTB 
Argemj rc Figueiredo - PTB 
Mele Braga - PTB ' 
Eurtct, Rezende, 123." 63' - UDN 
Aloysio de Oarvalho - ODN 
Afonso Arwos - DUN 
Jo,saphnf Mannha - RelatQ;r 

Sem Legenda 
AuttHo Vianna - PTB 
Júl!.o Leite _ PR 

Z-4-) Projeto de Emenda 
Constituição n~ 1/64 

à 

(Elel.~ã() automá.t1ca do Vlce-Prte. 
siden:e c,am o Presidente da Repú· 
bUcal .. 

oe,s.!gnad41 em '26.2.19'G4 
Jefferson de Aguiar (PSD). 
.Ruy Carneirc íPSD
l,oOão.dt. SUófe[ra IPSUt. 
Wilson Gonçalves ,PSO), 
Jf"\Sé Felit'lano ,PSD). 
St:zerra Net<. 'PTB\ 
Arthur V:rr,iliQ IPTB). 
A-lu,nJ-. ,luc" 'PTBl_ 

CRJ.tD_~S DE AC()RDO CO" O 
ART. 53 DA CO~STJTUIÇAO 11 
O' ART, 149, AUNEA A. DO RIl
GIMENTO INTERNO, 

") Para apurar a aquisição, 
pelo Govêrno Federal. dos 
acêrvos de concessionârias 
de serviçospúbliços e a 
importação de chapas de 
aço para a Cia Siderúr
gica Nacional. 

Crtarla pela Re.soluÇã.o ll11mero 11, 
de 196:::1 aSS1nada pelo senhot Ne1.SOD 
Maculan e mats 23 Senhores Sena
dor~B l8-pre.sentada em 31) üe malt de 
1963) . " . 

oeslgnaóa E'm 31 de- maio d~ 1963 
- Prazo - 0(20 dtas. a te 28 de se.. . 
tembro de 1963. 

Prorrogada: 
- Por mais 120 dias. em vtrtude 

da aprovação <10 R.eq1.lerlmeD~ no.
Il'leto 6.56~63 do Senhor SenadO! Joto 
Agriptno. Dj:! sessão de 18 dt so:·em ... 
bro de 1963 (2\ horas'. 

- pol maIs um ano ,em virt'.ldt da 
aprO\'ação do Reqt1er1mento ntu.'ller.o 
1 173~63, d-o senhor BenadoI Leit.e 
Neto. na sessão de 12 de dezeInbro 
de 1963 f 

Memtlros - parUóos 
Jefterson de Agu18s - PSO 
Lette Net{j ~ PrestdeDtet - PSD 
Nelsoti MacUlan - P'l'B 
Joâo AgrIpinO ·Relator) _. UDN· 
JoSs.Ohat Marinho - sem Legenda 

2'> Para apura; fatos aponta
dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados com 
irregularidades grav.es e 
corrupção no Departamen-
to de Correios e Telégrafos 

Crtad3_ pela REW1UÇáo nllmerc 3"3 
de 1963, a.ssmad;:1' oelo senhol Jef· 
ferson de Ag!.ual e ma~ 33 Senhores 
Sena-dore~ 'aJ)resen~ ada- . \la ses&ã.c de 
30 de outubro de 19631. 

Pra.zo - Qt!!' o flm da s-essào leg-ls. 
'ativa de 1963 

Eur1cG Rezende 123 4 631 - UDN 
Milt<>n Campo. - RelAtOr ~, ODlj· 2-.1) Projeto de Emenda 
JOã.o AgtlplDO - UDN. . 

à 
OScar I?as.~~ (PTB) , 
A.nU,n10 Carl<k (UDN)-. 
1'J<>y.sio dE' Carvalho IPt.): 

PrOI1'ogal;áo PQJ 10 diaE late In de 
:narçO de 19641 em vutude· do Ite .. 
quertment(' númerO 1 163·6'$ io Se
nhor Senador Wllson Qonçasves' 
.aprovado na sessê.o ae 10 de dezem-JOSllphat MarinhO _ Sem Legenda tituição nq 6/63 

AloySio: tie Carvalho - PL tlNEL.EGIBILIDADE) 

X} Projeto de Emenda iI. Cons
tituição nq 3/63 

IlIISPOE S()BRE A' AD~lIN1STRA
ÇAO DO DISTRITO FEDERAL E 
&lATERIA DA COUPETENCIA 
PRIVATIVA DO SENADO.. a. 
Des1iUada .m 2 5 63 , 

. Prorrogada até 111 12 64 pelo Re
Querimento I 152,63, aprovado em 10 
de dezembro de 1963. 

M&mbrOS _ partidos 
Jetterson àe Ai'J.1ar - t'SO 
RUY Cs.rn.1ro - PSD 
Lobâo da SUve!ra - PSO 
WllBon Gon~'" -' PSD 
lAen.... Pimentel - PSD 

Oeslgnada tm 2.10,63 
Prorrogado ate 15.12,64 Delo !te

~uerimenl() aumero 1,1&6·63. aprova
do em 10 12 63. 

M.mbros - Partldoo 
Jefferson Cle Aguiar - pSl) 
RUy c..,.ne1ro - ['SI) 
Wilson Qonçalv~ _ PSl) 
JOSé FeIlclano - PSD 
walfredo OW'gel - PSll 
Argemlrc d. Fi!l'l.lredQ - 2'rB 
Bezerra Neto - PTB 
SUvestre PérlCle.3 - PTB 
Edm undo LeVl - E'TB 
EUrIco Rezende - VDN 
M1Jl..On Campos _ UDN 
Alorslo a. Canall,. - UON 

Euric{ R~f,ende !UD~I, 
Milton campas <UDNl. 
JOSB.phat Marinho IBPI). 
JôJlo Leite IBP!) 

AuréHo \"iar.na. IB?!). 

Z-5) Projeto de Emenda 
Constituição 109 2/64 

à 

(D~~ nova redação à altnea a, do 
<lrt. :101 • ai Item IX do art 121 d. 
cons~tu1~ão Federal, s f1m d~ esta· 
beleeer que sejam OfOCesSadOS e jU!
gac:io:s. DOS crimes comuns: 

_ os membros do Congres.so Na.
cional, p.elo supremo Tribunal Fe-
óera.{~ . 
I _ Os membros das As.semblé\as Le~ 
.«wla,Ulra.a, pelos' Tribunais de Ju.stiça), 

bro de 1963 121 30), . 
D'i?stgnar:ão em O· de dezembro de 

1953 J 

Membros rIU, - PartJdos 
Jeffersun de A~l}lal -. PSD 
LeJce Neto -- PSD 
At'lIk F'ont.sna _ p·SO . 
Wilson Gonçalves - Prts1dente -.. 

~.sn ' 
Artur V'Lrgmo - .P'I13 
BeZeil'8 Neto 8 Il 63 - VlCt:Pr.e ... 

~:dente - PTB 
Me!k Braga _ ?TB 
Joãc A.:;rlplno - UON 
Dan!e! Kr1.eges _ OUN 
Eur1c() R.ezende 123 4 63\ _ ODN 
Aurélio Vianna - PSB / 
Secreténo A 'lxHlR r LP~1c;laUYO, 

Plr9 J N~y Pa~O,J OantB.&. 
Lobão <Ia SlIfe'<a - PSD 
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SEçAo 11 
• IA _ _ __ .:0:::: SE_ 4S ::::e:: 

, CAPITAL }'EDERAL QUA2'IA·FEIRA, l~ DE AGOSTO DE 1964 

'" T' -

.CONGRESSO . NACIONAL 
PRESIDêNCIA 

fi- S~o Conjunta. 

~ 8cmio Legislativa Ordinúia 

r LogbI!awra 

:IBm !li de IIgõstG de 1964, àn 21 horas e 30 minuto!! 

ORDEM DO DIA 

VQ"""tiO, .tn turno ún!c<>, 110 Projeto de LeI nO 4, de 1964 iC. N.), 
iCe ln.icia,Uva do ,Senhor Pres1dente da. Repúblice., que modifica. 8 legislação 
... Impootoo de consumo e de sêlo e dá outras pravidênci •• , t<m<!o Psr ... 
Nr, eoO nO la. de 196' (C. N.) da Conll.esão .MiSta. 

8eooão CODl1m4 

t" e_. LerWati.. OrdlnArio 

I' LeJll>latura 

Em 12 de agôsto de 1964, às 21 horas e 30 minutos 
ORDEM DO DU 

OoIlllnUaçâ<> ela '''~ d"" disjlQS1tlv,", atingIdos pelo .eto pr .. lden
.... (parcial) "" ,PiO)eto d. Lel 11' I, d. 1964 (C. N.) .. que Imtitú! n"',," 
\raloras de ve-ru::unentos para o:s servidores 11vi.s do POder Executivo , dá 
euti!'aa pro"fidénels.B, tendo 

REt.ATOR.tO. ror n~ '1 d~ 19Ü4., da Comissão Mista. 

('tauta n~ 
1 . 
2 

" 4 
6 
6 

ORIENTAÇAO PARA A \'OTAÇAO 

DMpoSittor a que se rejere 
II I' .2' do art. 27, 
Ar~. 28 fpalavras vetadas). 
I 2' do ort. 33 'totalidade>, 
Paràgratc 1inlco do art 35 ü.otalidad-e). 
Ar!;. 37 I pala\Tft..':, vetadas). 
Arl" 40 ltotll.l!d'.df>, 

Seosão Conjllll\ 

2& Sc36áo Legislativa Ot'dlnârb 
59 Legislatura. 

Em 13 de agôsto de 1964, às 21 horas e 30 minut.os 
ORDEM DO DIA 

Vet.o p ... "'sidendal (pa,rciail ao Projeto de Lei nO L969·A de 196·1 na 
Uâmara e n Q 55 di! !g(i., n-: Sr:n&do, qt!e autoriza a em!ssão d· Obrigações 
ao l'espuro to acionu_. altera fi. le{'.1s1ação do Jmpôsto sôbl'e fi Renda e dá 
OUt-l'M pNv:clênclu~. tendo R.cult6rio sob n(l 9, de 19'54. da. ComiSsão 
M,1Eta, 

1 

2 

ORIENTAÇAO PARA A VOTAÇAO 

DlSpO$itin a que s(' relere 

Art 4~ (pd. ... te VeLnda); 

lut. 2r. e se~1.S puràgrafo,$ (to:·J.I'd~e); 

a 

$ 

6 

Arl, 81 • .., .. p"'~gral05 (to~ll!d.<I<); 

I 89 <to ut 39 I parte vetooaJ; 
. AUnea I> 4t.o m, 3"'.1' (pa.rte vetada) ~ 

Al1!l<a • G <!-> pfU'Rgralo ÚnJCO do art, 3ll (I'ort. (vetada): 

Al1nee c dv art. 32 (tOtal1r1oof;": 
Art, 34 {p<tl%"te vet.ada) I. 

"Senão Conjunta. 

ta S~O Legislat!va Or.dJ-nárla. 

5' Legislatura, 

Em li ele agôsto de 1964, às 21 horas e se minutos 
ORDEM DO DIA 

VETOS PRIlSIDENOI,US 

l' AI> Pro)ooo de Lel Q I. ~lb-B-eo na Oâmara e n' 74-63 no senado, 
qu. inot1l1 w: e.Wlo Rodo\'iãclo Na,elono.l a. ügação entre Rio verde.·no ,Di. 
lado de G<>iá.s (BR-19) e Oampo Grande, rio Estado de Mato OrCS$O 
I.BR-I6) I tendo Relatório, s">t n( 5~G', d.a. CO!n1ssão .Mista; 

2<' AI> ProJe1;o de Ld n', 67-B-63 na Oâmara. ~ n' 77-63 no Senado, que 
lDeIul no Plane Rodivll!.rJo lJaclonaJ a Ug<lçtiO Rio Orande-Aceguá, rend" 
Re:s..torio. sob D~ 6-64" da C"ID~ A1;i.sta; 

3' AO Projete de Lei n' 3õ-F-63, no Sena,do e n' 56-64, no Senado 
que e.stabe1ece Ilonnas processnait relatlvaa o' mandado dg Segura.nÇ!1. 
lendo Relatór1a, sob n' 8, de 1964 da com!.sS5.o Mista (veto pa<CIal). 

1 

3 

• 
jl 

t 

3 

OR~NTAÇAO PARA A VO'FAÇãO 

Matéria a que se retere 
~ 

ProJero que inclUi no Plano R.odoviárlo Nacional • Il
g<lçtiO entre Rlo Verde, 110 Elstado de G<>!á.s (BR-
19) e O!unpo Grande, no Estado de Maio Grooso 

- (BR·161. 

To~..a.li4aaf do l>tt>jel.c 

projeto qUe inclui no Plnno ROd:oviácio Na.cone.l & 

ligaç>lc Rio ora.nde·Ace&'uV 
Total1<1a<.te do projeto 

Pl'(Jjeto qu~ estabelece normaa proceSSUQl$ re!atiV6.6 " 
mand.~dt:I de stkumnça 

Letra ""a.' "1r. tine", do art. 19 (paJ4.vraa ietadas>; 
Art, 49 tpalavra ·vet.ada> j 

Art. 69 (OOt.aJ1cad'e>. 

o Pres.ldente do Senado Federal nc.e têrmllS do Art. 10, I 3'. da Cons
tituição e do Art. 19. nY IV do Reglmento Comum. çODvoca as- duas Ca.se.s 
do Congre.s.so N2.cíon6.l para em sessã.o conJunbB a realizar-se no dia 13 
de agOsto do ano em cur~o as 21 bora.a e t.r1DtA:~ mUlutos no elenâr10 da 
Câmara do! Deputados conhecetem do veto t,)resldenclal a.o Projeto de 
LeI (Dq 1.969· A, de 196'\ na Câmara. e o· 55, Qe 1964, no senedo) que 

.. 



_cio ,......... .. H •• Julbo ele 19G4. . ._.~~_.-. 

AUI.Q MO~R..A ANDaADe 

~~.,. Pre-*l~te do Senado "~Jr 
'z 

o Presidente 40 Sena.do Federal, noa têrmos do art. 70, I 33 da,_Consu.. 
. tuicão e do art. lO., na IV. do h,egimento Comum. convOCa as duas casas do 

Congresso Nacional para. em sessão conjunta a realiza:r-se no dia 25 de agOSto 
do ano em curso às 21 horas e 30 minutos, no plenári(1 da Câ.mara dos J)elN
tad08. conhecerem do veto presJdencial ao Projeto de Lei (na- 1.140-8,' de 
1963, na Câmara e n() 76, de 1964, no Senado) que aprova normas para re ... 
visio de preços em contratos de Obras ou serviços :a cargo de órgãos do Go

_ l'êrno Fedel'al, e dá outras providências. 

Senado Federal, em 3 de agOsto de 186" 

.Presidente 

-- Ao uno MolJ1l.A ANDl{ADg 

SENADO FEDERAL 
2~ SESS.{O LEGISLATIVA OR.DINÁRIA. 

DA 5' LEGISLATURA 

, ATA DA 124. SESSÃO, EM 11 
I DE AGôSTO DE 1964 

I'RESIDt:NCIA DOS SENHGItES 
NOGUEIRA DA GAMA ECATTE-
TE PINHEIRO " 

As 1t hor..,. e 
acham-se presentes 

nadcl·es: 

Adalberto Sena. 
José Guiorr:.i3.r 
Edmundo Levi 
Desiré Guatany 
Cattete Pinheiro 
Lobão da SilveIra. 
Joaquim Parente 
Sigefredo Pacheco 
Pessoa· de Queiroz 

. SHvéstre ·perícles 
Heribnldo Vieira 
Aloysio de Carvalho 
.Jefferson de Aguiar 
Eurico Rezende 
Aurélio Vianna 
Nogueira da Gama. 
Lino de Mattos 
Pedro Ludovico 
Bezerra Neto 

. Nelson Maculan' 
Antônio CarlOs 
Daniel Krieget 
Mero d~ Sá. 
O SR. PRESIDENTE. 

30 minut.os 
os. Srs. Se-

de 19-33. que' dispõe sóbre os jlU'OO de 
mora. em que seja condenada exp1'es-
sarnente a. Fazenda Pública. ' 

Art. 29 Nos pagamentos <ievido') 
pela. Fazenda. Federal, Estadual ou 
Municipal e autarquias, em virtUde 
de sentença judiciária, serão nêles 
incluídos os juras moratór!os. CQD .. 
tados até a véspera do cumprimento 
dos precatórios. 

Art. 39 Est.a lei entrará em vigor 
na. data <le SUa publicação. relfOg'adas 
as. disposições em contrário. 

1\. Comissão de FinançM. 

Projeto de Lei da Câmara 
n? 117. de 1964 

(SO 331-B. 1>E 1963, NA ORIGEM) 

Cria a Diretoria Regional dos 
Correios e TelégrafOS de São Jose 
do Rio prêto, EStado de Sã pau-
lo. ' 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica criada a Diretoria. 

Regional dos COrreios e Telégrafos de 
São JOSé do' Rio Prêto, Esle.do de 

São paulo. . 

-. Art. 2~ A Diretoria Fegfonal re
ferida, CUja sigla é BR-SJG. terá .ao 
seu cargo a execução dos s.erviços 
po1itais e de telecomunicaçã,o dentro 

(NO{Iueira_ da Gama) - A Usta de dos limItes de su. jurisdição Inte· 
,. presença acusa o, COlI).par-eclmento de grada. pelos seguintes mWlicipio.s: Ib1-
26 8·ra. Senadores. Havendo número rá - cata.nduva - Nova Granada -
legal, -declaro a;berta a s~sllo. Gririndiuva .- P,r.aiso _ Paulo de 

Faria _ Plrengi - Taiaçu _ Bo-
:VaI ser lida a ata. turano. _ Artrlnlw. _ Ingá _ Onda 

O Sr. 2~ secretário procede l verde - potyrendaba _ Urupêa -
leitura da ata. da. aessio e.nterior~ José Bonifácio - Planalto -- Nova 
que é aPl-ovada sem debates. Aliança - NipOA - Neves Pr.u1ista 

O Sr. 10 seerétãrio lê O se- - PoIOni - Macaublll - aastâo Vi-
guil'lte: rugaI - Monte Aprazível - Nhan~ 

deara _ Auriflama _ General Sal
gado - Magda. -- Pereira Barreto -
Burltanw. - ItaJOb! -- ValenUm Oen· 
UI _ Estrela d'oeste _ pôrto T,,· 

EKPEDlENTI 

OFICIOS 

, ""li. 1.76l. 1.803, 1.804 • 1.11111. do bocado _ Santa Fé do Sul _ JaJe. _ 

~
• PrimeIro secretário qa dlmare. Fernandóp.olis· _ Votuporanga _ 

Deputados, encam~a.n~o à re· Co.smorama -- Nova Granada _ Ta .. 
o do Senado os segumtes: nebl - Bálsamo _ Sã.o José de Rio 

l . . . Prêto _ Uchôa - Oú.plaçu _ Ce~ 

Projeto de lei daJr-. ra d"'aJ - CaJubl :- Tabapuan - Caro n' 116 de l' . doa0 - B!sIâ.ndIQ - Alv.ro Floren-f'.' 50 - Palest1na. - Guanani - Idia-
(N" 1157"-C DE 1956, N4 OItlGEM) por;; - MlInsso! - PlrllJlgl _Nov' 

.' _ . ~ . AUança ~_ Olímpla e Taqual"atlnga. 
Revoga o Alt. 311 ~ D~reto.. Art. 39 Ficam CriadOS, para execução 

lei n9 13.785, de 31 d~ DlB:ltl ds-- destá lei, OS- segUintes cargos: 
1933, e dá, outras provldénclIu·. 

, . . 1 Diretor Reglona-l, símbolo 6-C 
1 O Congre~o NacIonal deereta: (em comissão) . 

. Art 1~ Z' revogado 0_ ·Art. 311 do 1) Tesoureiro Chefe, símbolo 3-C 
Doore'oo-lei uQ tl. 196, > de !-1 c1e ma.io (em. comis6ão) 

a::XfDEOIENTI![ . . 

DMI:&TO" • 13." ..... 

ALiHlRTO DI!! BRITO PI!RIfIfllA 

~. 00 .... vIÇO O. "U.LIC ... ç6.~ 
MUf!lLO FE':RRI!:IRA AL VI!:S 

.CHII .... OA .açl.O Da ".OAç. •• 

FLORIANO GVlMARÃR 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

Imp'NIO n .. ' o1le!n .. do Departamento_ de Imprsn'l Nlclonal 

BRASiLIA 

ASSINATURAI 

J.iP.lIITIÇOES :E PA.IITICULAIIES 

Capital e Interior 

&!tllle,trs ••••••••••• Cr' &0,00 

98,00 Ano ." ..................... . CrI 

Exterior 

FUNClDN.UtlDS 

Capll_l • Interi •• 

Semestre •••• '_e' •. 1.. Cr$. 
A.no • •••••• e ... , • e" I CrI 

Exterior 

39.'" . 

76,0fI 

................ 136,00 Ano . .......•..•.... Crl IOS,OI 

- Excetuadas as para o e~terior. que serio sempre anuais, ài 
aSSinaturas poder~e-io tomar, em qualquer -época. por seis meses 
ou \1lU; ano. . 

- A fim de pOisibilitar·. reDlessa de valores acompanhados de 
eschrecimentos quanto Ià sua aplicaçllo, solicitamos dêem preferência 
.. remessa por meio de cheque ou vai. postal, Imitidos a favor do 
T.sOureiro do Departamen.to d. Imprensa Nacional. . 

- Os suplementos" edições do. órgãos oficiais serlo fornecido. 
aOI Iilssinantes somente mediante s·oUcitação. ' 

-.o custo do número atra.sado Slrá acrescido d, Cr$ OitO " por 
exercido decorrido, oobrar...se-~o mais Cr' O,~O; 

, 'resoureiros Auxiliares. símbolo 
4-C (d€ provimento efetivo) . 

Art, 4° Fica o Govêrno 6utor1za
do a abrjr o crédUo especial de .:., 
Cr$ loo.OOO.OOO.OQ (cem milhões de 
cruzelros), para custear as despesas, 
de_ qualquer natureza, com a 1nsta~ 
lação e o funcionamento de Direto
ria, Regional a que se refere o .. ::ti
go 19, 

Art. 59 Fic"a criada. a Sub-conta
dorIa seccional do Ministério da Fa
zenda, Jw1to à. Diretoria Regional a 
que ~!e refere o art. 1. . 

Art.. 69 Dentr'o do ~rázo de 90 dias 
serão expedidos o regiment"o da Dl~ 
-retorl.a Regional ora criada, e instru
ções para o seu funcionamento. 

Art. 7~ Esta lei entrará- ~m vigcl" 
na ruita de SUa publicação, revogadas 
as disposições em contrário. . 

As qomissões de' Transportes, 
t?0murucações e Obras Públicas e 
c.e Se:viço Público Civil. 

,Projeto de lei da Câmara 
. n9 118, de 1964 

(N' UI-B. DE 1963, NA OItIGEM) 

Assegura aos aposentados o di-
1"eito de exercer cargo de aà1ni~ 
1l!StrUção sindical e de represen-
~:açãO prOfissional. '. _ 

O Congresso Nacional . decre,ta: 

Art. 19 Passam a ter· a seguinte 
reda.r;:fi..o o a-rt. 540 e seus §§ 1'1 e 29 
da Consolidação da.:; Leis do Tra.
balhO: 

"Art. 540. A - toda. emprêsa ou 
indivíduo .que exerça, respectfva~ 
mente, ativ:dade ou profissão, 
desde que satisfaca as exigências 
legais. assi!ite o direito de admis .. 
s,io no s:nd:cato da respectiva ca.-

tegoriá. salvo O caso de' fafta . di 
idoneidade devidamente compro
vada, com recurso para o ·Minis
tério do Trabalho, 
.. § 1'1 Perderá Os direitos de as
soei_ado 0- sindIcalizado que deixar 
o. exel'cicio da ativ1dade OU pro
f:ssão, , 

§ 2'1 -Os aSSOciados de Sindica.
tos de empregadOS, os agentes' 011 
trabalhadores autônomos e - de 
profissões liberais que forem apO
sentados, ,estiverem em desem_ 
prego ou' falta de trabalho 011 
houverem: sido convocados pela 
prestação de serviço tnilita-T, não 
perderão os r-espectivos· direitol!l 
s1ndicals e ficarão isentos de qual. 
quer contribuição, não pOden40, 
-entretanto, salvo OS aposentado.t, 
-exercer cargo de I\dmlntstra.QAo 
sind~cal ou de representação ·ecO
nômIca ou ,profissional". 

Art. 29 Esta lei entrará. em \'iP:OI' 
na data de sua publ1caçA-o, revogadas 
as disposiçôes em contrário. . . 

A Comissão de Legislação Social : 

Projeto de lei da Câma~a 
nq 119, de 1964 

(N' 3.926-B. DE 1962, NA ORIGE .... 

D.iapõe sóbre a Zona. de ~rotf!
Ção de Aeroportos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As proprIedades "Vizinhas doe 

aeródromos estão SUjeitas a restriçõe8 
especJaIs. ' 

Parágrafo único. As restr:QÕes '. 
qUe se refere êste: artigo são relativu 
ao aoroveltamento das propriedades 
quanto a edifJcacõe5. InstaJaçõe~, _. 
pouso e a SUbida de aeronaves. 

Art. 2'1 As restrições àS -proprie
dades. previstas no art. 1{). serAo es
tabelec_~das pela autoridade aeroln\u..-
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tica competel'lt.e, med:ante a aprova-; tl'Ól1~CO Burroughs, modêlo 20õ. e l'es_ 
ção de um plano da zona de proteção \ pectlVOS pertences, constantes- da li
de cada aeródromo devidamente con-: cença n9 EG-OO-313-436, chegados em 
figurada. maio último, pelo a.vião n\! 773 da 

Parágrafo ú.nico. f:sse plano será Pan American World Airways, e im
nprovado pOl' decreto e transmitido portados pela Pont:fícia Universidade 
à administração dos Municípios em Católica do Rio de Janeiro, 
qUe se acharem os aeródromos a fim Art. 29 O favor concedido não 
de- serem ob~;ervadas as restrições. abrange o material com similar na-

Art.. 39 Quando as· restrlçõe::; esta- cíonal. 
belecidat. no plano da zona de pro- Art. 39 Thta leI entrará em vigor 
teção do aeródromo lmpuserem de- na data de sua. publicação, revogadas 
mol'ções ou impedirem construções de as disposições em contrário. 
Qtl8.!Quer natureza. terão os proprie-
tários direito a Indenização fIxada O SR. PRESIDENTE: 
judicialmente na falta. de acôrdo dI- (Nogueira da. Gamcn _ Es:á f'nda 
T~tO. a leitura do exp~diente. 

Art. 4Q
. Considerar-sc-â aeródromo Clôbre a nlesa projetos d! lei que 

tôda área de terra. água ou flutu- '" 
ante destinada a chegadas. part;das vão ser lidos. 
c mo"t'lmentos de aeronaves. 

Art. 5t:1 Esta lei entrara em v g-Cr 
n». n.ata de 51::\ publicação revo~ado8 
(} Canftulo IX - arts. 133 a 136 -
rlo Côd!:m BrasileIro do Ar (Decreto
lei n~ 7 :917. de 30 de agôsto de 194&) 
f' dentais diSP.oS!ções em contrârlo. 'I 

As OOmI~sões de Tram:Dorte.!l, 
; r.omunicac·ões e Obras Públicas e 
. Q!! Segurança. Nac.ional. 
Respostag (T pedidos de informaÇões 

I - Do Sr _ Ministro da. Saúde -
AvJso n'> 135·Br. de 7 do' mês em 
curso. COm referência. ao projeto de 
Lei do Senado n-9 5. de 1962: _ 

n - Do Sr. Ministro da Vi(lÇao e 
Ohra~ PúbHca;\: . 

Aviso nÇl 3-220, de 7 de ngõslo, com 
:re{er~ncla ao Requerimento n9 14{J-64. 
do Sr. SenRdor Goldwasser ::!antos: 

A. t'!o;o 8-221. de 7 de agOsto. com 
referência ao Reouer' mento n fil 128-64, 
'do Sr. Senador Dinltrte MarIZ; 

Parecer 1'1 9 686, de 1964 
Redação final do PrOjeto de 

'Lei da Câmara n9 31, de 1964 
(n9 2. 552_B .. de 196{) na casa de 
. orlgem) . 

Relator: sr. Lobã,o da. Sl}ie"lra. 

A Comissão a.presenta a r-edação 
final do Projeto de Lei da. Câmar:l 
n9 31, de 1964 m 9 2.552-B. de 1960, 
na Casa d~ origem) que- isenta. de 
taxa de despacho aduanelm de 5 % 
(cInco por cento) wn r!omputador 

AN'EXO AO PARECER N9 68{L64 
R~!daçáo .final do Projeto de 

Lei da Câmara n9 31, de 1964 
(n9 2.552_8, de 1960 ·,ta Casa de 
origell

') , que isenta de taxa de 
(lespacho aduaneiro de 5 % (cin_ 
co pOr cento) um computador 
elétrico Burroughe e· respectioos 
pertmwes. importados pela Pon
ti/teia universtlfaãe CatólJca M 
R:o de Jam!iro. 

o Congresso NacI(Jl1al decreta: 

Art. 19 E' concedida a isenção 
: da taxa. de despacho adua.lleiro de 
I) % (cinco pOr cento) a. que Sf' refere 
o a:rUgo 60. da Lei n? 3.244, de 14. de 
agôsto de 1957, para o qesembaraço 
alfandegário de um computador ele-

São lidos Os seguintE.,>_ 

Projeto de Lei do Senado 
ng 42, de 1964 

Declara de utilid.ade públicc.· a 
Sociedade Auxiliadora da Materni
dade Dr, João da Rocha Morei
ra, com sede em Fortaleza. Capi
tal do Estado do earã.. 

o Congresso Nacional dec::eta.: 
Art. 19 E' decle..l'llda de utilidade 

pública., para todos os efeitQs legais, 
a. sodejade Auxiliadora da ~laternl
dade Dr. João da. Rocha Moreira, 
com sede na cidade de Fortalez-a, Ca.-

tal do Estado do Ceará. 

Art. 29 E3ta. lei entrará em rigor 
na da.ta de sua. publicação, rcvoJadas 
as disposições em contrá.rio. 

Justificação 

\ 

cata que ela pOSSul personalidade ju
rídica. Jesde <)2 de janeiro 'lc 1920. 

Sala das Se.s..;õ2s, e!l1 
de 1964. Senador 
çalves. 

11 de agõ.:>to 
WilsOn Gon-

Projeto de Lei do Senado 
nl ' 4.3, de 1964 

Altera. o art. l° da- Lei n? 1.513, 
de. 13 dlr março de 1932, 

Art. !O O art. 19 da. Lei n 9 1.573, 
de 13 de março de W52, pas.ss.. a v1_ 
gorar C;OID a b'eguinte reda.~ão: 

"Art. l Q• C<>roputarwsc-á inte. 
gralmente para efeito de aposen_ 
tadoria, disponibilidade, gratifica_ 
ção adicional e licença especial, 
no serviço público federal, o tem. 
po de serviço regularmente pres
tarQ no Serviço Especial de Saú
de. publiça, 

Art. 2". Esta. lei entrará em 
vigor na da ta. de sua publicação, 
reVQga-d\ls as dispooições em con_ 
trário" . 

Justificação 

Catele pinheil·o, que a-caba. de ser 
lido, vai à publicS.çào e. a seguir, às I 
Comissões de Finanças, Serviço pú ... 
blico e JUGtlça. 

O projeto de let de autoria do r.o
bre Senador Wilson Gonçalves, ta.m
bém lido pelo Sr, 19 SecretârIO. l!"tl. 
à pU.~)ioo.ção e às Comissões de Com. .. 
tltui~'1lo e Ju.st!ça 1). dll Saúde. 

Há oradores inscritos. 
Te~n a pal!,vl'a o 8r. Senado! Lina 

de Mattos, 
O .SR. LI~O D~ J.\It\TTOS: 

- Sr. Pr&3idente, Srs. senadorc~ e 
8rs. Jornalistas, tenho em meu po .. 
der os elementos que atendem ri"! 
mane-ira O:l.bal. aO repto rio Senuur' 
Pre5idente da República a prOpÓSito 
do meu discurso sôbre café ~ que toC' 
tr.a.ru:.mitido à Nação pela iJa'avra (tU" 
torizada. sImpática,' princ!palmente 
amigll. do rminente Líder do Govêr
no, o nobre colegu D'.lniel Krwger. 

Conforme mootrzreJ. atra,<és de d!) .. 
cume::1tação, de dado.s pro:'cis()s. nQo 
poderei retirar do m€u prenuncia .. 
Ul'2nto uma únIca palavra. 

A.s.swni, e a Imprensa notlclou o 
comp:~omisso. para mim so'ene ti <le 
honra. pessool. de me pronunclr:r 
hoje, esclarecendo as razõ~ dos, meus 
d·iscul"sos. 

AcontEce, entretanto, SI' PresIden
te, Srs, Senadores. e Srs.. da Impten ... 
sa, que o lar do Sr. Deputado H?r
bert Levy. cujo nome por fôrça na" 
cirtur..stâncIas menc!ono algumrs 
vêzes no meu pronunc!ame:lttl. pstl\. 
de luto. A sua. Exma. Sra.. D. Wa31y 
FerreIra Levy. perdeu O pai, pai 
amamíssimo, Os filhos do cas:ll. 
consti ~uindo família honra!lf\, digna.. 
de respeito e de prestígIo na socie
dade do meu Estado, perderam o aVO 
carmhoso, amigo dos seUs netos. Eão 

Paulo perdeu uma expressão de !;"lIa 
cultura. jurídica, O Brasil perdeu no 
seu pr.trimOnio, personalidade h'.m:a" 
na de grande sensibilidade _ o l'ru .. 
fessor waldemar FerreIra. 

CompreEnderão OS emInentes cole
gas, e em partiCUlar o Ilustre Ll-:ter 
Daniel Krieger. que não me ê por," 
síve') pronunciar o d1scurso a que es
tava obrIgado. mas que me . conSH1t'!\) 
ainda obrIgado pare uma outra opor'" 
tunida<Ie, qUe será daqui a olto 0\1 
d-ez dIas. 

QURUQO me refiro, nos meus pro
nunciamentos sObre problemM eMe
elros, ~~ pessoa do Sr. Deputado Her .. 
bert L-evy, tenho presente apenas 0.1 
Interês,ses da minha Pátria. N"ào 
agsmlho em minha alma a.nlmost .. 
dade contra aquêle ·parlamentar. 

Não fôra a cIrcunstâncIa de estar, 
neste instante, entre nós dois o C01'"))Ol 
Inanimado de um paUlista dos mEl!s" 
Uustres e d.oa mais dignos de mlnll& 
terra. que é O ProtClSBor Waldemar. 
Ferreira. e eu certamente atender:tl\ 
ao I'epto do Sr. Presidente da Rc~ 
públlca. 

Ditas estes palavro.s, Sr. PreS!dcn~ 
te. quero informar à Casa que eX3t"l\<4 
mente- neste momento, 15 horas. est4" 
saindo, do velho solar, o feretr\ dO 
bravo mort{) _ Professor Waldelllar 
Fe~ln\. Sinto-me, em espfrlto,. 
present! ao Cemitério da Consolação. 
para, no dia em que eu derer1J :'e_ 
vidar com rigor os ataques v!o)<>ntOl 
do DeD·:.ttltdo Herbert Levy, estenaer
lhe a mão. juntá~lo a m1m num I1m
plexo de dor. porque, em pe.dt:r.dCJo. 
como Monteoo. (j /iJOgro. perde- ~le _ 
para nós que somos cristãos - um. 
pai espJrltual; pai espiritual que o t 
de numerOSIl& gerações que pa,ss3,ranl 
pela Fa.::uldade de D1reito da Univel-
61da.de ,je São Paulo; pai esplritual 
que o ,! de todos aquêles qU'"' v!íC) 
beber, nos trinta e tantos t'o~urn"'St 
e5Cl'itos pelo Professor emér~t.o pnst .. 
namentCls jurfdicos do mals altO 
valor. 

Eram estas as palavras q'l~ m. 
cabia dizer para as razões Justir;car 
pelas quais sàmente daqui a oit.o 011 
dez dias voltarei à tribuna para re.O;:
ponder ao repto do Sr. Presidf'nte 
da. RepúblIca. (Muíto bem.) 

" 
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"Agôsfo' de 1 %"-

( , 

I O SR. PRESIDENTE' 

_ (Nogueira d,a Gama)' 
'mesa requerimento que 
pelo Sr. 19 secretário. 

..:ialm-ente, fÔl'a atac.ada assim de uma f O SR. PBES"DENTE: His~r~ do Dir.eito c~ns.tnuclünal 
espécie <1e epidetnHl. no& meios CO~ i d Gd - Tem 1 ~.1'tl.~111elro. e. O DUelto ~tlbllco Colo~ 

Sôbre a tnerciais, pelo número de falências (Nogu€ ra b.,.a se~aJ :-E 'lt ti. R~~ \ l~la! BraslleiTo .sob o Slgno Pomba~ 
vai ser lido fraudulentas que trazIa atormenta.dDs laVl'p. o no ~e ~.a 01 Ul. <;} • !1lDO. 

os comerciantes e industIiru.s idôneos. 2l~"la.e. . No que tpnge à sua vida pol1tk~a: 
Foi graç.as a esta circunstâ,.llcia qu~ O SR: EURICO REZENDE: lnlc:çu-a antes de concluir o Cur.".o d.e 

v P::ofessor Waldemar Ferreira, cha, • bacharel em Cjénci[j$ jurídica!! e se ... 
E' lido o seguinte. mado por e.ssas tU'mas idônea.s à de- (Para ~camt1lhar a vota~'~o) - C!a.lS. . 

, tesa dos seus interêsses paS30u a se (sem reVlSUO do orador) - SI. pre... Em 1917J ajudou a fun~ar a L:ga. 
Requerimento' n9 283, de 1964 aprofundar no est"'ldo d~ Dirieto Co .. sldente, Senhores Senadore~, qual ... Nacionalista. qu&-· tanta 'rf.>percussâo e 
· '" aI t 1 f . U e. ê'Jo à ma quer que seja o ânguLo d-e Jus.tH1ta .. qUe tanto dinamismo cívico ofereceu 
I Nos têrmos do art. 214, n9 2, do ~_rcl . E ad· .~l o ãse às p .. .. Uvas p""lo pe:rfllhamento da ~ às L\ São Paulo e ao Brasil. particlpo'l 
RegImento Interno, requeIro as ~ ~~~~: §~ ::1 C~l~ OU C~~: • .s ~l~~ homena{tens póBt,illn4S que e~t~o atJvamente dos aoontecim-entQS- ria
guintes homenagens de pesar pe~o anos ?p~ d inkio de 'suas atividades ocorrendo em obsequio da memona c10nais de 193"0, 1932. 1937, 1945, ... 
taleclmento do Pl·Of. Waldemar per· . d dO"' b "'t" se o Pro.fes. do Prof..es.sor Waldemar MartlllS Fel'- 19-54 e até mesmo nos rectntes mo
!relra, que Aac!Ü:e. de desaparec::r apos ~.~.110W~1~~ar' ~rr~;a"'''ao coneurSQ reira, meu Partido aferem uma ;emo- Vlmentos do pl'indpio .d~ste ano. 
uma. .ex~stencia cons.agrada ao culto ;ara o preen~himento da cátedra. de çãO frat.erna. mercê da sUa q"lalulad-e 
do Direito e ao se.rVlço do pais, te~~ b~relto da Universidade de São Pau10 de companl1;eiro dos mais lidadores, 
do representado O Estado de s.sao I ~ é aprov,adO oolrn hrt1tho, fl.cando ·dos mais atuantes e dos maIS le:.ds, 
Paulo, na câmara dos Deputado. 'lesra cátedra até Se aposentar, I A vida e o d2StinO do pranteado 
1 1) inserçãO em Ata ~e voto de: pro- 1 Ao longo dê.:;:ses ano'l, ofereci'u às extintq . diluír.am~se e Se! afll'maxan;'
ft;ndo pesar; H A, lletras JUl'idlcas. princi"pa1mente Dll sua! em varIOS setôres da. vlda na~lona.., 

2) apresentaçao de cún~QlencHl.s a. ~pecial1zação, cêrcs. de trmta ob::-as quer na P?litlca, quer na Ca~edr~ 
famí11a e ao E5taao de Su.O J?aU1Q. valic.si:simas, algumas das qU::ls de quer. no p.reito, .quer ~a c.ammh 

Sala das. Sessões, 11 de agosto .de conceito internacicna.l" COmo as a"lIas da CIclÓPICa. do seu clyHm~o e e da 
19M _ Lino de Mattos .. - Eunco de D1t· .... it-o Cofne .... cia' reunida.s eJn li~ sua impressionante delcaçao ao re~ 
de if.c;:,;endc. - Wilson Gonçalves. vro .. ~ '. gime democrático. O peregrino au .. 
_ B" •. crra Neto. - .4.10y31O de 'Car- Ai tem o Sen2.do· d"9. República, em daz fal·eccu aos. '79 anos de idade, de-

· '! _-..r- :üihs.s gerais~ « jurista. Homem pú~ pois de 'cumpnr unta trajetorla. que 
1.-'at,W. blico. pr€'~cupado com os pro<O:'emas destacoU sua exístên-e-!,),. no altiplano 

O SE.. PREr;!.DEX'FE~ (üa. tua terra, Wa:demar Ferreira, FpÓS da vida pública brasileira, a que se! .. 
Em votaçf.:o o rcquer~mento.. 'à. R,evolu-;ão· de 19"30, da: qual paxt.l.e1- -,;'e. hoje. para dignificar o. seu tu .. 

j
oou ecmo um dos l1de:res,- no movi- 01"110 e para exaltar a sua vlda e a. 

O 8:,"1. J.,1:..J0"- DE ~;"!{.T'tO~: :nento CCJ1.stituclonalista. sua, ta:efa, tão exemplar e imp~cà.:. 
ve;menfe cumPlidas. 

Sr. prc::idcnte. pe;;o a palavra pJ.l'a Guardo bem presente em minha Dê:sd.e cedo, rio .alvorecer da sua. 
encaminhar a \'ytação. i memól'!a Os trágicos acontecimentt'.>3 a.dolesoêncla. \Valdemar' Flcrreira se 

O S{\ ... PRS:;'~D2.1:''''';~: ! ~o dia 23 de liwo de 1932 Quando pr·à- vJnila firmando como Uma das 'voca
:;:camerl"te . Se deu iniciO à Revolu- t;ões rrtals festejadas da. vida p.átria: 

Tem' a pr.}avra _0 r,oure S~n.~H:;or çào Constitucionalista. E' que, neste A sua . alma de estudante palpitou e 
Linó d~ .l\'1"j·tt-c,s. I dIa, São' pa til o. reavendo a su:::t .<;.e agitou em lutas memoráveis, pre-

,.,~ ... LTN3 Dr;' llt~ \'f'l'OS' :nt·:mcmia. teve, no seu Gcvêrno; o gan-do a transforni.ação e a. purificação 

A Liga Nacionalista - como di::se 
- da. qUal êlé fOi um dos fundador€s· 
mais ilustres e mais atuantes, foi fe~· 
cha.da pelo OO"Vêrno ·do presidente.Ar
tur ~Be:'n8rdes e. como réplica .a . rs~tl 
violencla, Valdemar Ferreirà mobili
zou. ma1s uma vez, a.s resistências e 
as afirmações de seu" cfvi!mo e fun
dou, ~m S1io Paulo, () Partido Demo-
crático. . ... 

Tem a palavra O nobre Senador 
EurIco Rezende. ., _ 

Concorreu Com denodo e com co:·a ... 
gero pa.ra. o· advento i a vitória. da 
Revolução je '193{). Ma,is um.a" vez 
rea1iZáda no seu espiritd a certeza 
de 9.ue o. ditador que emer~ia. aaquele 
rno.vimento pretend'a adotar o" contl- . 
nU.lS1l10 e, por. via ele . consequên.cia 
nega)': a restauração democrátics' 
Waldemar Ferreira, nomeado Sec"'"e~ 
tá"ío da Justiça de São Paulo c~lU 
outros elementos do Govêrno paulis_ 
ta cqmeçou a prep,9.rar e a coordene!r 
a R'evolução Const.ítuc!onl.a!lita de 
19'32. ' O :SJ.~ .... 1 ::. ..... • IvelhO Pedro Toledo. A mocidade e dos nossos costumes POlitiC03. 

(Para C/19amin:/ár. _a t"otação) - o p:.>vo conduzem nOs ombros Wal- A 6' .. . 
Si'. Frz:ie.eute. ,senhores S€na..;;,o!'E~, demar ~el'reira, que é então colOC(l-- FigUl'ou no elenco dos meJhCl'E:S da P s o término da Revolucão caris. 
~éflhores da. lm.:pre:ns3" o requerlmen- e ,InterIor dQ meu F-stado, como sua turma na Faculdade de Direito, titucionar~ta, Wa,ldemar ~ Ferreira 
lo qUe jUn~aU1.':nte com Oi; LÜrel'es. uma imposição da moc!-dad~ bandei- o q'le lhe valeu a cq-nvóc:ação mereci- tendo em Vista .. 8 .sUa· pail'ticipaçã~ 
das denuüs .Bal:::z:dU$ n<!stn Cas-'\. en- ('"ante. . ~ da de ter sido eleito o orador de uma desa::sombr.ada e pIoneira naqueles 
caminhei fi MêS;:), para. sí~nlt1Cllr o ~. turma que COnDOU com valôres quê, acontecimento.') sofreu a amargura do 

esar do s"nr.ôc ija R~púb1ic:1" .pelo. Pa.gou pela e·w.t.u-d,e toma?.a. Des~ maig j1lJ'de, se projetariam em todQS exQio em Portugal. t.á ér,m.portou~ 
~alecimen.to do Pr.:;flu:.sor Val-demar t~rr~.o vai ~!ara F-m~g~~, mas ~ OS qUELdrantes . da cultura naCional. se com uma. dignidade qtle se afirmoU 

" t. de ,"'nl'" P'l'to a e .... :., e.udlto, em te.tas portucoue.sas, se re Mas Uma das virtudes poeitivas da .pel,a omissão -c6mple'- n" q,u,' con'-Ferren.a. ....m, ..... ~.o.n lo> '.,., " I d d j"" tE· . '-'a v ... 
lic;o;çáo d~ que .... não fala o poI1t~ico- ve a, et e () PT melro mSv.:'"n e., . a l'Jel'"S'lnalida..de de \V1dW1ar Perrelra cerne a comentários sôbre acontec:

'P 3rti<iário m:l5 sinl toma esta atltu- F&cu}dade de DU'eito da Onlvers .. dâde residiu. na circunstância. de não se mentos políticos do _Pais no est'ran..: 
~e o ll1iti·Hlatár}o.· dos· brz:s~:elro8 se dfe L~boha confere·Jhe o pt1tulO de Pro- ter preocupr..cto apenas jCom a cton- ·geria e reenCêtou. à: marcha· vUo:'ios'a, 

· c<-,o Paulo oue, ,:,.,pe:a segunda vez, esSC1. G1W1'la-Causa. ar su::. veAz, quista· e com O' patrimôn o da cul ma' dé .!ua cultura: 
""\. ".f ·Casa. e que não po::le'.'Í3 :> lnstlv..x.to do.:: A-õ:voga-dos POl'~u.gue- l~1Tídíca' e literária: Dedicado. pro-
"'9 t.at-.~- ,t;.-·s~ .... ll7um~ d."'.txfl.Y 00 in .. :;es. que cOI'respondc à n~~.a Or- fundamente dwicauo aoa wms...s eco-- Atendendo a convite. realizou. ·na 
em l.upo~e; .... ", •. , ... l. d d A' d nl e lh' ti . ... f d tI Fa uld"d d D' .\ A_ U' 'd" · te;:-pretUl'. me:::'.r:.o e-m palaVl'iloS ràpi-. 1- em 00 ~voga os. co er ~.: o ... - n6ll1!cas de znter=( un amen a c "" e e· 11'elO \..4;1;. mversl ao...{e 
das o ::enijmen~o. de t.ri.<lteza d:J .qu~ ,,~ de ·Aq1,cgadp Honorário d.~ Po ... - para ·0 seu E9tado, ê>le se convel'teu de Portugal. umá .série de enorrme de 

~ , d ,,+., in<"t"nw· a pop.u- tUê;al. Enfun. 'waldemar Ferrelra re- n-um verdadeiro' ben2méi'ito do comér- c9'nfer~nc:.l.s.· versando temas' elo-
~:':,~ to:n~ ?: r..~;t'~ .. - ~. cebeu numerosos títulQs hono1'í!icOs, cio e da indústlia 'de Sã,~ Paulo, qUentes·. de DjreHo e !1e nsloitante 
lu~..!o ao !TI'--\! E~ a .... o.. . ,_ .1"_ b' '" .ri 1 tit t d "t 1· A •• ~ O Pro! "'C;::!$"ll:',l' FeI'reT:l l'eunn, .JA:m. Io-m~ q1la!l"'-!? O U1S u, {) os cria:tdo 'o centro do Comércio e In- a ua luwue. Mais tarde, ê~e _coniun-

1 ., o.' c." "'ua v'da d" qU.l"e .w Advo:p.do;,. do BrasIl o inscreveu no d.ú~tri3. de São paulo e a Revista do to de canfe:tências seria. cot1vérUdo 
"(to :Jh2" ~ ~ • ~. - .. ,. ....uaô .. o dos il1t"''"'Q.lltes jlor honrári~ ""n-Ál,'cio e da "T~Aústria. -, num livro dpn·omm· ado ".~j·e'·.,·ze," 
e.:n:;:~; ca1J.:"tt:l~5 l.ml::m.'_o~ •. que -o. * z~ ~~'ee":;-";·Oluig A .... .:.~A~N tem""'"'· ap"-:-s ......... ,.IJ._.I.-I.k1 - -'J < ",. 
r:1m ·p:"' ... :l1:d:t~n~ r:!".."yClt:Hla e quen- r~ .t-''''~ .. '. ~e, :1=( ..... B b~ Foi' catedráfico de DIreito CO:"1l::r-:lnl do- Direito ComerclQl Bras'leiro". ~ 
({E'. no· meu E.:;:~do e, e3ti.."U co:rr~·end- ~gu~aYrun .~!lmo 19ualS, ~y ar o·,a. da Facu1::1a-de de Direito de Sãu PaU- . A· conduta. (':ultu-ral do' -P1"nf. w'a·'l-
_ t d Bra .. '1 v10VlS B::Vl:."'4ua e Cal"V~Jho .de Men-- , 
La~, em c o .{l .!.í1'. • dança, R~ort'2i. Çie prop6sit"Ó, S,s J;i?la- lo, ·dtlrnnte trinta aneS, e' de J-1:,stó":" dema.:r F'errelra foi a.~.<;ing,Tl],d", nor 

f:C1l1eEm: d· f;Cl'íge-m .mc-d.ê.;.la,. no.Jcld~ -das G1.}~ SÔ.l)r~ tsra.· .-p~~ll! da·'Ili<!-a. rh' do Direito 13rã5il-elrn,' uma .das .11nt..'l ,it6ria -t:'\.,o wãrcante, em Porh_ 
em um.;:t à.::.s c!dw::!.'i do .1ncei·IOf pU" do ·~F.:rct~· W:.11:lemar F~l'T'elrr ..• pro .. ii~d:plínl!s de. cursa ·raro, que é o ~"'U2:J .. QUi> ê-le tépeh"'u () titUlO d~ j~.k1-
11S'i..9.~ na tr.Jii!'i.ona.l~ B~S'gnça, fê~ n~l1ch)'l 0. ·o:r.~dor ct:!d~ d.H:fle!a· hlJ.:, çm:.:.o d~, Dout-srado.,,' ~".o()lndoHonot~rio' Portu-r;u~"'''. 
é:m brilho o s-;u elmO de. Hu!nallj- me-u.:tECnl, ne.s-f1:'s têrmos; D:;'st,a,CCru-se, 81'. ·Presidcnte e Sê_o Pwtet1ormeute~ r~"'" ·~'5';1Jnd.,') f\.O 
d3.'ics ll~nt -e.st2.b~lecim.En~o ~ .ens,m~ jj A . ,'lalderr_sr Farreira não- f("tl- .1hotes 8ensdot€s. sobrebdo, ·C0:Q10 es·.. Rr~sn. fiSm(',..;I-nou a 11l~.l1. !",,,,la r .. ! .... r!' ... 
t\~cUnd-111.0, .110 cdrt-de üê Jundiz.i. t t' b~~ fV> • ..,. d'" '~ritili· Ei pjj:t: .. lc~. r~3.t!u:!â quslt:m-d·a, f'b~(}4;r.:l-Vzag!'ó'n. eol?b .... 1'!'l.tlM.,_.('fir:.;..,nt-~ , 
l?G,-tj;rlcr1llen~:, tcnn1íiou, em Un8 .. o . .g,~. ,~n e.~ -BC '.Jn~o _ ~:-'JU~ ... lto~ 1-~ .çf~l'cmm à3 b':'bll~c~ .... br~leiras~uma· ~" e"tu'f:l"'1tetó"'l1te .na. camp:>nlv, 1".;/" 

:_ A D,!,,,·t~. na F"""'~l~ ... ~ .. ~~., +-"1.. lnt_b;;;:tncl9" do- cmtu.H!.. úe p.o .... - '"'<!I ~ 1 A. d' -- I' C· .. U ... O 1,.re .. ~l "'o ............ _ .... u .. u'" ~ : ~,,_ "I ... cn 1 d b ' a c' 1l'C:it.'I::"Ô, t.rajCZ:lí.:i. e.t..1 ma 's de' êin- .t:.01·~ uv sau 0$0 Atmándo BsTes O i_ 
reIto da, Univerritlade. dê Sã.o paR.o. (!~úe p.Cl..~31 l l : ~- r~Ul' !-- "'c.snl'-) o~n.:s, nas QU1'd:; e-:ctlplU a brl. ve·ra·. . '", 
~ •• ,::,t.ou~ •. __ , ~o:.d~ jOveI', tTIu,una Ç%" vJ.ca !?Ma.. o .. a ~~re.ln_~o.,l,a ,do,·5 e ... ~. J .... tr .... -s. ." ",;.. udj 
,!;.~ • ,";,.."."..,1"'- "t"n.-1 sido or.ador da eua Ruy, o !nL!ner~to ç.",~eD ... or c:.f\'3 <lO .(.jC; su~ '.n: ..... ~wn"la • ..c sus e:.:- - Fcr mn ·do'l; fm:uf'ldores do· psrt.r10 . 
c ... r.'$. v.J.....,,~. ~"~!.{).. .. ,.. .. ".--O''''s ll"e .'t.."'_~ n,,'-l1'eo·-· ,n-.. -:«J. ,.:la sua LUltura, das S'JUS virtua- C'"." >"·Iuc'·" ....... l,',.t. e ".,",- ':'.l •• ~ ',"' e'.' ._ .' 
~"lrm., no curso S:;:CunCi.Ri'i:o e .um elos .L!:w~ lo> 1·u:.t~'" 1"'0 . .., .... , .':'- .• ';: I d· 'I. u ... , ,q.,,:;: a, •• ~ = __ -'"t' 
V.. . ClC"'"VlS o eru:li o Cc:lW%õ.01" {, •• j!:r~3i, no c.:~=tme- 0"3 .ma~nas p.ru- -rr~u "-1'Uot'l' \ f· ! d' 10"' I 
orador-zi> do i.t'~1;cion-al Cen.tro VI dO. Carv lho .de "'\-nc1wnen" .,,~;;lx.~õ ':;:c;z.<lS -de~ dil'eitO' bl:asHci;'"í} -e inter: ,v Cvo.n:,l Uln e ell.,<ya ::L "?',w, ;",;n ... 
j\gtsi-o, (\'1. F~~U:1s.C'1"-e de Direito". (l() dõut.~.f.:;.ador. h...... W.~.' I" ~ w~._ ~:?;:.j(JnnJ, prlnc:ta!:rnent.e nO ~ pet·:::t da: do tttur.Qão· festeJuda.. '18' e!aJ!;mJ'".9.cã-o·' 
L~l''''''o São Prancftco. ., . ..~ ", < • Ci!.cH-, .Comercial, no, qual fol ·um· r:9!:,oSHhJ~.Qllq.l -.1 atu'll?&l . ·Cli:rtâr..l~f'a. 

Dipl1Jl.nrrh. co:o.o ton1 ,H~':10 da ci.. si'. Pl'e.s:dfl1te. Scnlio).':{'<; et'11::d.ot:oS, .n;:~%i~~, ta.lvez jzualrdo, mE' iuni:'Js ::>-;uet;'iIH; e int1'9J,~i'tem.e" nos tUtt:-
<1a.je bra~~ntina, o.. ela Ntorn~, -com· o Pro;esWf \-valdemar r,êr:i.'eia. ti~~ ";'J.:~~fndo. em tOt',03 ('~~ tclnpU3,·em. tô.- tlos· meses d9 C~n'!res~i C'-a{"íu.ela 
banca de ad."lc~a.cia,· para. Senhores. do S. J~ <Jhri:és:to:'.l1o.11artin-r F81·· {la§ ~~_~cas::Ões e EJn qutJ!.ijuer oir~ 'áPGca, formnlando e :lardel~..dQ as 
Senadores. dois anos d::,ois ·re!!l"BSSa!' rele e ele d. p-:trO!1f!hJ.. d2 o::jv.;Jra. :;:tl'(ls1,a.r~f9:s. .. _ ,mí3:s d·enl:..nc.'as ·contra o~- urOp6sU.os 
Q. São P3-l']o e. abrIr n· beU· etcrlt6ti:O FaT~eiz:a. fal::ç:diJs, era vlÚYC- da a;- tia sua. obra. ·juriõ}cr. me:cceram-t.ei' .e;11~·.er$·i"!;o" ·e dft!JJ.orHüs, ,6. naouela. 
de a.à1'oc.!;cia.. V'~nia Ribeiro ME.i'nns' Feneira-.. eH ... tdos e de.stacadOb:-E3tuC.D'de Direi .. ~f\oea e111 elaboTec.5r, ffVRn!}~.J~ ... 1',. Ollfl' 

O· €.Swtório do profe.::;sor \Valdt:ma"l' '. . ~,' . .' t.o orlmeréiat, CU!B"o de ni~it() .00- termlnar2.m Õ»"l" at:;o.rreta.r o . golpe de 
Ftrre~ra se tl'anSfOl'IUOU numa csptei3 ,:. Del~ nUnler~~os fllnOS •. 5 netos ~ mêr'cüt.l. A nova L-el de Falêhcias P. Es:ado (!q 19a7. ~ -. . 
de a.cade.mia de ciênd3~~ fuI O .ínte" 15 blsnéi;os. Mo-dêl0 ex~epc1ol}al de t;Ua Elabotação.ó· Oomércio .Má.l'ítilTiÕ S:3.liente~re- ql'.e; ·n~· .v!;;n~l'~ .do fl'>
tê.~se de.spetta-do entre Os seus cole- <mefe. d~ ,(arnflfa... . e {) Navio. D1retrizes de O!reitó Mer- tldico 10- de novembro ·de 19.'37, wal~ 
gs.s, pela. maneira, nãc só do trato "; Registro, cOmo disse de !rJe:io, na "anel,.Bre.slle-iro. o OMft.!11.ento Réll.r deu1,?r-Ferreira.. :'á a esta altun. pM

'pessoal. mas prínclpa.Im~nte na d-edi- qUa!i.dade d2 mànàa.tárto dos brasHél.. ~16so d-e Eféitos Civis, '0 Loteamento sufdo· dit ·cel'têU· t'l'i.aldl~.a· de que ~s 
cação' às lutas. jurídIcas, ~emonstrad.a ros de ~São Paúlo,- em nome do m!:u e a Ven-da d::! Terrenos 'em Pr-~staçôes. -ruínas, do regime democrático-',;e es~ 
através de.5e'J,S trabalhos forenses·.e Estado, unânime, sem distinção par· PrlncfpiOS - de Leg!.~laeáo socinl: pt- tavam an!'óximnndo. 'Dron'm~iou um· 
principalmente dos artigos que escre~ tid.á1'Ja., a nDQ;a tristeza. o nosso pesa.r relf.o Judiciário do Tt'~abalhO,· InsU.. .C!o.s ttlais' v'olent6s ltbe1o.s Ml'lt.ra, a. 
via como redator de vãrios jornais. pelo falecImento de paulista. tão ilus- t"l1ç6es do Otreito 'OomercIàl, A Ris- ditadura '11\ 'intencionada.. :~se dts-

Nr.sta.· época a . que me refiro. OU tre.· tõris. e a Doutrina do Direito· Mer~ curfO cobTtu~lhe: ma.·iS ·uma. ~.t':r. de 
Beja. "à altura de 1911~ a cidade de -E"ra o- q-.l.e en ·desejava djzer, 8r, ea.ptn, A ;TMrjn. dÚ6. A.~{Js de Ct?m;êl'" qlóri~. a vidg, "Dorque recebeu o cM~ 
""4,.() Paulo, que .se desenvolvia. comer .. Presidente. (Mui·to bem; ·muito bem). c!o, His~ória do Dir~~o Br-ns1le,.ro. Ugo do cãrcere. 
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Tel'llllnad4:1. a ditn.dura, o peregrin0j til' aO seu temperamenta de cIdadão 'I de seus dia.s sôbre Os livro.s, SObre"

j 
pa..t'tida Traba.lhi::.la. Braslleu'o. nest.a. 

audaz não descansou _ pl'~eguiu. as energIas de que era possu.:dqr. tudo aquêles livroo de Direito Co- Casa. <.ue o seu partido foi nd1'trSa_ 
com o ânimo cada vez ma..~ forte, na O Professor que assim dominou. fla."1 merda!, discip:ina que amou e servru rio de. \Valdemar Ferre ta ap"-'n.as no' 
sua. imaculada devoção ao regime de· sua. época, o· grupo dos Eeus estudan .... até ao fanatü:mo, havia em. Wald-e .. sentido político. HOje, ~n1 ttll:no d'~se 
Ulocrático e à. el:altação da liberdade. tes, era hom.em que l'elletl.a, na. vila I mar F.erre:rít a fisionOIUjn de um hO-! túmulo - Que, nesta ocasiã.o, está a:1 

. . pública, grande poder de sedução per>_ mem bom, sempre sorridente, encan- se fechar, na cidade de São Paulo. 8 
Sua .bravura llloral af1rU1~u-se, ma:s soa.l e. belíssima. vocação de artl-, tador no trato das relações humanas. i bEm podemos ima'jinar G.':lm que coru;. 

uma \'e~, no f~to de ter. ~1do o prl- culador. I w' ; ternaçã,) do pove. _ não na como dls--
meirQ slgnatá:rlO da petIÇ1lO de ha- Se pudéssemos na sua biografia r~-I O SI' Joao Agriptn.:J - Perm.te tingu1r Dli1ll:testaçôes de nature:.:l1. 
beas cor'pus, em favor de Octávio alçar algum dos ,seUs muitos atribu_ V. E::t um aparte? partidária. Se aqui estcu falando. em 
Mangabeira, Annando SalCS de OL I tos, se pUdéssemos na sua vida de O SR. ALOYSIO DE CARVALHO· nome do Partido L bertador, uma pa ... 
velra e P~ulo Nogueira Filho, q,ue es~ I oitenta anOs realçar Um só entre fJS - Pois não. . I L1.vra dE! admiração e de ~audade por 
tavam eXlla-dos pelo Ditadura. medida grandes momentos que ele vivell. t.aI ... o _. • aquêle 3 quem chamei !~e gr:lnde com- \ 
que foi concedida pelo E;régio Su- vez, Sr. Pres:dente, devesse 15er o da O sr. JOao .lt{!ripmo -:-_ V. EX!!; f~- j panheiro. todos nós que, neste Pnls .. ! 
premo Tribunal FederaL sua àscensão ao secretariado do 00- calizou, C,Dm mUlta exatJdao, a fIgura: militamos na po:' .iea, estamos hOln"2" \ 

Ingre:=.<;ou na União Demo.::l"ática; vêrno Pedro doe ToledQ- quando, em de ~urista e. h(,lmem público c.'le Wal-1 nageando 8. memória de um hcmem i 
:Nacional da qu.al foi um do!'; vulr,os I s. Paulo, começou a campanha pela demar F~rrelra e agora se volta para; que deu à. vida pubI ca. o melhor c:!e: 
ma.'s em'mentes e prelúcidos," tendo I cónstitucionalização do país. Talvez, SUMf q~~dad~. hWllanas,. p~ra o che,fe I sua dedicação, o m<:'lhJr. de ~uas ~·1r .. 
sido Presidente do seu Diretório de naquele momento. muitos se surpre- :f: ta t .. -a._,", esse parttc ar q~~o I tUdes, o melbor dO~ seus lde:lJ.S, E no .. 
São Paulo e mernb:'o do DiretóriO endessem com o fato de que no Pro- r es emur.l..uo do conv VIO que ~;e, te-se. quew a I?oli~:ca n5.~ te!"lp. !' "O-
Nacional \ tt'1i8o.r 'Valdemar Martins Ferreira, no I allJumas Vêze.:;, c.om 'Yaldemar Fer-I a asp\~al~ao pl'lmelra uu excluslva da 

Sua. "Vez mais d qu adro'rada Advogado walàema.r Ferreira nO JU-\ relIbla. Aos prurlclros fIlhOs que teve, .sua e:<:lst-ência. !: voc.r.ção que se v~-
. ' o e 1,.' rista excelso que já o era,' pudesse ha tuou-se tl- .re~·los, sen:analmen. ria nêle, nos prhhÓl'd;tls da sua atl ... 

mrus do que a!)laU~ida, era. oOJeto residir um espírito público como 01 te, em sua :esI~~ncla, num JantaI' a.os v~dade pl1lJ1ica, tc:da ~.ldo a do ma ... 
de uma constp.tc.. ~,.-rmanente, nos seu. uma devoção tão grande aos sábados. H~ c.e .. ca de tr~s ou quatro gLStrado, que .0.'3 acont:,cimen:cs p:,_ 
m0Dl;entos mals, dlÍlcels do nosso ideaIs democrát'co:'!. um pendor tão' anos partic.lpeI, peja últ1ma vez, de liticos de São paUlo .:'onduziram a 
PartIdo. e nos .nstantes a.meaçadores vivo" em favor da constitucionaliZacão um dêsses Jantares, e roi um dos es- política. Trouxe para o exercicl0 dessa 
:la Pátna. br!;lSilelra. do País uma experiência uma sabe~ petáculos ,.,mais belos que testemu- profissão uma grande vocação e lUll 

Ainda, Se:Qhor. presigente, no cír- doria e' uma habilidade tão vivos no !ll1ei: cêrca de trinta; ou quarenta des- p!"ofundo espírito público, e às ener
CuIa-· das suas af.nnaçoes· e das suas conduzir 03 acontecimentos como Se- cendelltes seus, creIO que 12 ou 14 gIM do seu temIJeramento juntav::t-se 
,o?<tuistas cultu~ais, wald~e~ar Fe~"1 cretário do Inter:or, que 'então ~ra, fiIhos, com todos os seus filhos, p.or- uma bra .... u::-~ CÍV:N. q,'(' p e refá S2",. 
rem'l. recebeu doI.) dos pre01.:os maIS do Governador Pedro de Toledo. tanto netos de Waldernar Ferrerrll, pre ap3r..á.glQ d3. S'ja viUt\. e da sua. 
ambicionados pelos brasileiros e ve-l n.uma sala durante o jantar. Era a biografia 
:08 nossos homens de cultura e de Não serâ pOSSivelmente Um exagêro alegria da f9ll1íUa sob .a chefia da~ 1 • 

~s frito' _ O Prêmio "Teixeira de ~1r:mar~s~ Que, se a Revolução cons- quele cidadãO, oxeroplar pai de fa- ~andc, cl!l B4..3. as fõrças d~o-
'~l7t'aS'; Pr A 1 "Moinho S. _ trtucionahsta de 1932 encontrou em mm3, e exenlplar chefe de tamilia.. cratlCas brasile.l'as b1.ucavam reunIr_ 
:1 ~l " e o e~ ,o ~. .ft~ lbrahim Nobre a grande voz de tri- Cultivava êle essa. tradição desde 00 se parn;. a camp~nh~ da rccOl!.:t:.lUc.u~ 
. s.a. ~uja ou Olga. s? se ven "..a buno que sacudIa nas ruas de São primeiros f'lhOs e religiosamente, to- nalizaça.o do ~I':', Gpo:s da no:te f\1) 
1um regIme de seleção rIgorosa. Paula, a .alma popular para a vitória dos compa~eciam 'aos sába-d.os pai'a a I Estado NQ\10,. uma atitude de Wal .. 

Foi, igualmente, agraci.Sl:lo com o d.:'t Constltuicão, encontrou em Waldf'- resta em familia.. demar F~rreIra manwil, aIl;1~a n!l~ 
lignif~cante titulo de "Sócio Hon.orá.- mar Ferreira o cérebro que soube dar ,~ que~a oC!l!llão, e-.;sa bravura ~lvlca: fol 
'10" do Instituto dos Advogados do Aquele grupo de homens (!ue, sob as O SE. A;"OV.,Xü DE CARVALftO a.ssmatur~t que d~u, em pl'lme:ro lu .. 
i.rasil. chefia. do Embaixador Pedro de To. - Sr. PresIdente, m~~or do que as gar, ao /l..r·J,b~as corpu~ requerido 30-

Esta Se h r Pre id nt a á"'ina Iedo, enoornaVQm as melhores p<:-Oi- palavras que ~u. prOferisse, uma vez Supremo Tribunal Feaeral em favor 
I aU'dad",De Ode eYo:aç~o ~ue aPtJ~iãO rações e os mais vivOs idenis do Bra- que não. me fOI dado - como ao~ no l-I de exlIadJs pOIi~~c.o' entre Os quais 
e f; .... • -'. • sil, a constância, a tenacidade para b.re Senador João) Agripjno -:- o pr - I o Sr. Ar:nando Sa;cs de Oliveira e 
'êIDocratlca ~aClOnaI, p~la. mll1h:l a. vit6ria, Esta. se não veio no 9 de vllégl0 de um. conyênio taQ íntlmo com o Sr, octivio Mangabe.ra, e cUjo de
mlavra depOSita nos Ana15 da Casa, julho foi em 16 d'" julho de 1934 ple- Waldemar FerreIra, melhor do que' ferimento pela mais alt.a Cõrte de 
la momento em qu~ u~ c.onsterna- nmente asse<>"urad;' 'as m1.nhas palavras dirá, o depoi- I

I Justiça marcou o in:c o da t;.amp&Ilha 
ão ger3l1 cOb-~ a Vlda. publIca e cuL o ~ , menta que acaba de l)restar o emi- de red€m(lcratização do país, porque, 
llral deste PalS. . Mas a. s~rpresa de venn,?s ~al~e~ nente representante da paraíba, então, todos se sentiram assegurados 
Dee·ejo, assim, em nome da minha mwar FerreIra naquela açuo publIca no seu d;relto C~ reivindicação das 

gl'emla<1;Eo, testerr.unhar à repre- nao serIa tã.o grande rroqueles que já Waldemar Ferreira não honrou sb- liberdades ljIúbUcas. todos se sentl. .. 
ent.a.çito de Sá,.o Paulo, nesta Casa, o conhecessem de pouco antes, co~o mente a. culttlra. jurldica do Brasil. ram garat~tIdos pela .1ustiça do País 
! .Res me:mbro's d~ ilustre fla.mil.ia. quando êle. se tnt.egl'ara no m?V,I- Honrou o Br.a.5l1 nag própria rn1zes para a. campanha que se in'ciava. 
nlutada expre"3áo m.ais CC'tncviàa mento, tambem notavel, da. histQrla de s:ua !orma.ç.ão moral~ honrou Q • • ~ 

. ,ad - eoloeando política bra~ileira que (oi a fundacão BraSIl representalldo, ainda rIOS tem- Como dhla, Sr, p:e~'d~nte, nao ~1 
Slncera p o nOSSI) 'Pes..'\1", "' 1 'do partido' Democrsta de Que foi pos de hOje, a figura patriarcal dos .se deveria re3.1çEr aqUi <::ômente o pc ... 

Sbre o tumulo di:) Professor .. "fr,Tb.' d~- em. 5110 Paulo um dO~' maIs dlIigen~ velhos chetes de famUla. que formam, 11tico oU sürnc-:1te o a1vop:ado, Difícil 
tal" Ferreira, o ~:esto e,spirlWo.l da tes e dos maIs at'vos participantes I na. lareira. junto à sua presença. a será, na blografit. d. Waldemar Fer .. 
assa. homz-nagem. e SObre a. SUl'. ~me- .', famUia, para os exemplos da sua vir- reira, (Teter-M' o biógrafo numa só 
16ri8. as flores da nossa. emoçao e Registram. as crônicas, relaUvarnen~ tude privada e Os exemplOs de s:.ta dessas trils pror ssõ~.s: g'unde ad .. 
a nossa exaltacão, dizendO à st:a ta- te à sua biografia, que safra. êle, err- conduta l'l',b1:ca. vogado, grande professor, grande po-
lllia. qu~ pode exoerimentn.,.. a. conw tão, na caravana preSidida por Assis Htioo. :e:ntim, todos reconhecemos a. 
rcção. mil vêzes bendita, ae CT,ue a Brasil, por outras terra.:; do nOSSD O Sr. Bezerra Neto - Permite sua fôlha de serviços ao Brasil, to-
ders.nca cIvicn. e cultural do. ~eu País, levando até ao Norte a palavra V. Exa. nu apartE'? dos proclamamos o seu espfrito pú" 
ra.nteado chefe haverá de s~ consti- do tribuno, do homem Que acreditav:l O SR. ALOYSIO DE CAnVALHO blico, todo~·. enalt"'temos a sua vaca .. 
li'!'" na constânc!n. dI> uma. inspirM~o que aqui se pude~e rea1izar o. legi- _ pois n.ão. ção juridica, todos lembramos com 
lma. de ser imitada. e de ser se- tima democrac:a.. Até O~ 1lltlmO!5 diru! saudade o Ctlmpanheiro e o amigo . 
.tlda para as gerações brasileiras que da sUa vida disto não descreu nunca, (> Sr. Bezerra Neto - Nobre Se- A beira do seu túmulo, ° Brasil 
ta-rch.am 'Dar.a OS dias incertos do porque, aInda na passeata de 19 de nadar Aloysio de Carvalho, em nome pode afirmar que perde uma das suas 
nal!1hã. (Muito bem). março, dêste ano, em São Paulo, os da Bancada do Partido Tra.halhista melhores 'nguras, um dOs seus ho-

fotógrafOS assittalarrun a sua presen. Bl'O.sileiro-, venho associar-me à. ma- mens de be::n, da n03Sa época. (Multo 
O SB. PItESmSNTE: ç.a., já comballda a. SUa saúde, mas nifestacão pres~áda. à memória do bem! Muito bem/). 

ainda flnne o seu core.ção de pa.. enúnente brasileIro Professor WaJde ... 
'(Noguefra da Gama)" _ Tem a p9.
vra. o' nobre Senador Aloy~io de 
:tl'Va,1ho. 

O SIt. A!:.OYSIO DE CARVALHO: 

'(para encamtnha,' a votacão. Sem 
!Vi~t1o do oradOr). Sr. PresIdente, 
~ nrofundo senUmento pessoal e 
nt,timento de bra sl1eiro, associo o 
rnfdo T.J.bertado'." às homenagens 
'a "prest::t.das ao Prof. Wa.ldemar 
artfns Perrelra, a quem b..."tn pode
lmos chamar - n5s, Os libertadores 

de granie comt<a~herro, 

Grande cl}:mpanheiro porque. desde 
45, a. União T'lemoeritlCG Nacjo"f'll11 
o Partido Liberlador vêm vIndo 

lidos, n·o ideal da mplhor democra
:L brl:'siJei.ra e Wlld'!m~r Ferreira 
incs faltou. um di:l ~6, com as vir. 
dp de cldadil.o -e cem as luzes de 
ri~ta.. i\ n:>gsa causa.. 
Dec;frufOu na Faculdade de Direito 

un;versid2de de São Paulo, oie 
estfgit) invejável entre oS alunos. 
fdoc:; lbe reconheclam e. comoetên
~ de didata. a.s all.alid.adea de htl~ 
~, 8. bondade lnJlni."b de Um 00-
~Ao que se dirIa. r.ão noder pennt-

triota, mar Martins Ferreira. Vemos na per.. O SR. PE~ES!DENTE: 
Com.. que emoção Sr. Presidente, Banalidade do ilustre extinto a figura 

vi ao fotografia de' Waldemar .Fer- típica do homem -público, do homem 
reira percorrendo, a "pé, as tuas de responsável e. respei.tadOT da. nOl'ma 
São Paulo, desde a Praca da. Repú- jurídica, hoje majs do que nunca 
bIlca a~ a Prat:a da Sé. mostrando atualizado. O exemplo do se-q pas ... 
Que ~uela gloriosa velh:ce de oi- sado, na. vida pllbUca e jurídICa. do 
tenta anoS, ainda vivia o mesmo 110- Pa.is, é sinal Que níio pOde e nã.o deve 
ruem do Partido Democrático, o mes- ser apagdo. NUnca o Brasil dependeu 
mo Secretári.o do Interior de 1932, o tanto do revivescimento da ordem ju
me.c:mo bra.sileiro de todos os tempo':!. rfd1ca.. como nOs dias. Que atravessa .. 

Seus discípulos lembrado, ::~mpl~, mos. Não estaIll"Os desesperados, por .. 
a su.a pa.ssa.g:em pela. Faculdade de que cremos que air:~da há. fios sólidos, 
Direito de São Pa.ulo, onde foi, ao ligando-nOs a. essa contextura, a êoste 
lado de Spencer Vampré _ cui0 ta ... tulSS9.do, o. e<;sg, qm.dra. d.e que Wa,l .. 
1ecimento, há alguns d:as, todos os demar Ferreira. é figura rep-rescnta" 
qu·e se dedicam à causa da Justiça e tiva. E' vendo nêle, que hoje õ.~a .. 
ao estudo do Direito no Brasil deplo- pareceu. um s~tl1bolo de.!"ta ord::-m .iu
ram tão sinceramente _ profe~:=or 1 rídica r"o primado do- DireJtD, in:Hs .. 
que .. l.do e estimado de todos, Seus pen:::'5.vel à s~uranç.a. e ao des~nvol-, 
amigos lembrarão, sempre, o homem v1mento do B:rs.sU, que nóS, seus nd .. 
de ccnv-;vl0 encanta<!o:t. versários do ponto de vista partld.ã

Os nobres oradores. quo me prece .. 
deram. destacaram não .só as suas 
virtudes públicas como as suas vir
tudes particulares. 

Hav'a em \Valdemar Ferreira, além 
d#! t1m hom~l"'1 dedicado. diàrJa..·nente 
ao ~tudo, debruçado tôdas as horas 

r:o. ma'5 seus devo'";ad<)S admmdores 
no sentido nac~onal de sua vida, nos 
associamos às home:nagens. ne<3te mO
mento. prestadas à memórla do Pro
fes~o1' Waldema1' F~1'!e1nt. 

O SR. ALOYSIO DE CARVAL.'tO 
- DIsse bem C nobre intérprete ao 

(Nogueln. da Gama) - Tem a p.a .. 
la~a o nohre Senador WilSOll Gon .. 
çalves. 

v SR. WILSON GONÇALVES: 
(para encaminj,sr II votaçãO. sem 

revisão 40 ~ldOr). Sr. Presidente, 
nobres Srs. Senadores, através das 
palavras dos eminentes Senadores que 
me precedel'am na tribuna, vimos a 
estatura mataI do homem que a Pá .. 
tIla acaha de perder. 

Face aos prom"?ciamentos t~o au
torizados qUl1. .llqui se fizeram, é mais 
wn dever de sent'mento e, ao mesmO 
tempo, umu:!, obrigaçátJ de protocolo 
levantar, neste instante, mInha pa .. 
lavra, rcr1 nome da Bancada n. que 
tenho a hon:~a de pertencer, para aS .. 
saciar-me, d:o corl1çoo e alma genu .. 
flexa, às homen9~ens mui lJlerecid~s 
que se pre::.tal'am, nesta Casa., à fi .. 
gura por todos os títu1o~ gloriosa do 
Professor Waldemar !li:artln.5 Ferreira. 

Desn'?cessáJ'10 é adiantar ou reafir .. 
nl3.r set'.'; atributos n1~:-B,'.s, suas qua .. 
l1dades de h:m'l.em públiCO. de escri .. 
tor, de judst!l. e üe :pl'ofessor, porque 

•• 



easas facetas de sua personalidade 
marcante Já foram, através pronun
Ciamentos brilhantes e elucidativos, 
exposta:. nas palavras de muitos de 
meus OOlinentes colegas. 

Quero portanto, Sr. Presidente,· Se
nhores Senadores, comungando do 

-·mesmo sentImento de- pesar daqueles 
que, em nome de suas Bancadas. se 
pronunc'.aram na sessão de hoje, le,". 
.. ar, em nome do partido social I?e
tnocráttco. :10 de São Paulo e, por m .. 
termédio de süa representação nesta casa, ao povo do glorioso ~tado .b~. 
cteitante, as homen.agens de prufunaa. 
admiração _ a essa figura que ficará 
perene na memória de quantos se 
acostumaram a cultuar. a' Justiça e o 
Direito. (l'rIU!to bem! MUlto bem/). 

Agôsto da' 1964 

o sr. Eurico Rezende - V. Exa, Mas) S~. Presid~nte. os fato.s gr.&: publi~a.das m!nhas entrevistas, qu.?.u-
f'1lz referência. a lider do GovêrnQ do ves naQ' fIcaram alo Tendo sldo Vl'~~ do la. cOlllpureço e nas qu,ais ponho 
Amazonas ou do senado da. Rt!pú. 80 sob a suspeita. impt'oce-dente d~ a nu tôd!ls as inesponsabiliôl<ieS qU$ 
blica? O fato é ,meramente estadual. 'que era o menter da decisão !la }....s~ vem sendo pl'aticnd3':; desde o p,j_ 
V. Exa. não têz referência a tropas sembléla, Leglslati.'a de ter rejeitado meiro dia. de governo do atual Gu-
do Exército e .sim a tropas de po __ o veto :lO p:oje!o a q1.:e me refen, o vernador do E~ta.ào do Amazonns. 
licia. Gostaria que esclarecesse se- o ex~Govern'3.dor plínio Ramos Coelho, . . . " ' 
pI'efl.;o ~ dirigido a IJderes do <';0· deu entrada no Tribunal de Justiça . A ~ma.nlQ(~-a1;: d.~~te ~()vernaaor che .. 
vêrno Estadual .OU do Congre.s.::o Na-!do.EstRdO,.10g0 deP. ois da meiaznoite, gou a. pontnl d~ p~.et.;;,ú~T am.eaç.Z:T e~n 
donaI. 1\ um pedido de "habeas corpus", SU~ ltberd~ce um ;;:1'. r.ad-ar da Reou· 

O Tribunal reuniu~se às 3 horas da bllca no .1Wfe exe!'c'(;:{, de cr:;,lca !;O.o.' 
O SR, DESIRft GUARANY - ma-drugads -para tomar connecimen- msmando5 do Gu'.;er!l;:,dor f: do q.l:\l 

Agradeça o ol>t)f~,un() ap;l'te do ;no-, to dês,s'e .,pedido. Solicitou 1Dforma-l,é oposição dec!-a".td~ desde o prün"ei.-
bre senador Eunco Re~e de. Refn:o- çOes ao secretár10 de Interlo~' e Jus_ ro mOIT.entç, , . 
me aOS .lideres do Gove,mo Estadual, tiça vez q 'enera tida como a auto- Ma~ Sr Pr('s~denLe, est:ma de para, 
pontae (enho certeza de que se ~n .. rid~d'e coatora. S. Exa, resllOn<\eu. bér ... .:::, talv~z, a col~tlvic~~Ge arnno
contra., p~esent,emente~ ~n: B~a.s.llia que.a autorldnde cõatora era o pró_lnense se fo lSE,tn ::0 e'>ses os desman
um dOS. mandantes da; ,al~:~,rarU!dade prio aDvernador. O Tribunal reu- dos d:o GC>VCtiH,''j;}' do Amazonas A 
cometida, que é o Secretauo do In- niu.se novarue:lte e pretendia solici. Ulsânea. de S EJ..'J cpmo baln I1'.~)U 
te!lor. tal' inf.:lrmações ao próprIo GOVêrno, O nobre Senad~lr E1.~~'C'o Rezende, te-

~ O SR. PRESIDENTE: No dl<;cU!SO ç.e ontem e ~~ Nltre. tendo t~,.'')te dado ordens â Guarda do vou-o a ocup'ur rr:.ilita~mente 1~J's j('l'_ 
'. (No ucira ,da Gama) _ Em vota. .. I vf;st~ que llned~tame.r:!e. deI a uma Palácio de não deixar entrar uln- nais que são o,S Y('.lcu:o~ da opi'.1-:âo li· . 

ão o g e erhnento.· I ra~lo. ~ta Caplt..'l.l. fr~el que nenhu.. guém, -para não ter .J1.le responder ao ·vre, neEte ITloi.1yznt,{1 no Et~~"d() do 
C O s!~réS Senadores Que O apro .. · ma. relação havia. entle os deEm.a~-: ,pedido de tnform&..,ees. No entanto, Ama'zonas, O~Jlr.)T rn .l.tw.':men~,e e fe
'VaU: qul'.I'am conserva.r-IW sentados. dos do atual. Governador e s. ~ÀSIcao '5. Ex.'t. havia decla.rado ,hores all~ Cli.Dll por int€J:m.e·lIr) ~{t PoJl,:,_~a :Vil1i-

'56' • ~ frça;e; federais aquarteladas em tes, u mpotlco R::1tes da. meia_noIte, t.ar O jOrtlQl "O T:'abf.jhisoo." e o '{Ir. -{ 
(P«-u " 'D , Manaus. meSffi') porque tendo eu vin- que mandara prender pessoalmente o na1 i4 A Gazet,o;l' tm~.lfQmdo 6t.;J. cu,,: _ 

O ReqU~Timento foi aprovado. do ontem <!? Estado !lO tomat. o avião cx-Oot'ernad03 Pliruo Ramos. Coelho, culação e, portanto; a ma!1ife~t'3..GãO 
A Mesa cumpril'á' o dever de man- para' Brasihn. d~p~arel cOl~ o ctrluat:... em fala pelas estações de' rário. o do pen~'arr~ento -daqueles ,que sã"! Opo .. 

da.r inseri,!" na. Ata doa sessão de da?te rl~ guarmçao q\le la, em avia0 'que Cc.tL<;ta.· de telegrama:, publicaao sição ao Govêrno e qUe fora dc·d'..Ívif 
hoje, um voto de profundo pesar pelo. !ll111Í.a~ p,Mo. () tntenor proceder flo! pelos jornais, em que declara expres... da.. representam mais de 80~ da tlo
desaparecimento do professor Wal~e- lllspeçao das, t.ropas sob seu co~an-lsamente que manqou prender O 00- pulação de nosso. E.:-t«do. O terror 
mar 'Ferreira e apresentará condolen- do. SalienteI ê..::te n;pecto e aqUl re ... vernador, PUni o Roamos- coelha. Face- que S, Ex~ tem à critica., ~ \'ont~de 
das à famira enlutada e_ ao Estado pito: Os altos ~ao da PU,l'U responsa- 5\' essa info!'mação, () Tribunal de: popular não acatá-J-:l, o. t~.rror flue. 
de São paulO, . biUdade 6!.o Govern~~01 ~~ ElSta-do JustjÇ?~ reuniu·se para decidir sóbrt!' 5,. &-~~ tem à meDO!' c:::·ns!der.flção de 

Em nome da. Comissão plretora, 9ue se utiliza -de. Poh~la Milltal' para o pedido de uha.beaf; torpus", Que critica a seUS atos confirmam_que S. 
associo-me às just-as e mereCIda:; ho~ e8se f!m, ~oUe.ia.~ Moh.tar qUe la, e8. fêz êsse governador 'atrabiliárlo, que Exq teme a aPrecla.~at.._ da'luHQ -que· 
menagens prestadas à me~6rI-a ~o tava ae p:ronlId_ao ...• desde dD.!nmgo não tem' consciência do poder da de. pratioa. porque tem conscJên~ia .:te Que 
grande brasileiro que se, destaco~, n~o à. tarde, e a populaça o de :rv.1~naus mccl'acia e não tem responsabilidade nada pratica para a História. mas VIV~ 
apenas n~s letras 'j"'..ll'idlCaS n9.-ClODms, perguntava. p~rple~~, qual a r.9.!~qo ~ de de um 'govermmte de mando real t!- a. chafurdar-se n'3! 19nominlas c per
ma...o; no patrimônio, d~ n~o.s grau- fst-~r a P.,')liC.l~ Ml]ltar ele pro~t.Jc!r~o: autênfiico. Mandou cercar l) Tribunal segll:côes de ordem pes::;oal. s,.3& que 
des va1ores:. . Te\e a. c~nfllm.:::çao do. SU~ ~pHqu.r\- de Justiça, mandou a Pl?lfcia. Milita\' foram atingidos pdo Ato ln;G~tuclO"; 

·Tem a. p:,'.lavra o·nobre Senauor De- cã.o no d,a se~umte, ao<::;e.~dc~r que cercaI' aquela Côrte, paar coagi~la n!' nal, com a- cassa-;ão de direli:n.s poli' 
siré Gual'any. . . f'?1 p~ra pr~SlOl1nI a. A..,..embléla" Le~ deci.~ão que ja tomar, apreciando I) ticos e de mànda~,}s. '. 

U ANY glSlat~va 11o,momento em que ~1? la pedidQ de "habeas corpus", Não St . 
O SR. DE'SlCt G A~,,: aprecIar um ve~ .aposto pelo GQvel'~ soube. nem se sabe a decisão dêsse Sr, presidentf.!,- E.st.-\ s1tuaçã~' 'que o 
Si' pre3~d::':1te, S-rs. Sena-dorcs. Nas nador, numa. decL'Sa?, em Pt"ojet~ apro. tribunal. S. E,ia. parece que ·tem o Estado do Ame,zon~ -atravessa ê. por 

,palav::U.3 rspletas de iespeit~ e ~e a~_ va.do pela, As.!iembleH~" que ree,)trutu- poder da clarividência. de que _ Q certo um fun-eral tr.f,lS t.ristc e n~a~S 
mi~'ação, ql.!.e o.-c-ab.2lmos- .de oU~lr so_ rava 0.<:. vencimentos da ~istrat.u- "habeas corpus". não ia. ser negado' contrlstador do q'u'e aquêle que, no 
bre o falecimento de 'V~ldemar Fer~ ra: ,S: Exa .• não ten~~ flcado satts- e, para impedir a decisão. cercou mi •. momento, se venflca em Sá~ paulo. 
reira vérif~camQs que Sao Pe.-ulo ~ta_ felXO com aqU,ela ~e~l;Sao ,da. "Asse!l1: litarmente o Tribunal e limitou o pOw onde é lev-ado à sepultura um ~ronde 
de luto. M3.S, 11% • apenas São Pau,,: bleH\ ,RP~.s: ,veto e qUls pICsslO.~:lr a der legislativo do-Estado do Amazo .. homem. No Amazona.s estão s,enjl) le. 
10, a uni{i:Ide do Brasil' que se en-. A,.-'::semnleta .qo sentido de ~er l~an~ nas, on:1e está. cerceada a Assembléia vadas à sepultura as instituições, a de .. 
contra de luta, nf'...st,e. momento. T.am~ ~t~o o. ,.e,tI veto, com. o o \'eco fOI r.'-I Legislativs e e.,c;tâ cerce. ado o Poder mocracia brasileira, em -pleno ~xercl-
bém Q E~t:i\.do do Amazf>Ulls ~~tá. a~- leItado.: 'ele, num. fl!l'Or de v!ngança Judiciá1'io. . cio até ontem ll(\C'uele ·F...stado· 'ln1S_ 
,si,')!.indo no fune:al da", suas lDStItUl. Que nao tem cablmento em nenhum , . que hoje já não se pOdem .mç·nifcstar 
c5e.::; prnt~c~dn por. um flho "'eu que democrata consaJenJe, ocupou mi1itar~ O Poder, Judiciá1'io. face ,ao cêrco· nem têm o ... veiculos da. oplni&r ... pú-
deveria mer{'-~er e~-ogios- mas que. nf'l mente a ,As~~rií_bléia. Ler,islath:,:L ll,? pr~li-o, suspE"ndeu R. sesão e deci.. 1;j"jcD para.levS-r ~o conhecimento dO 
-entanto. 'e::hí . ".C'me!enro rs m'3.~m'c<; ~ Assemblcla Legl!)latlvrl está pre~ dm ~ao !o!u?-: ~COnhec.tnlB?to - e:n ·, Fam.' diretamente, 'd·a, própt"i3 ~erra •. 
ig).~ornínlr,s contr.a. a. democracia na !Sl~Ida POl: um Dep,utarlo E5tad,u~1' que qua.n~{) n~o tl\e~se plena "liberdade d~ aquilo que Iá.-acol1tece~ _E' vergonhoso, 
pãt:'i:t bc-:tsi1ei!a. ! f-o~ es:oll11d? por ~.:e. depols que assu~ dec~~ao - do ovdido d.., h8b~a~ CDr~ 'paTa. tOda. a' ,popula.ção amEH:'onense._' 

I rum o Governo do Est.ado, O Depu· nus . que acabava- de dar en.tl~da .em o uI ão ue teve a má 'sorte de ver 
Na s~~:s;!O ,de ont.em, do congr~ss~ tado Anfremon _MonteJro, _p'reside:Jte favor do, ex_Govefl1~adot PlmlO Ra·· ~u~ aÇRe'V~lução está se -concú~tizadQ. 

Nac:r;nal. CDlUllarecl pata comumca. d;t Assembléia no Govêl'l1o de ,PlínIo mos coelho. Mas nao era... '::tQ ela terra por intermédio de um.. 
da tt'!b\.m~ o::; fatos que- se cstavaJ!l RB:mos Coelho. renunc!-ou R pedido de O Sr Eurico Reee-nde (Com assen ~ilh~ seu q~e, embora. cercaao'_,dõ 
dcsenreland-o em Man:tu~, ~ dos quan- Art-hur .Reis.' pa~.n. não .criar ptl?ble- timent~ do oradOr) _ P.al'a, esclal"e~ ~a,io~ cariÜhO 't~m_desmerecido o~võ':' 
acaba:~ d~ }on;~r c?nh'zC1!l~~~J~aPi~~ mas. pOrs ° PreSIdente e o ~.suh.sbtl!t'? cimento 'g~r:ll, pel'guntaria' a V. ·Exa. t.o rece.túdo ná.' ~A·~~e.m61éio L~gi~lf.tryà._' 
telrfot.c. Ely ~L_.a ,slJ?lPtes ., ,ç d.o Governador do Estado - cOncor_ .se não sel'la o caso de requeter exame voto de confiança que lhe fOI dad()' 
1.una comH~:('~çao. I'B_D:dil sôh!'~_ G 9.ue di?u d,--~ ~oH::.borat: com a nC?va ~dmL de sanidade dêsse Governador ao Che!!3 a Mar::aU'i: . - ~ ... -' .. -'.' ~ 
ali ,se .P:'~.t.Il'3"a con~rn :'} I,.<>g,;:~a!~Y? ~nstroçIw, renuncJOU à P!'esldênCla da. ' . c r ,.". ~ _ ~- #"'~ 
o S.uébc:á .. na e ~,~ l!bel'da,Je.3 l1lQl'l.~ As.sembléia~ Legis-la.ti"v?-, qUt t.~nhal eIei- O ~R. DESffi:E!:' ,?UAR4NY =- No~- Não pisava SU~ EX~ 'a~ue}a.· term~-h,ã 
dU~1l2. 't,nto pOr -=qua;;~ u:1l1nimidude o atual ,i br~ ::$€na<i~l', < infelizmente na:ü sou vári~ anos, d~onhc:cla. suas E~!t14,. 

Hoje, tnã.o êS{.R confirtnüJü, si'. Governador e escolheu um.nôvo pl'e~lmedlco,"POlS, se ~ fôsse; o fa1'Ia el:;· cul-andades SOCIaIS, ec:onomicas e'po--
P':esidente. S~'s'.' SC:ladores, ('oníirnl:3.~ ISidente _indicado pele l11esino- a'over- pont'~?e~mente. _ ,.. , liW~BS .pOt ·con:;pleto e·,teima, em ,·não 
do {' t;·:H1U7.ido -em letras sangl'enta:>, n~,dor, Ó'S1'.;Ruy Arc.(l,io ()x":Depút.n-do , ~e. o nobre Se~ado~ Vivaldo Li~a tomR'f cor.hecimento delas., prc,ucan.do 
ra-t.ific:>:nOo a inf<.lt'fi"' ... ;tç:'io sôb:'e- fi ig~ l'1~deTal il"!'tegrante da b.!1cada do tn er . a . oportumdade, como - a.mIgo violências dan<to provas - conforme 
n:;mínb do.'> atos prat:ca-d.os pelo PSD."'-'... ~ ~ pessoa} e de inf~n.cül- dêsse Goyerna-, bem frisou_ o Senador Euric;o Reezn .. 
[I,tuül G:)i'e!'11~dür do F..stado coptra -, ,. t' elor; :peço - ratIfIcando o pedIdo do 'de _ da maior insanid:lde·ti1ê-ntaI;"ttlt 
a:; tnstituições basilares da· democra_ Tenh,O ()m: maos C~pHl de, _~legra- I Sen&dor Eurico Rezende. - peç,o que insanidade -fislca,_no-,-sc_Q, corpo. p!?-~x:e. 
ci[~ b1',asi1:,iro.. S. Exa, .fechou 'mili- 1r!-9. dp Pre~J~~te da Assemolcla Le- S. Exa .. efetu~, .ao menos ao J.-onge, veículo_ 'cal'comido de, vermes' corttJ.:f.I 

gl;'51a~lya dmgld-o ~o SCl~,~d-o da Re., uma averlguaçao do estado lnentaJ a democracia ôrasile1ro. -
tarmente a M:.temb1éia Leg,is1a_t.~va do publlca.e _nos segmutes,.. termos: - daquela. autoridade" . _,. - ,,~' , 
Am37.Cn~;5. Aqui pstão as p:'!j'vas nos ". - . 1 'f' ,- ~ '. O 'Sr; -Eur~co Rezende .:- (Com as .. : 
jornais de hoj~ vindos ca capital d-o U1gente. Exce.en ... l.SSlillO Se_ D, Sr, Eurico Rezende, 'Per'dão! ent' ento do orador)'. __ Não afirmd 
• "3 1 A_ CO - '., nhar senador pl'es:dentc do Se- "ta",f d sena<! V' Id L' S 1m ., • r-lllaP.onas, no 01'.:1a '-'U me~'c;o' nad Feder~il .~Brasília':.- DLstrl~ n '. à o 01' lV3 o lma qUe- o Govelnador o. quem V.' Ex· -d~_ 
fundada l;elo lJ.ai de S .. E~::L" o jor.... to ~eder.nl. Comunico a' Vossa não ê para agora, pois, conto S. Exa.~ ~aractertstica-s-w-· de~ Torq,uernada.' ~eja 
na,llsta. Vl-cente Reis, jorn2.1 que em Excele'n":,a qtte a '-emblét'a L.'- é .Fresidnete da Cruz Vermelha Bl'a ... -1P5S, - no,. Apenas,..encqntrel;. no pronun .. 
momento rr.1gum tC'C8U ~epcô:1~ios a gislativa .... do Estadt;';caba d Mr sileira; terâ de atuar no 'camPo -doiL .clatnento alarm~ante e estàrrecedor de~ 
EírtiO'Coelho, Jlem no primeiro, ,nem f 1 d ... '-d " 'I·t e, l aooutccimcntoB depojs.' <RJios.)". ' V-. Ex!}, condiçoes p-a,ra_ uma suspefta 
nó segunr)o GOTêrno, júl'nal que pro- ec,la a . e o ... u:t:a a mIl ,armen e O SR, DES1Rft GUARANI múlto'sé\la- e'PQi~ül de conseqUêp.cla, 
tlU'OU defe,nder o que Artur ':t:eis não pel.t ,FÕIÇS, Policial ?- m.a.nd~ do Matl' SI', Pres;dente.e S1'S. Senadore- para que requeitG.'um exame de sanf .. , 
teve, em _uenhum momento 'do seu Senhor Governador.. Cercado o ..... , ~ ~ - . ,- '-. c, t V· Ê 1)' - n' 
Oovêrno até_ hoje, isto é, nada de de. cdlficio onde funC!Ona ~ste Po- nao, ))'!o apenas ezsas .. M arbitrarieda- d3.<le. P!JlqU~,_ ellqu:'-11 ~ , x. l1).e -, 
1 - • 1 1 f' l' der e 05 Deputados ímpedidos de de::; desse, Governador insano,- cOmo I clo.pava @. CJrcunsta~~Hl,_ d.g .Gov~rna... 
8~~~': &:...:sa~~~~fo: g~fr~ ers:;~;n'~~~ nêle ingressar se declaram sem nca.?a de fl'isll'l' :0' Sena<Ior Eurico 'Re· -dor t:~: .,o~up~d9. r1.lIIlta1'me~te a AS .. , 
ciá pratica r.'>.s'e -Governíl,dcr na nOs- garantias para.' o exercido -pleno z~n.je. . . ·s€!.f..?lela .. eU_.,m~ epc2-n trn.va ~Ul1?r~s(), 
la. te:-fU. Poderão' os. IJfdere.s do Go~ do mandMo, Dando ciêriC'la dês- Est.a,:,a . eu, em _Manáus., no ,dorr.Jngo,_ mas n? ;~n5tante .e1p .• Que a, a-tJYldad:, .. 
vêrno tentar' desmentir' a 'nalidade. Se rrrave acontec'imenfo no Au!.ms- na _resldenc,u. do e~-G<?ve:rnador._rlk pred~t.or.lQ._do~ç--Ov~rn~<-!~z.: .51\ esten~ 
111'9 _~tanto. aqUi estão provas toto-_ t() Senado da' RepÚblica, rogo os n19 Ramos poetl!o, _ qtJ-a~~~ lá, apare-, .d~~l ao. T:rlt?un~'l. ~e ;~ustIça~ <en~ão ve .... 
gr-4Q~ 8uperlores a qualquer Ínfor- seus bOl1S, oficios -no sentido' da DfU um s,erviç~l., do, PaJlacto, _ o_qual nflquel que, ~t~ pâ~1~ ppde ser com~ . 
19&çj.o, A A~embléia Legislath'a do normalização da vida' constituclo. ooI)flrmou, r(lÜf!Cou. declarando que, parada à. ~voc:aç~o '~qs. t~mpos_ ~e N~" 
li!s:~~o do AmIl-1..,QORS· ocupada militar- nal do 11:stado. Respeitosa:( sau~ durante _í) aImôçQ. o Govêrno do Es:- r-o., M~,~n~~. ~~trm_e! que S'. Ex':' P?t':o. 
UltmJ.,e, e d6Pute.d~ no recinto da.qu.e~ da{;Ôe5 ..• (a) RuU. Ara-újo. Pr'êEi-;. tado falara l"!Tl ser neCessárj?e_fe!11~t .que~:~ã.o_§-o~.:~é.q.!co e tenho col!J:.ae~o 
ft~~~_C,erc~dos ,de' soldados q, ue". dente de. A.<;.,*,!nblhia, Ltt'gi.5l~ti- R pl'!~áo ~o. Senador~ Df'~rie' :OU>lr~~ ~p~T:ag p. a:s~l~'l ;m~srno :pàl;df,~,~t:e, 

........ n .. " ' - , . ni ,e fi. elo, Dlr~tor do jamal' onde Sã'). CCU"!. ~ rn:-dlc_lXl. legal;- m~dlcin-l que 
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'"'" ~==~~~~" ". 
.se ~tud.a no,;; cu:so~ de dIreito (}U..ln
to à medlcinE'" temos aqui Os 1radC3 
maiores da. ciênl!Ia me({ica, Cit,e, o 
senadOr V" \' .lido Lln:,a, p,J~ que .t:;, Ex~ 
,ta entrar em ativ~da-de hoje depo!.'i 
Ó"03 aconttO'!J::f1~ntos, 

e:...prosivas. ConhêCe a N3.~f:.o a ·u::çJ.o I Tem a p.'1Iavra, por d.:!ega~ãd do mancado trancar }Wlo Tribunal aoSe-
do Senado, ~,;;nlpl'e !O:nO.'3 cO:E:cíOO_-l" I Pa:'tido 'L-ríbarh'sta B:asile:to, o no- cretãrío do Interior e Justiça, que se-
das C9mo põ.>:s da Pátria: m:l:,') t:"-Jn-/in'e S:,::;~:'o:' Edmundo Lev!, gun~Í(! in~ormação do no\)':a SenÍldor 
d.praçJ.o, ma"-s ~qu_ltbno, 1r:..:US .1U.ZO e lOS:;' EDI.UUNDO LEVl: O~slre G~arany se encontra e~l Bra .. 
i>om seIlEo, e o q:le p2d.2m d~si,t aH:) sita, a fim de dar as expllcaçO€s qUI 
Plená;·io. Achaul que dEmatu~'a:ia:nQ,". Si'. P.:'.:"d.m:"e, Sr.3, senadores, hãliJOSSiYClmente maqt;;nou, 
ato d:-sflguraria.mo,'l nu_"so p.tpe:, 0'1:" ID::lU::05 di:ls, em p_'onur:c1am.:nCQ que S P 'd t 'Ib 

O Sli, DES!RE, GUARA::I. -, procedêssemos cont'ràr::.mente. AC<!l !L:Z nesta Ca.d, reCO:lh~Cla o bJIll seno r, " ref:. ell e .~<;: n,; res SenadQr€s, 
Agradeço, com a m.a,Or mtlsf.;: .. ~ao o to no entanto em de C1ete!'m:nado,;; <) e o quildn'jo qLle sempre encontrei a. Ass,~mb e~a. Legkla.tlva do meu Es· 
apa~'te de V. l~I)., SenldOl' Eunco Re_ mómentos, gestos cem o a de i/, [!;v 11:1 l>:~S('):l do atua! gove1nante ao meu tado e presldlda P:Dr um hcrn.em ~n~c .. 
2enae .e apOfl'cJtO pa:'a afu'z;t':1l' qu~ :1gcra, pal' is::o, o S~n(:',d~ nio e~ta ~.)' t:sbdo, o d.:utor ArthLlr César Fer- ~'., ill,capa.z de atltu<!es apres.sada~, (l.tI 
V, E:(~ ·le"'e e::tar t':>t,a'hnenle certo. 'anhando E d;antA df':: a"'on~"~,'- :ei:a [{e's' e apelava para S EX\!- na iUCl:lYl naçoes 9u,e nao possa prOV:'Il, 

~ a Od ós te ' < .,.. ~"', ~ l ... ~ , • ~qUl es~á a cap'a do telegrama q '. pJfque .... e ,n~C;.Ic!n r Os n. . mos 'nen'cs <:;n'rUla"'" qu'~ ~'" d""en 'OI:lT ,entid;J de oue ne.o se deixa~se t!'<J':'lS- - , , .,. ," 
um pOU.i~J e d,:; louco parece qUe élc I "no A' m",:'on'as' '~:' ve,""da'd"e,r.'" at"'"'o"n't"J I fo!'m~u' em 'elemento de vinO"anç(~ oU S, ~Il,. dIrIgIU ao ,SI', dPreSldente da. 
t . """' ~ "y ~ ..... ! ' o ,Repuu4'ca Coml'n'Can f.J as graves 
em 1,'. às p~'er:'o5ati\,QS d= pojê:·e<; (:,:n~;, :1.1 IllZlu.umcn,o de persf.gulçÔeS,e dB' VIa- Ocorf;;n'cia's que ~e· pa&am em n'osso 

O Sr. EU-r/c,:, Rezende _ O ,1ue ..... ,_ c'onais. a palvI'a de V, EXII, po:' rr.,a:.s ê!1ClfUi c.:ntl"2, os. ant:go.s di:.lgentes do Estado' (lê) , 
tou SU.cPl·"',J " com a C',l::cuu",raOCl'J. candente que seja. é cC):np:c2n1lda, !,stado. s~us, a;:~'gos, e; ,enfIm, contra • 

d t "., oda a popolaçao do D'tado "U,'gente ~ D'a t".8"64 ~ -. (lO.;;. rrnmenl.'::!,': ,S~nl,dores Edmundo en ro <.J.estu Ca ... ;::.. I' ,:" .. ~ <"o. ~ . l!o">" " \J ~'" 
Levi e VÍ\'aldo Lima não ,estarem C.'T, _ ~ . ~~t:L.cc~ m .. , .Rortanto, o, qu~ v .. n~o ceJentíSsimo Senhor Marechal Cas-

ompondo a ' sinfo!1~a do seu p!'o. O SR. DE", .. Rft 0 U ARA}; I ..-.ab_ndo, .e o qt.;:" cS jornaiS t. anS~I- tello Branc) -.: Dignlssimo Presi. 
c ,I ":. Agradecendo o pronuncumenta do no· em, H0Je mesmo. pela manhã ;:n- de:lte República Brasileira'::' Bra. 
t~st~, A~ !lue~.~e pa~ecer -que ? S;~ bre Senador VivfllOo Lima, Y,ue velO, ~l'ei em contato com Manaus e soub~ SiliZL 
lenc_o d~.s,~~s do1.S em.~e::tc? c9·eg"".) sobremodo enriquecer o meu discur." elas v·.:ências que ali vêm sendo pl'a· Levo ao conhecime!lto de VOSsa. 
p?de "e: até uma di .. c.~a.r;cla ,de a respeitn da situação que -3t de~e:l· ticad:ls a mando de S. Ex::t, E a mio Ex~elência que a Assemblé~a Leg's. 
(}llen~açao, que Suas Exce;enc.-as e. n. '·olS!. no Amazo:1&s desejo tet'm:nar, nha rna:or es~ranheza é p::rque o Go· latiYa do Est.ado do Amazonas !lCa.-
da nao se jul~Uer~ capa~lta~as p{\rz· t'essa1t3.ndo dois a~pectos que aIx'Ire- "el'nado:' Artl1ur Reis é um homem ba de ser hOje às dezoito hora~ e 
SfJ niv:lar à repul .. a man:fes,ad·:t. por cem como estrêIas fulgentes, nesse de gabinete, hOIl1::!ln voltado para o trinta minuto:; ocupada miUtar_ 
V. Ex·. ma.l de lama que o Governador do é'studo da H·!,tõria, E' l'ealmentc o mente pela Fórca Policial a mi'lll-

O SR. DESIRÉ GUARANI E ... ts.'do do Amazonas procni'\l derra· maio:, conhecedOr d.\ História do Ama- d.:> do Senhor GDvernador do Es. 
QUlnto ao senador Edmundo Levy, mar sôbre as Ln&tituições democráti- zonas, da Am:lzônia, E' um homem tndo, que determinou o seu fcch::t_ 
tenho aopen.as a dizer que S, Ex\! tam. ca.s em Man,'lus: na m<:ldruga<la Depu. que se dediCa ao estudo "a, História menta pOr !nQt'vos igno~ado~ de 
bém está in."Cl'ito pa:'a tratl1r do me,,· tQdos se reuniram na ::eüdênct3: <10 d~ve. sel', "por natureza, comedido, PD-!1- tõd.,s os membros dêst= pJdel, 
mo a~sunto, Talvez S, E."'{~ não e..,te· Presid:mte da A"";,,,emblé;a Le.g:s!atlv.1 de:'ado: a !i!,n de que p::ssa êle P!'<?- Comunicando o gravíSSimo fato 
já me aparteando por flQuard:ll' n(\- para deliberar ~ôbre a gra.v.ds:de da p1'10, perqUlr:ndo ,os fatos, tra!1SfmUr a V. Ex~, solicito )Jrovjd~ncjas: no 
'Vos argumentos. no momento() em que situação, e receberam a vü::!a do serenamente as, llções que êsses fatos sen!id~ de ser restabelecida a 01'-'-
tenha qLW folar. atu,ll - não sei s(. ainda é nuque:!.! nos possa.m apresentar. derrt constituciona.l no Estado. <1g. 

momento e:'a - Secretário de Edu- Assim, deve ~;er, antes de mais nada, sim como assesgt."Tadas Moas as 
O sr, Vivaldo Lima - Permite V. caçãO do Govêrno Jo Estado do Ama- S€reno e prudent.e na sua atividade ga:r~lllt:as aOs Deput1.dos ::st..1.duRiS 

Ex~ um aparte? zonas, que lá ia. leva.r solid-3.ried~d.e governamental. amazonenses, Resp::!itosa.s Sauda ... 
O SR. DESTR.:E: GUARANI ao Pre<;ídente do Legiskitivo. no seu Por .isso essa minha estranheza na ções. (a) Deputado RUy Araujo-

Pois não, repúd;o à atitude a!'bitrária. do Go· atitude de upt hOmem tido cOmo culto, Presidente da, Ass'.:!mbléia Legisla· 

o Sr. Vivaldo Ltma - ~cutel 9. In. 
t.ervenção do núbr-e Senador Eurico 
Rezende e, em princípio, estava inclL 
:!l_ado o aceitar o convite po..ra- com· 
por uma junta. médica, com S: Ex;, 
embora leigo. CL~ n-atu.:·aJmente se 
!poderia completar com o nobre Sena
dor. Pedro LUd(}vico que é médico. 
ternbém. e, dê3se modo, médico f' 
jurista examina.riam o c~o da insa· 
nidade arguída. E continuando a es
tranhar o nobre Senador pelO Espl
!rito-Santo brilhante componente da 
:Bancada. da UDN nesta Oasa, o meu 
silêncio - eu devia declarar que os 
médicos são rr..uit:o precavidos quanto 
80s ~eus diagnósticos; geralmente não 
se precipitam sobretudo. na e3pé
cie, dada:;, s.~ minhas nnt'tgas relações 
de amizade cOm o atual Governador. 
que vem desrie (l-~ noZsos tpmr:>OS de 
gin6.skmo e cuja atitude recente está 
causando ta.nta, estranheza e estarre· 
cimento, Sempre o conhecI moderado 
estudioso e idealista e nas funções D(l. 
bl!ctl<;. tmpre~nado de espirito púbU~ 
eo e plt:.-fotismo. Daf não me sur_ 
preender sua. elei(ãn para o n,Ito pôs· 
·to de Governador, a fim de comple
tar o quadriênio de Plínio Ramo .. 
O<:leJho. compreendo que os incrívei!i 
acontecImentos, que agora· levam V 
Ex' à tribuna do Sen-ado raçam·nos 
utl'ar da pal{tvra cOm calor, arrebata
mento e revolta, Talvez o momento 
naciana'l propicie a certos governEtn. 
tA.'; atitudes extremadas, Rá em tudo 
fs'lo caUS,:1S, para. as quais não encon
t:ro mesmo expl1cação,.. Há. cons
~iênctas que atuam em certas fa.~es. 
~omo a atual .. aconselhando bem ou 
1M.1, e o fato é que Se nota no Bra .. 
dI um aturoimento ou desorIentação 

vernado!', de eujo govérno fazia par~ moderado, respetador das instituições tiva do Estado". 
te, Recebeu, ainda, aquela reunião a. e da opinião pública. Mas S, Ex~ cU~ Além da violência cometida contra, 
vi!-;WI. de dois elementos que mtegram mete uma violéncia, não só contra o o Poder Legislath'o, o Sr. GovernadOr 
", PSD, e que defendiam intl'ansigen· próprio povo e contra as instituições do Estado, segundo infol'maçÕ€s que 
, _ mente como DeputL..Q.os Estaduai..:>, nacionais, conf!gurag.a na. Assembléia recebi de eminente parlamentar que 
os atos dn Govêrnc do Estado, mao;. LegiSlativa, como ainda ao própl'!O veio de lá hoje, mandou também cer. 
Que, d!ante de ta,manha nrbitraneda. Tribunal de Ju,3tiça, car o n'ibunal de Just·iça, porque ês-"'e 
de, estavô.'m levando a solid'.'ied<le ao As que estou informado, o GovêrJ;l.o órgão superior da Justiça de meu ES
Presidente' da Assembléia Legi.r:l~",":"":, antericY! remetera j Assembléia Legl'S- tado esttwa, à.s nove horas da manhã, 
que mereCe de nossa parte o maIOr lativa do Estad,) uma mensagem em reunido para deliberar sóbl'e habeas 
encômio pela atitude máscula em de· ql..le propunha () aumento dos venci- corpus impetra.do a favor do ex~Govel'_ 
fesa das instituiçôe,s. democráticas alIe mentas da Mag"istratura, Ao assumir nadar Plínio Ramos coelho. Na certe .. 
tomou no momento em· que a As<;em- o Govêrno, o E:r. Arthur Reis pediu za de qt;'E! o TrIbunal de Justiça des .. 
bléia Legislativa, era ocupad:l militar. a restitt.""'Íção de.!::sa mensagem e refun· farla o ato de violência cometido por 
mente. dou todo o projeto de acôrdo com aS, Ex~, não tergiversou o SI', Arthur 

S. Exlil, o Deputado Rui AraújO. la
crou o ~eu gabinete e fechou a As~ 
sembléia Legislativa. gua.,rdando acha, 
ve em suas mãos. Quando foi inter
pel!'l.do pelos mUitares da polícia Mi
litar que estavam procedendo àquela 
depredação a mando dn Govern-adol' 
do Estado e exi,girarr~ a chavt do pré_ 
dio S Exll disse' _ A chve é minna 
porque o prédio' é da Assembléia Le· 
gf><JlaUva: se os senhores, QUe sào. 
mais novos do que eu, qui!;erem levar 
ao máximo a vfolênci·" que estã() pra. 
ticando, que a arranquem d·;! minha 
mão, porque eu jamais a entreg':lfei! 
(Muito bem) , 

O SR. PRESIDEXTE: 

(Noguetra da Gama) 
mesa telegrama que vai 
Sr. 19 secretário. 

E' l!do o segu~nte: 

Sõbre R 
ser lido pelo 

TELEGRAllfA 

Senador Auro Moura Andrade 
Presidente Senado Federal ~ Brasília 

CMDO <le 6-8-64, 

orient.ação que pretendia dar e com Reis em mandar c21'car o edifício da.
os pontos de vista qUe para lã levou. quela côrte, a fim de impor a decisão 
A mensagem retornou à Assembléia que lhe (!onvinha. 

o pre.sidente do Tribunal de Jus· 
tiça, o eminente DeSEmbargador Leôn. 
elo salignac e' Souza. <;u,,;pendeu a 
sessão e comunicou que ",nquanto a 
fô::,ça pOl1ciaI não fM"e l'etirada da.'!'! 
cercanias do Tri.bunal aquela Alta. 
Côrte não voltaria a :reunil'-[~ 

A situação é, po!'tanto gravíssima .. 
Apelo para o eminente Presidente 

da R.epú.blica e pa:'(t o <;eu ílustre Mí .. 
n;stro da Justiça - o nosso colega, 
Senador :\<Iilton Campos - para Que 
mandem homens isentos de paixão, 
homens sem qualq·4"'r compromisRo po
lítico, invi~sti~a ro Que lá ,e passa, a. 
tim de que êsses exemplOS t.ão cteW·a· 
dantc; na vida polítka nac:Ona' não 
medrem e n!nguên1, "por at se nl'VOl'e 
a jUlgar da constitu~ioI!.:::Edad{' ou 1n
constitucicnalidade das hú 

Jua.nto aos rumos democráticos que a Somente ontem tomei conhecimento 
~açã,... ta..nto deseja, não sejam desv1a. entrevista a mim atribuída Diário de 
las. Meu caro se~1.ador, V. Exl10 n§,o Notícias. Não somente é falsa QlJmo 
!&tá t6 nesse protesto: atrás de V, também eu, que sempre estive, estou 
e:xª' - não coma guarda~costas - e estarei pronto a morrer em defesa 
mcontravam.se OS outros dois repre .. do Congresso, jamais poderia pregar, 
fentantes do Arr..azonas, O nobre Se· apoiar OU simplesmente ficar neutro e 
lador Eurico Rezende, no entanto, es~ omIsso diante de um assunto desta 
!l'am.hou nosso mut.Ismo até êste tn,s.. natureza, Cordiais saudações. General 
ante, V. Ex' deveria verifIcar que. Mourão Filho, Comandante do 4° 
tnlmente. atrâs de 81. se encontra-o Exército. 

LegiSlativa e o seu Líder naquela casa 
LegiSlativa apresentou um substitutivo 
que foi aprovado. Pois bem, êsse subs
titut!vo, apresentado pelo Líder do 
Govêrno, foi ve~ado pejo gr, Gov€:" 
nador. A Assembléia Legislativa r~· 
jeitou O veto c então, inconformndo 
com o pronunc.:amento soberano da 
AssembIêia Legislativa, g E.'íq o Se
nhor Governador, mandou interditar 
_ a expressão é dêle mesmo a Assem· 
bléia. Legislativa. cercando o prédio 
onde funciona' atualmente no Ins
tituto de Edu-cação, por soldados 
da Policia. Militar, Mandou pl'en~ 
deI' o ex~Governa.dor. desrespeitando, 
lhe a. condição de homem tormado em 
direito, de Profe.!5sor, de Procurador e 
de Govemador, a.té bem pouco. recO~ 
lhendo·o à Penitenciária do Estado, 
ontem à noite. Mandou fechar ou in
terditar, também, os jornais que não 
lhe batem palmas incondicionais ou 
não lhe rendem homenagem sistemá
tica, mas lhe fa:~em justiça, Tenho. 
em. mãos, exempl~~res dos JornaiS que 
ma.ndou interditar, - «A Gazeta" e 
"O Trabalhista" ~_ que elogiosas refe
rências a S. EX~, 

A propósito de uma chamada para 
pagar um motor que terIa compradO 
o ex-Governador f>êz publicar o clichê 
do recibO, e lhe faz as melhores refé
rêndas, mostrando qli'e S. Exr:t foi lu' 
dibriado na sua boa~fé. . 

O ~r, ,·Vthur Rejs. serrundo 'lei. te~ 
rIa decidido impor à A.o;""~mb!éia a 
aprova-::lio de seu veto p()r cons:dernr 
det.erminada lej - a do aumento dOS 
~ubsídios da ma.gistra',ura _ il1ronsti· 
tlxional. visto que vir.culn os \'enc~
mentos de desembat'(!3n~~f''' " di" tôda, 
[t magistratura ao ,,~'?"h·'11ín:::no rf>
~Íonal. En ;ende S r-?'~ (1~1? é provj .. 
dênch\. incl)nstiU~!O'1al. ~O~O',ie trans
ferI" do, ód.1~t.a est,adll"!l p~-;t. !'l fp.Qpral 
a. fixação dos suhsid:(l- ,'" '112,!'c;fr3-
turá .. .o\indJ Que B. ;;:;,::1 l:','H.'la c~mvr 

uma te'se jlUidka a fV't" t"r',-nei'vo nf,() 
é o Executivo, segunon lr'i'('". w\<; o ~3-

fiA Gazeta" estampa certidão de um bemos. o órgá<> comc";.rn' ... 01:'~ ri"'
habells cOrpus concedido pelo supremo cidir da constitun:jJ'!1!,l',dn\;" (111 ::r.f't>n<:· 
Tribunal Federal a,) ex~Governador da tituc'onalidade das lr'!, r. f-'it-P ('~bf" 
Estado, em 1962, num 'processo que lhe rIam Drovid~n('ias Que f~j;·r. 1"'><: C~!1"
movera o governar.lte da ·época, vem tirui('õ€'s do Estado f' Fr-1r 'vi " f'm 
culpar ao DoutOr Arthur Reis pela .outros rnand3m~n!oS l::I', .. i.<; f 0\.:'" d€':{'· 

'Rm seus dois companheiro!!. de ban.. O SR. PRESIDENTE: 
:ada, qUe não o deixariam EÔZ!nbO. 
tesolvemos, entretanto, ~ delxM' V. (Nogueira da Gama) - O telegra
~ entregue a seU natural e.rreb.ata- ma qt."'e acaoa. de S'er lido vai. à publi
lento de môço, à sua reyolta ,iusta., caçã.o e será. tra.nsmitido :por intermé_ 
I""Q "q~e Se <leRaba.fos"" sem oet, "" dio do SfrviDo d. l'ftdiodUu.áo da e. 
~. lIlSt!pdc> • ~ ....... -~" 

r-rfnc,ia. .atribui1>.p& O fato do ~dld.o I ria jnvocar pnra se Cop.Qr à a';:cí~ãn na 
d~U1'ra....mí, ~ ~o, A§embléia. 
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Sr, Presidente, Srs. senndoa .. : o; doas 0011 \S':'õeS. _ de Projet;os do! pe.'a, não fixar o núm.ero exato ele 1 Na CDmissão de ,Pl'ojetos _do EX4 
meu apelo ao sr. presidente da Re·· EKecuti:\., favorável, oom as: cargos nOvos crl2.dos, i cutlvo, () ilustre senador -Joao Agr 
,flúbl.ieB. e ao Sr, Ministro ,-da Justiça, emendas que oferece, 'sob nX5 1 fl \ ~!). artigo seguillte. não nwnenl-! pino dIScordo,u dO. projeto illlÓ'J.l 
~nho a certeza de que S€1'á ouvido. 3 «(L P. E.); - de pjnnnças, fa-' do, o aut.or procura est.o.bele~er q'-!-t' I tamb~l das alterações produzidas p 
li. ~B. hão de ter elemento::! sufi· yorável ao Projeto e .\5 emendas \ o C!lrgo de Chefe de Portana ;se;a la Camara dos Deputaàos. Indo 
.êlente para fazer repor :lo on:iem cous.- nq, 1 a 3 e oferecendo 1.1.5 de nl)b preenchido por por.teiro. E'. pOt'.tan~ propoSlção à .CO.n1~ãO de Fina;il.<' 

!idade à família amazoneme, e ,não 'P.!"oQllunciamento d<a8 mesm':ls Co-, da ,emenda. pelo s.1Stema atuaL 'o m.e.:nter o ,projeto nos ,t-êl'tnOf. do p 
titucional e, -com listo levar B tranqm· 4 a '6 cC, F,) e dependendo dI! to, conseqüência. da. primeira pgrtej adot..'\mos Um ct"ltérlO, qual s.eja O 4 

permitir que exemplos tão degradan. miSsões sôbre a emenda de PIe-\ Chefe de port.aria é cargo ,preent'rud..o dido formulado pelo 'Superior T! 
te.s medrem, para desgraçs -das insti- nál'io -e da Comi~são de Con.5tl~ por Auxiliar de PortanB. .. Na emen~ ;bunal Militar, tendo em ·~"ta q-
tulÇÔes, demoqáticas nac:-onais (Mui.. tuição e Justiça .<õôbre o Pl'Ojet()! ela •.. procura-se coerentemente e-'>tabe~ aquela. Alta Cô!'te .de JUstIça f'Sp::-:Ü 
'lo bem. Mu.ito bem}) e as e-m-endas ,Regünento, ~rt,: leeer que .seja preenchido por f'Ú!'- '1ízada é que ôbvmrnente tem m~ 

O SR. PRESIDEN'l'E: sal, i teir'O. sensibllidatle para. -compreende! 
Sol.icit-o o parecer da -Comiss§.o de I Sr.' Prel:lidente, a ,emenda tem :)Or I suas ,.c?-rêncieg e sua~ necessíaúdes. 

(Nopueiru da Gama) - Tem a. pa.- Oonstitu1ç5:o e Justiça, a cujo Rela-: obJetivo modificaT_ \a e,."otrutul'a da uPad,tlDmdoO. d!SSCe .... c.l'l't~riOd' 0Fi,pare~ 
ile..vra. o nobre senador De.niel <Krieger, ror, nobre ,Senador BezITrG. Ne-to. 1(\0\1 : -pClrtaria do Tribunal superior -NlIlI- I q e .e s na umlSSa~ _ e ~anç, 
COmO Lider do Qovêrno-. a pllalll'a. para se m~.nlt'es-:.ar ~ôbre: ta!'. Não é de ,boa. ,~l'átíca 1egiElatb:a acolhido por aquê1e óIgaO, fOl co 

O SR. DANIEL KUfEGER: ./ o Ptojeto e as E1~end.a.s. \ a. aceitação de em~ndas qUe moem!- ~t:~go a~e t;~~l~g ~~~~~~~~la~ C 
(Como Lider do Oc,'êrno) _ E.xmo. O SR. BEZERRA NETO_: ! quem .p~r..te essencun ~o quadro da lavra. do ilustre :c:!.enadol' JOão Ã';1' 

.ar, Presidentes srs, Se.na.dm·e.s, pedi . _ j Se(:ret(i~la de Um !TribuDal sem -() pino..... . & 

" palavra, não para ~soordar n~m.- 'Sld~~~~ ,;~'IT~~~ p~re(';;~e~;o S", .. " P2~ i pranunc,aZ?~n.to .'ou sem Qfue t<.so de- ora, as emru;tCUIs _Tefogem tnt.en 
para ConcordlU: .WID '0:S têrmos do ~!~ .. 'emenc!.ü a f,er l'ejataaa. ,C".TI COr.~R d\ m,Clatlva do Tr una!, mente dos .objet.lv.o!'l-_e das coordenaõ 
Curso pronunclHdo pek senador .:.:>e~ Lntentlo que ,a. movlmen~~,Ça,1? 'd~! d projeto, De ,mÕdo que

s 
percor;re 

Siré Guar.any e depOis, ,/atülcado em' O Slt, PllESIDEN1't~: pe~:scal. ~qUt;r seja ,em ~nseqUencla de! do uma. linha de absoluto. coeMnc 
.outros têrmos. pelo nobre 3e!~fldor , . trsrusferencla de carIelra ou ,de ca!", i e ,porque ê _ oosso pensamer.'to ,-que 
Edmundo L:f~, Pedj ,tl. ,palavra 3-pe.\ V. 'E."{e. será atep..dido. S;n:~ c:,OU10 .no a~to.ou Da .... eduçao I' proposição inicial deva ser -mantit 
-nas pa;r.a -dar ,o ponto ,de .\'ista do 0.0- ,6 SIl. BEZEltRil NET'O: I aê.!ses ,ca~~ ru; Se-creta.t13. ~~ ~:n damos. nesta. oportunidade, nosso 1= 
v.êl'IlO~ , , ' _ r.rlbu~al,. C1e\'e. p.oceder .de :llllClntl\a recer contrário :-às prOpOOj~õM E::t: 

O Pl"esiêente Castello- 'BnmcO, ter.- (~ara en~;tlT paT~er) - (S~~e:t~ I do jl1:opnQ Trlbunal. .\ sidiárias. ('Multo 'bem!) . 
do conhecimentc .dos fatos oC:Jlnd:..>S t.'tScW ao o,ador) Sr. Pres. 'c:. 'I A e.'11End-a G.1ém de im-porta1' eml 'O • 

Ilo :Estado 0.0 Am3.zon!3.S de't'Jrr lDOl.: o.s e~enda:~ ofer€CJ:da.s _pe1:i Com."sa.1) ~UlDento de' de;"""'ss afeta suh8ta1J~ O SlL _PRESIDENTE: 
, • lo ~JI. •• de Fmanças e Comu:'o5ao de 'ProJetos \'. Y" 

incontinenti, a Viagem de um erl'l~,"-,ü- d ::Executi vo têm ,parecer 'favOl'ãvel cHlJmente parte do quanro (ia SF:lcre 8 ,(Nogueira da ,Gama) - 'Foram 'pt 
rio pessoal d: S. E.'{.a .. par~ yU..: "bS:;'l·-. °A Emend-a a:rnda nã.o apreC1ada ,e·'alt9.l:J.~ do Trlb~al, no que div. r-e:-pf'l- fendo? pareceres 1l.t:lllS ,~mlssões 
'\alSBe reaJme"1,te ~ ,Sltuaçao na'1'l~'€ de nlJ 7 d.e Qutona do SeD jor Gtlber~ to a PortarH\. lJ: sem um 'pron.unCla- OOnst.ltw'Ção e,Just~ça, ~e ,projeto., 
Estado da Fcr.l.eraça.c -c, depu!." de exa~! LO r.o'1:1.rmho que manda mclu T noS nre:nto do Tribtmt.al 'a respeIto, 'Sem qUe ExecutiVo e c!e Fmauges. 'Ois :pal 
miná-la. com IsençUO ,de .-eSP1J:lTO, Gom 1.11 ~ <1' '<:: t . ' 005 1 • ntcS I êlo tenha propooto <e,<::sg mOfi,flca:ção, deres foram _divergentes. A -CmnJs~ 
..cDrreção, sem ~o!rer :'0 e.:::tim::Jo Idas d~~~e!VO~:~~~:r' de ~ ... ~tana 11 a ,Comls.são de :?rjetos do 'E:\"6CUtlVO de Constituição e ,JUS. U,Ç11 :se manltl 
~ões ,que .m~utas vezes defo:w3n.:' ~Ol PJ-S' e- PJ-9 a.dmltidos ~te8- ds LeI opma .pela. ·reje!ção ,da ,emenda. tou favor[wf'] .ao projeto e às. eme 
,~uizo, t,J:nnsmltll ti- S. ,Ex[\ C centeua f

) ~ úB3 . ' ~ de -,· .. 1, ! das; .:1- .de :Projeto-s .tIo Executi-vo, j)' 

d 'd' lt - 't ue pve Jlll= lVJ.: Q1'tClIO .• , - , (l '!X 1l1S!ao l tamb" . t 
das suas .ObS€i'VQCõe!i, para -que pOSS!'l. d:"-~ .~.l~SS:pem.. n0p'mJlnSflçao .OC, AJ~ 'E.o ,p~u • .ec..er. (M~tto bemL) . reijelção da emenda de 'Plená1:io 't!: 

ecl Ir,. com o iS.. ? 'e:>p.rrL O:~ ~ l.do ,cru"go- ,ue !\:uXlliat -de- ,port:lrul e dá I O BIt ;PUSlDENTE . Fman~aE. e~. 'eontràrlunnen.e 
~ide tÔCia.s as d.f~C1SOes ?O ,Go:zer!l~,~-~l 'uo. .... a .redaçao ao ,Al't. 11, 'em obecll-'I' ': . emenM -de Plenã.rlO. , 
~eral. que éda de-fe.s; da Constitll~ç:·:'It.ênCia à Lei 4:1{}S3. . '('NOguClr>a da Gama~ ~. SoliCIlD '01 ~"o 'ba. -~~quo"um" para' 'votnç~ 
If.tO reJlme' enrJCt"a :00 'F- l) ,pr?:iJ?SJ 'C,\, . Ipn~ecet' da .Comissão ,de 'i}!'ll'.2.-1lças leo .. I 0/1.. a. • , <-'A: j.' 'b . , 
de ... - , .. -.j.-n" 'a 'pn'l: -e!ttp 'O" ''1:''lSi1<>tl"nS' :D.Ui' b ti tl 1 á' I ;o.:lSlm, a ,tnatt.t:r a !lea ·-JSO l'ests.,da 

~ - " ..,' . ~ "iê' , , . r-e :a el11en a . e P el1 rIO 'Tem út iU'a a p!:óximn 'O"dem ,do 'Dia 
p. OSSO :S'f1nnar.,. e.m .I.ID~~. do -G,q" .t'- '""'0 i.Carfro. ;(le 'Chdf.e ,d .. ,p.orta.- l'P01S;\". ra 'ô. '1'e1ator, nobre 'Sena-dor EU-I' . - . . - . " " 

:DQ, :Q~e g,., '~ 1n1l:nte,:,a. ;a_ .ardem I }"ja será preenchido pelo 'portei- 'rico ,aez'ende. O .sR. AUJU;l.JD flA.."JA: . "" 
eotlGtituciol1al. A CanstJtU.Çl'{t), .ueQl -"ú"e o ir te 'Pf!1 :A:'udant de . - -
~ do Estad? ,d,? .Ama7AJnas, nem 11 ;!lo'C:,! ~~iQ,' \:COl.hid o- P~k .crj~f:rlO re SR. \):.'t.mroo '\REZENDE: -' S!", ·PreSj~te. 'Pela ordtm. 
dera1. ..&era vl::lladn; n ornem ,!'ier.a.: fe:{cltnivo fie mereJ1m"ntó' . _ _ l O ,SR, RUSlDENIDI> 
mantida. ~l '... - . -. ,,(para !e111.lt'1 ,..pa.r.eCC'T) - (f}em. Jf9- ! . - ~ 

'Esta é ,11 '-men~g. ~~ .do iticrvé..'1{) IFc- \ ,Do ,ponto ,de vLs.ta consUtllci-onru"l v:-aâo ,do ,orador .. ) _ ,sr, .i!residente! (NfJU11l!!,a 'il4 'GtrmU) -:- Te1:h,'R ,1 
.Cera! .à :Nu.ção :trr351:.eira, :I,l:'..t.ltla ~há.~ .que çbj.ettlr ~à :t!'nmlUlção ,Sr-s. ~enadm:es, :6 tErnenda !ll~ 11. !ie;11J.a.V~, 'pel~ ,ord-em, '0 nobre ~lClla( 

;;&.y " • - em' (!i d.o' ,das em.:::.o.O.a..s ,e o ;,seu mé-rltú "d"'ve :serl ,aui,arl9. <do ..nobre :Sr ,SelUldor íGiJ-, Amêllo VUllla. . 
. ...:'::.v0ra,rtJqu;;o .... e ~o ro, :/ r ~l:_I.é-bjeto ~ ~ec.ia_~ ,da .onmisS,üo .ae·1 berto' Marinho, 'manda InclUir, lOnUe' .4) $.& ~ ..-.JA..VA'" 
. .l~r ~e o.~ >p .. ro - ~ lSCUl'SO .... 0 'Co ; :Serviço 'P.utilict. ,Civil, couber: (Lê:) , ,., .. 
·n.eD:te .~~"\~Gor .. :-o~sir-e (GUm::a.. ' nl', ~uan-, . $;.Ste .1) iPaJ:ecer ,sôhl'C ~e. ,emenda, _ . ". . ',. , '.&êla. or<%em) _ '(Se-m ''femsã-o 
:tio S. E~" 'nJutle,~ ~n rynUl d~ ~ml1.: ·('M,v.ito benu Art, 95 !oc;upanêe..s ~os ,cru:J;us. 'orltiWt) _ :Sr. 'Presidente, '&ou I 

Não eXIste mar jtl~ ln'ma n'eSüll 1 hOnl.;. " ,. • . ..de .AuXilia;. 'de tPo:rt~arla .p~~8 le 'ignoronte' do Regüllemo, '.eslava _/ 
..81:, P.r~dcl1tc .:: ."Srs.. .SenauJr.es'í (;) .im. íl RES1Iffi'R'J'E, iP.J -~, .~lUdos -e.IÚies Ida 'Lel n<;-,.s, 'bnpresSão tle 'que Os ;parece:ref 1 
:'Mar .d~ ,.lama ,ex~:.,tiu:em ,n1l:~r,~-S ;é~, .ÇNogll,8l.ra .da Gama.) _ .'Solicito o' .melo 4.o.aa"ü2, 1~~' ~pe~ti- ·tavam sendo llll'ofel'.i8os a 'ttm.a :n: 
cas ,e lOl 0 .• Pre~dente .:Geiúho ~l- pallecer -de. COI>.lÍB3ãO 'de Pl'vjet-os do v.amenlle, tà ~t,!llne.ça:o de ·Aju-; téria em "t11:scUSSão. 'Estava :.0.0 aJo!" 
gas ,que. 9.- ,élc .se ,re1eJ~lU. ,~?S -~I.Qo,Vêrno(}, -na :palavi'a ,de "lW-U 'R"Ã..la- uiaontes ,de .Po:te .. d) -tPJ~R, . 'suposto 'de "que nfro .:havia :paÚt'e: 
~ttn&r .de .lama .nunCll .. ~Dl .c...'1a'S.ti) \pel to]" ·S. "". ador .João Agripino .. ". 'Os ocupantes -aos CSTIrOi.",'5Ôb:re emmaflS. 'estnmln 1II3tih-ita I. ,sIstema. (Iue .0 ..ntu.e1 :presilieni.e 'd~'1 ' , "d ;.,..--.,,..'-' 'Ir' f I:! ; 'ot'" 1·0 " 
'!República ,mantém. 'Se .mEu" ,de .te.moa' '0 ~R, tJOã:O :A.GIltP1NO: ~uJ~ en~ .... ~,nn ,e uns arma-.", ·.ça, , 
-existiu .no pa,::sado, m~n:.cê 'de Deus~' ", I", u~ de 'DCÔ ~o. Com 'êste a.t't1g~, ~::-! :Emendas ·são .a.pr!eSelltltdas 'a ;:p!"--D 
não há. 'de ex!ztir T presente, porque .. ,(~07'a fml1ttr ,pare ..... er) - ~St,m 1e~ ,rao ,'Qutama.~ca~mlte 1t1'a1l~l!i .!,tos \quando :a1nda. .e;m iRSe tde \d 

,() rG~l'no .. a.a 'Repi5.b1!c~ tem"o IPl"O_I,'VlSirO do lO~aàor,~ ~. ,preslden~e, 'a ~O'S ~a o.s no'\lo,s '~gOS, resul-. 'cuEsão, Jogo. OS .'pu:reo.eres :terJam 
·põslto ,'de aefentler "as liberijaa~ :pú~~ .e~n~a tll) ,S~O'" Ollb:tto .M~llllho t~tes desta tro~orm~_ção. ,do ,dados te, matéria If!ttl ,diSCU6S1W 
;bllcas'e -a;S$'{'gtlrnr 'R ',\iiIfência 'õ:> 'Oon$~' ,pz cw:a, !Il:0 .Art, ~. ·derermlIla. qUe § FH1am -extlnto~ 'Os tCa.!'g-OS -ide '{lUal ha:;~ria sicW ·e;ptesentada :propO 
tituiçlio Bl'lls11cira'! Of1itto ~e:m.', OS 1Ot~p.ru.~tes tlus . OO1'gOS ,,-de ~uxlll!ir Auxllil.lr de 'portar.ia, lC:u.j-o'sl'_Ção 'SUbSldiórla, .na- <forma. ,ch~ ~em{ 
Jl.luito vem!) ,,! de 1~01 tanR, P'J-8 ,e -PJ~9, ,~assem ::-es~ ocupantes foram transwidos em da. 1Por ·J:s&o 1Pfdi -a. ;palaVl'lt :p~ 

· ~~~lvam.ente, à t1~omm~çao "de ... "-ju- dec.on-ência, 'd-esta Lei. .. diflCutir 1\. /mo.téria, Mas, cOmo 
COMI"ARECEM MAIS .0'5 
"SENHORES "sn;AIlOlms 

Vive.1C:l llir..1a 
.zflcl::ul;ria,s de- .A~~nnpção 
WilEOn 'G onçnlvcs 
José' .BE!€l·~a 
ArgemlTo de F!gueiredo 
UnfJo Agdpbo 
José :Leite - ('j). 

o sn. P.nE51DEST,E: 

dantes ·de _'Portarm, p,r.;s. . Al't. O <flrtigo .11, ,da 'Lei nú~ ,Exa. ,anuncia. qUe 'fatam idados j}: 
·Vel'1íkB...:~e que .fI ,emenda' .tem pcl 'merO 4~083t >.de .24. ,de junho (de .. 1'CCCl'E's <sôbre 'emendas ;a Iprojeto- 1, 

· '~hjet:i\'o ;promover uma ;perte ,dos 'Se!'- 1962 pas.'5a a. ter 'a ~segUinte :r.e· ·fase -de v-Dtação, r::u .que :não :"Sé! tem 
· '\'idores .que ,estejam ,<;m ,pJ-g 1'1. PJ-8, daçã.o: "O éal'go de Chefe i3e: <$e ,apresentam 'emendas 'D llr.ojetn '4 

CCtm conseqüente 4wment.D de ;Jespesa Portarm será 'preenchido peJ.o ,votação. estou 'espenmdo :mnn. Ide 
'No § :29 do mesmo ~rtigo, torna 'ex~ porteiro e 'l) mêS'te pelos Ajudan~ ,são, ;:porque_ iCrorfesso !ll 'V. 'Exa. :t1 

, ttnto o 'cargo de A.uxiliar·de .Portaria! tes de P<frteiro, ,escolhido. pelo ,!lha ignorância lde .lHj3S<:> Regim~ 
cUjo ,ocupante .fôrn tr-ansfcrick:l er.l ,d.e~ l critério -explusivo :de .merecimentr:l" 1nfelizmnnte. 
COl'l'ên~ia- ·desta -Lei. A ,emenda, nel';- .~ Os -cargOs 'de A'ju!1.'1l1te.s ne Desejo :uma decisão -ile --\1, .Ji."Xa. , 
t-J, lpart.l::, .oferece -O. inconv.eclente de Porteiro serão 'Preenchtdo.s, lluan- bre, -se ;pttdemos apresente.!' emenc 

I.nâo ,C1"~iar, no "uadro de 'A)'udllnte de .do vagarem, pelos .Auxiliares de. t ",-
t . . n. prOje Os em \o'o~ao, ,porque. 

(
""T • 0'1 ,·,.t I Por.teiro, o numero de cargos 'ror- Por -alia -e --O dêste "pclqg :Auxilia-' O' di t 
.·,Dglle~ra ~a 'Ganw.) Esc:>' ,cr- rcspondente ao de Auxiliar'd _Por- :res de Lnnp.eza., também ípelo &i-. _~"ora e~ an ~ -eu o fa;Cl e outJ 

trIir.ado. o p('!'~~do de;;tm'3.do 'ao Expe- tariR, que manda traIUierir d~ 'uma tério·.exClusivo -de merooím.en~.()-"'.' .~:~~s .Sgnl.\do:es tambem, (-1l,fu. 
cliente. para ,outra carreira.· , 

.,. . ti. nv.t-tér-ia ·s6fte1.1 modificações qu.a:.n-~ . 
,Em vcrdade, o Art.1go ,determina <lo 'estevt! na 'Câmara. ·mooiticaçõe.:; o() SR. P,RESlDEN!l'El ! Pa;;sa-se ª 

ORDEM no DIA 
qUe o ca.l"go de Auxihe.r de .PO!'.tatla:" -E!&'ms ·operadas 'à '-revelia do autor da' Nogueira da t::;ama.) - ,JJevo ~ 
- cUjo ..número --a emenda não men· 1n€n.o:;.agem, qlle é -o SUperidt' '!'ri .. , cla1'ecer ,ao ,nobre SellGdor -Auré 
ctoll!\.. passe a ser denominado I' Aju w banal l\iIi1ftar, Vi:nlà ,que a 'matéria constante 

Vútaçã-o, em turn-n único, 1.0\ dante de Porteiro", cargo que não 'Em 'virtuae dessas rilte:rar5es, o 'proJeto de Lei da Câmara ,n9 84 4 

Projeto de I el diJ Câmnra na 84, 1 ro;15te ~a ,s~retari~ do Tribunal, ma~ l?residente da.quela a.lta COrte,. '1nob.t;-. 'têve ·em ~iscul':Sâo. na sessão de _( 
de 1961 (nO 2.ú:Z3 de 1964 na Casa \In:ao- dl'<--el·illln.a o n~me1'O 'de'('ltrgos de tallte as mod~ficaçõl!.s tintl'o:dUZídas 1.em, tendo .l'ecêbido uma' emend 
de, Ol'l6em) que extmgue cargos e Aju-dmIte de Portcl1'Ü, Q terem c':'!a- ampliarem as r.e.iVindlcações do., Tl'i- :Foi "incluído· .na Ordem do ,n.ia 
Cria outl'()S no QuadIO da S~CTe .. -aos. bunal, -endereç01l Ofício ao Pre-sídente boje, dependendo de pr-ODunc1e..me:r 
t",r1a do SuperlOT Tribunal Militar \ De medo ~le a. emenull SJ)l'e8ê!nta do .Se:n:aao, ~iCitan. do o n,stà.~le- das comí.ssões que sôbre '8 rnatê· 
e dá outras pro'lidências, tendo ên:o técnico '«:te r-ed~ãQ e·O ínoonv8- ~~lrnento do <projeto em' SfWs: :fêrlllOO. del lism -se manjfe.'3taJ·, a .respeito di 
Nreceres (D.."tS 684 'e 685, de 1914), ru.ent-e .(t(t, ~-éJn de -aumentar ~ des .. ~tn&ii, '. I~lf.- '&meIlda .. 



Quarta-f(\ira 12 
~ 

A. Mi'.S8 ac.:lba de colher os pare .. 
ceres desses órgáos e assim procedeu 
porque se tI'Bta de projeto de tnlcla~ 
tiva. (lo Executivo, ao qual se aplica 
o dhposto no Art. 270, pa.rágrafo únl_ 
1'1) do Regimento: . 

"O prOjeto de iniciativa do Po
der E..'l:eeutivo ~menõ.aõ.o em f1J.e
nário voltará à ordem do Dia na 
sessão seguinte, ordinária ou ex
tl."iUltdtuá\'la, sen.do () pronuncio.
manto da~l Comissões sôb:'e as 
emendas profer1do em plenirio". 

Como não .:lá número para vota·. 
~ão, a Mesa declnrou QlJe a matéria 
ficaria sobresblda, devendo voltar na 
prÓXima Ordem do DIa, 

Eram ês9CS Os esclarecimentos que 
devia. prestar a S. EXa, 

Passa-se à s,~gunda matéria da ..Jr~ 
dem do D:'::t. 

DiSCUSSão, em turnot único, do 
p:ojeto de Lei da Câmara n9 66, 
de 1964 (!l9 3. 652-A de 1961 na. 
Casa de origem) que regula o 
processamento, de aposentadoria e 
o do montepio dos MA.gLstrados 
remunerado:.; pp,la·· Uni~o. e. dá. 
outras providênciG.S, tendo _ Pa
receres favoráveis, sob números 
655 e 656. de 1964, das Comissõe& 
- de Serviço Público e - d' Fi
nanças. 

Em di.seUSSã.o () projeto. (Pausa) 
Nel1hwn dos 81'S, Senadores Jedin

do a palavra, dou por encerrà.da a 
discussão. 

A vota.ção fie,], adiada para a pró
tima Ordem c.o Dia, por falta de 
fluorum. 

Discussão. em tUl'no únlco. do 
Projeto de Lei da Câmara nO 18, 
de 1964 (n' 4.245-B de 1962, na 
Casa de origem) que disPõe bÔ
bre o exercício da profi.<5são de 
canegador o tra-nsportador de ba
gagens em portos organizados do 
PaIs e dá outras pt'ovldências, 

• tendo - j?arace:es Fa varA ve~ 
SOb n's 500 e 587, de 1964, das 
Comissões ..- de Legislaçã() So
cIal e - dl~ TrarlSportes, Co~m.:
n1cações e Obras públicas, 

Sôbre a mesa requerlmen'to de d~!l
gêncja que vai ser lido pelo SI", 19 
Secretário. 

E' lido o seguinte: 

Re':'.'el'ímento nq 284, de 1964 
Nos térmos do BJ't. 274, letra "d", 

do Regimento D'lterno requeIro adia. 
ment4: da j-!,cuS!:ãQ. do Projeto de t&l 
da Câmara nC} 78, de 19ü4, para a,s 
se'fuintes diligências: audiência do 
Sr Ministro d(, Trabalho e Previ .. 
dência Social e da Comissão de Ma
rinha Mercante, 

Sala das Sessões, em \1 1(' agõ~to 
de 1960, _ oa1tie~ HMef}~. 

O SR. PRESWESTE: 

(NOGUEI!lA DA GAMA) - por 
fa.ltJa. de fltluQrum", a votação do re
querImento fica sQbreestadr.. f}evendo 
ser SUbmetido !} plen!rIO na. prÓXIma. 
seroio 

DlscuSSâD em turno único, do 
Projl't.Q de LeI da Câma,ta n9 90, 
de 1964, n' 2.0n3-B de 11164. na 
Casa de origem. Que Isenta dcs 
emolumentos conslilares o em
barque de Quatro centr~d~ terme
létl'iCas, tt:'nóo: pa.receres favorâ H 

vels (n9S 669 e 870 ele 1964) das 
Comissõs: dE' Projetos do Exe
cutivo e, de FInanças, . 

Em discussão o projeto. (Pausa). 
Não havendo qqem Queira fazer lU!O 

da. palavra, =ncerr() a dt~CUBSão. 

A votaçíio fica robreestat;1a por falta. 
de 14Quoron;t", devendo figwl'1w () t>ro~ 
let:> na próxima Ordem do :Jin. 

PUicussão, em tu"no' 1mlc'" do 
'Prolcto de Lei da Cümat'a n9 91. 
de 1964 (n9 587-A' de 1963 ma 
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oasa de origem) que estende para 
o exerc1clQ de 1963 a, vigênCia do 
crédito espeolal de ........... . 
cr$ ,00. -00.000.00 (qulnhent:co 
mllMes. de c:r~i:ros) autoYi2.aoo 
pela Lei n9 4.115, de 1962, a !1m 
de atender a. despesas eleibOra:s, 
tendo: Parecer favorável, sob 
n 9 • 654, da. Com.1ssão de F111a.n- 1 
ça,s. 

Em diseu.s.são o projeto. (Pausa). 
Não havendo quern queira fazer uso 

da. palavra, encerro a discUSSão. 
A votação fica sobreesta·da por !alW; 

de quorum", devendo figul'ar o pro-· 
Jeto na próxima Ol'dem do Dia. 

DisCUSSão, em turno único, do 
Projeto de Lei da. Câmara n9 94, 
de 1004 (no 2.068-B de 1964 JlJ> 
ClUia de origem) que autoriza a 
abertura do crédito eBPecla.l de 
Qr$ 4.000.00Q.000,00 (quatro bi
lhões de crwreiros), para ocorrer 
àa despesas COlll a. desapropria.-. 
ção da área da bacia hJdráuil<:a 
do Açude público de Ot'óS, no Es
tado do ceará, e dá outrasp ro
vidência., tendo: P"'""e"", fil,
VQTáveis (n9s 661' e 662, de 1964) 
das Comissõe. - de Projetos do 

... ExecUtivo e - de Finança.s. 
Em disCUSBão o Projeto. (pama)·. 
Nenhum sr. Senador desejando 

usar a palavra, declaro encerada. a 
dt.scussão. 

A votação fIca SObrestada Por falt .. 
de nquorum".. A matéria voltará à 
Ordem do Dia na próxima sessão. 

DiscUSSão, em turno nnlco, do 
Projeto de Lei da C""",,,, n' 97, 
de 1004 (n' 2.098-B de 1964 na 
Casa de orIgem) que estabelece 
normas para a. licitaÇãO de servi
ÇOS e obras. e a.Qui!iição de mate
riais no Serviço Público Civil. e 
dá. outra:.s providêucias. tendo.: 
Pareceres favoráveis (n9s 663 e 
664, de 1964) d... Comisoões -
de Projet.o de EXecutivo, com aS 
emendas que oferece, de núm&
ras i-CPE a 4-CPE e - de Fi-
rumçaS. . 

Em d1.sc~fio o Projeto com as 
Emendas. (pausa). 

Nenhum sr. 
da . palavra, 
discussão. 

Senador deseando mar 
declaro encerrada. a 

A votação do projeto fICa. adiada 
para a próxitna sessão por falta de 
quorum. 

DiscussãO, em turno único. do 
Projeto de Lei da Câmara núme
ro 9-9. de 1964 (n9 2. HI6-B, de 
1964 nt. Casa de origem) que i.sen~ 
ta da. taxe. de despacho aduanei
l' equip'lmento gt'àfico destina::to 
à Mitra da. Arquidloccse de Fôrto 
'Alegre, tend<l: Pareceres favorá~ 
veis, Jb n"J 65'? e 658. de 1984, 
das Oomissões _ de projetos do 
Executivo .' __ de Finanças. 

Em discussão o Projeto, (Pausa.) 
Nenhum f:,r. Senador desejando 

US<lr da palavra, declaro encerrada a 
j,iseussã<> . 

A votaçã-o flcr. sot-restada,' po,r fal
ta de "quorum ", at~ a próxima seS
sâo. 

DiECUfSfio, em turno único. 'do 
projeto d6 Decreto Legi.'ilativo 
n9 24, de lG64, originário da Ca,.;. 
mara dos Deputados (n9 6B~A, de 
1963, na Casa de origem), que 
mantém decisão denegatória no 
contrato entre a união e o 00-
vérno do Estado do Rio de Ja
neiro. referente t\ instalação de 
um 'laboratório experimental no 
pôrt-o AgrOpeCUário de Cachelra 
de Mneacu. tendo: Pareceres fa
voráveis, SOb n9s 5'h e 598, de, 
1004, das Oamis5ões:_ de con.s
tltuicào c Justiça e - de Finan~ 
ças. 

Em discussão o projeto 
Não havendo Quem peça 

encerro a discussão, 

(P~msa, . 
:l pJ.lav:a, 

. I 

== ."'" _J __ 

A votação é sobreestada por falta entre a Ustão i! o G~\'ii!rno 'io 
de "quorum" na. t:eseáo de hoje. Eõtado do Para, tendo ;}aree"t~s 

ravol'áve1.s, sob ru;. 609 ~ ~Hl de 
DiscussãO, em t1ll'llo único, do 19M, d2S Comls.<;.õe~ de C,)mt~-

projeto de Decreto Legislativo Mtição e Justiçe e de F;nan~'a,), ,. 
n 9 25. de 1964, originário da Câ- éI te 
mara dos Dcptuados (n9 i13-A, de o corren . . I 
1963. ml Casa. d~ origem). qu,:, \ Em dlscussáQ o proJ~to. (PC IlN! )' 

mantém. 00 ato do Tribunal de \ N'e.nhum Sr. StnA-dor pedindo a-
. Conta" 1:1& União denegatória de pa'ttVl'a. encerro .a discussão. . 

registro a. contrato celebrado en- A. votaç.oo é aUlada prra G prO'l:!JTI!t, 
tre a superintendência dos Em- .s~~.o. por falta de quorum na de 
p~esas lncorpor~s ao Patrimô- hOJe. 
ruo Nacional e o Dl'. GasPaT Discussão em turno ú!1iéO, do 
Coutinhcl. tendo: Pareceres favi).. li.eque1·imell'to n Q 281, de 1;l~·4. 
ráveis. sub ~1!1I 599 e 6-00. de 1964. pelo qual o Sr, senador Ví'.'''l JrlQ 

~ Com1ssóet; de: - de C~nsti- l..1ma 60licíta transcr}~âo 01;3 
trnção e J'UEtjÇa,. e - de Fman- ,Ana.is do Senado cio' discuw.J :, (.1 .. 

ças. 1erido pelo Sr. Presidewt da. 
Em discussáo o projeto. (Pausa). ltepúplica na Usiversidll~E' da. 
Não havendo quem P~a. a. pa1avra., l\ah~a., no_ dia 8 da c~rrp:nt.~. 

encerro ao d.i6CUBSão. Em. dLScussao o Requerlmento, 
A votação é sobre .. to.da por falta (r SR. PRESIDENTE: 

de "quorum" na sesEão de hole, 
- Peço a palavra, Sr. Pres1dent~. 

O SR. EURICO REZENDE: 
Dlscwsão. em turno único' do 

Projeto de Decreto Legislativo 
n9 27. de 1964, originário da Câ- _ rem a po.Üwra o nopre SC:l<>dvr 
mara. doa Deputados (nl! tllw A, EuriCo;> ~ezE-nde. 
de 1963. na Casa d.e origem). qU! 
"prova o ato do 'l'rlbune.1 de CQn. C SR. EURICO REZENDE: \ 
tas da t:'niáo 9ue d-enegou regi.s.. (Sem revisão do oradOr) _ Senllor 
ttO ao traslado da escritura de t Pre:siclente, Sra. Sene.(iores () Reque. 
CO~tra n venda do lz:tóvel cel~ .. I rlment-o de autorja do eminente Se. 
br o ent~e a SuperIntendênCia na,<1or Vivaldo Lima que ?!o"ura. ea; r·Empresa., "Incorporada~ ~o condUzir para o.s Anais do ':3enado O 
P t,lmOnio Nacional e /i;. )ef:;O <liscurso recém-proferido pela Senhor 
Amm Mnd1, a. 27 de outubro de .' , " . • 
1949, tenüo l)al'eceres favurãvels, ~e'tilCente <la ~publica, na Umver" 
sob m. 601 e 302, de !9S4. das sldad€· de. ~ahln ..... no;s: dá, ~ats urna. 
Comls6ões de constil;'.llçao e Jus.. vez, ao. medida e •. ata das iOt~l1ÇÕes: 
tlça e de Finanç.a.s patriótiCa6 e. dos propÓSitos progres ... 

, ststas do emmente Cbefe dO Govêr_ 
Em discUSSiio. (Pausa.) DO, pE;ra a.' solução dos g~"~,4d«1: pro-
Não havendo quem peca a pala \fri, blema.3. que cOJllPõ~m, na l1or-l. qu~ 

encerro fi dwcussão. paJ;:1, o drama nacional. 
A votação é sobreestad'l por fa)ta Roo:mente, em cr-da pronuncia .. 

de quorum Dll sessão de hOje. \ mento de S. Ex~ está eotereottp9.:J.o O 
D · ~~~. . . . seu desejo de encontrar, pg.ra clda. 

lSCu..c: .. dO, em turno un1co, do conjUttura., uma. solução a.deqi.l'-Ida. 
~ojeto de Dec~e~ l:oegisla&\vo em favor da. recuperação wcto-ccQa 
D 44. de 1964, orlgmáno da Cê.- nômlca do Pais. . 
mara dos Deputado.s (n9 l21-A, .R JUL oportunidade, SI', Pr~.5tdent~ • 
de 1964. na Casa de or!~em, • que em que o preClaro Marechal Cít.,>t::lo 
mantém dec1s.~o do TrIbuna, ~e Branc(1 reafirma a su,j. detet'm!tl<'ç~ 
contas da ODlao q.~e nego!] re

A
gls.. de est2!nder a sua mAO co(}p~retiva. 

tro do têrmo adltlvo ao acordo para todo 06 E~tados do Brasil ave
celebrado enk~ o Oov~r!101 Fe_ ro }:r e scomer:t;ar, p<ll'a a ~âsâ, Q 

deral (Mll~lsténo ~a Agrlcul ura) f Telex que acabo de receoGr, do SC" 
e o ~tad( da Bahla, para .nta"1!,I. !lhor F'rtncisco Lacerda de Agu!.~r. 
tençao da EsCO]B: ~e Intciaça'J ilustre Go,"'ernadDr do meu Estado. 
Agrlcola, 1:0 munlclplD de Sento Eis)3 t.êrmos da mensagem por 
Es.tevam. j,cnda pareceres favorá- mim l"ccbida' 
vels, sob ns. 605 e 606, de 1964, . . 
óas COll'lUssões de constituIção e 
Justiça e de Finanças. 

Em discus.sál) o projetO. (Patt.~a,) 
Não havendo quem p.:ça a p::tlavra. 

encerro a dJscu.sstio. 
A votação é· sobrestada por falta 

Oe quorum na sessão de hoje. 

Ollioussâu. em turno único, do 
Prole to de DeCl.·ero l..egh31ativo 
n 9 57. de 1.964, originário da Câ~ 
mara dos Deputados (nQ 135~A 
de 1962, na Casa de origem) '.ll1e 
aprova o at,o do Tribuna) de Con_ 

tas da Uni.ão denegatório de re
gi5tro a contrato celebrado entre 
o Ministério da Vieção ~ Obras 
Públicas (DNEF) e a (:..>mt?anhia 

. Brasileira :te Usinas Met~lútgi-

. ca6, tendo pareceres favoráveis. 
',ob os. 60'7 e 608. de 1964. dns 
Comissões de Constltutção e Jus
tiça e de 1''inanç2s. 

Em discussão o proJeto. (Pausa.) 
Não na.venú-o quem p~ça a pala:vra, 

encerro a discussão: 
A -votação fica adladp pa~a a pró_ 

xIma scs"ião, por falta de qW)rllHl na 
de hoje. 

Discussão. em turno único, do 
Projeto d(l Decreto r...eg!Slativo 
nO 54, de 1264, origináriO ds. Cã·, 
mam dos Deputados (nY 148-A, 
de 1964, na CaGa de origem). Ilue 
mantém o . a to do Tribunal de 
conta.s da União que recuso.' re· 
~:istl'O ao contrato de empréstimo, 
no valor d,~ Cr$ 200 (l{){).OOO,OO 
<duzentos mIlhões' de cruzeiros) 

Cóp:ll 

De Vit.ória 
l!,XlUO. 81', Senr.dor Eurico {C 4 ' 

tende - Senado Fedc!'ul - Era .. 
óiliJ. 

,s::llicitando il1têr~.;.se de V·::s" 
.s~n(;ia pelo angus(:.{lute prooll'!n11J, 
criado nosso Estado, em face da. 
n()va. diretriz adotada p:?!o IBC. 
trar:,:,crevo, na íntegra, rádio ~n. 
vindo nesta data ao Sl'. presiden_ 
te da República v~sado nos 'te
gUlntes têrmos: C<Jmunico !~O 
eminente Presidente a nova dirc .. 
triz do Instituto Brasileiro Café 
que impediu a exportação do cs ... 
fé tipos set; e oito pelo põrto ce 
Vitó.:ia, qUe ameaça sutocar a. 
nOssa. economia, afetando impor .. 
tes setores cstadttais. So11cito 
pOrtanto a precima e urgente ln .. 
tet'venção de Vossa Excelência nO 
sentido de lldotar providências 
que ;.'esguardem os elevadOS tnte_ 
rêsse3 do Espírito santo, já ':lue 
ficamos Imp-~à1dos de comercia.r 
tJitent'a por cento de nossa pr\) .. 
duçãn cnfeeira. Aguardo, POiS, 
gestões do tlustre representante 
para que possamos, com a p!'e
mêncla que o caso requer, impe" 
dlr seja consumada ti. obstruçãO 
total da nOSSa economia., Cordial .. 
jlff\:ht:. - Frt'lndsco Lacerda tU 
~guiar. ' 

o Sr.. ,Jefferson de Aguiar - P~l' ... 
roite V. F){.tl., um, aparte? 

O SR. EURICO REZENDE - COJl'l 
prazer. 



::.: 

2662 Quarta-feira 12 1DMRtO DO CONGRESSO NAC\ONJ\(, (Seçlío lI)' Agôsto de 1964 

o Sr. JelÍerson de Aguiar - Rece. bem tratamento atenUé;tio e.O expor-
11, i<l.éntlca mensagem telegl'áfica do tad-o pelo pÔl'to de Vitória.? 
&)r. Governador do Espirito santo e Com estas considera.ções, faço aqUI 
e.ucaminhei à. Mesa requerimento de - e C{lm o apoio do eminente 'Se-
lClformações, dirigido aD Senhor Mlw . nac1·01' Jefferson de Aguiar _ a:pêlO 
n:stro da Fazenda. Com a proib:'ç5.o veemente IRO Presidente Olstelo Bran.. 
tllUdidu ne.::,se despacho, o· Espi:ito co, •• , 
banta enfrentGrá uma depr.essão eco- O. Sr,' Jefferson de Aguiar _ !vluito 
ilêmica violenta, desde que nOS.'ia pro. 
cuçEo e quase tôda ela de cafés ti. oem. 
p03 7 e 8. POl' conseguinte, est(Ju de O SR. EURICO REZENDE - •. ' 
ucbrdo numa uçõ.o _conjunta das ban~ para determiIl~r providênclais urgen .. 
fr.!udas fedenüs dn Espírito Eanto em tes e imediatas, ao Instituto Brasi· 
ta>cr dt:!. economja do Do,sSO E.stJ.do, te1'ro do Café, a fim de evtar que o 

O SR . .EURICO REZENDE _ Vv3.. &pinto Santo &eja. Obrigado, em fu" 
l2i~\. Excelt:lCi:l 2.0 transmitir ao meu turo próximo, ai;ravés de seus repre-

. d 'd~' scntf1nte.s, a EQUcitar intervenção fç .. 
G:fCUrGO ti, notíc:a as prOVI enClas d 'aI E3~ d d ls-
tomadas, não me causou surprêS;l, ':-1 ~o. a 0. porque, se a ec aO 
l:!3m cnnl1eçó, bem admiro e meJhor ~o~,l' m'v~~d~, nao ·tel'a cond!ções dI! 
festejo o interêsse que V. EX9.. semM 050 .... eVl e CIa. 

-j-lfC dí;!InonsU'cu p~laS reivi'nCli~nçõcs I . Estou ce::-to de que o Senhor Pre
(~O Fsttt::io Que am.c-os e o emmenLe I t.-l,dente da Repú.blioo não desejoJ.. de 
~:2nac.or Raul GiUb-ertI repl'e.sentx._ modo alg;um, riscar meu S.Jtad~ do 
J!l,S ne::;ta Cu':::\. . mapa €conômic:> do Pais. (Muito 

(") Sr-, JOjjC1'SO;t de Aguiar _ AgIa. ! bemn Muito bem!) 
(ie:'O a V. E'Xa. O SR. PRESD)ENTE: 

ü_ 5:'=:'. EURICO REZENDE - Or.'l, (Nogueira da Gama) _ Não haven. 
Br. PteS~dente, ainda há J,:-<J':.l:COS dias, do' mais o~1dores, enCerro a discussão 
tL"av&s de al3uns disCU1'50E,.. dei cO_ cio Requerimento n Q 281 de 1964. 
T:.i"'<!c;mentü 'f:.Q Senado do drama que A votação fica adiach p-Ol' falta de 
('Os: ava ~ aind:l esti v~vendo o meu 'Q'u{)l'um" na se:.são de hoje. 
]-+~.,;tado pebs carências de- cnergi<t ·Nad.a mais havendo que trotar vou 
e:t't.rica e pelas tarifas es:orchantcs encerrar a ·ses~§.o designando P4ra 9 
ali \'jg':Jrantes, f:3Se dram.·. é carac- próx:mn ~ seguinte 
t~l·lZ:.1.(l<.), ,de um lado, pela preCo.riê- ORDEl\l CO' DIA 
dntle ddo nossa encrgização e, de ou. 
tro. p2I~ ct-'rter.o_ ma!dlt·a de que o 
F·~pil':to S5'l.nto -é o F...stadc da Federa. 
(,~ü'1) de quilowatt mai.<) caro. O qut~ 
1owatt-lwl'o, paur fins res!d-enciais ali 
esta sendo c:b;-ado o Cr$ 64,00 e, para 
des:inaçt.o inddStria1, o preço é ciri 

fr.-:do em C:-f> 56,C'lI o que d1. a média 
rl~ Cr$ €O.OU, colocando o Espir:to 
Snnto humu. liderança lue nâo de;3e~ 
j~mos, em n!gtér;a' de encnreclmento 

'd.cts tan!as drJ energia elétrica, 

Ap~lmn(l.s p':':ra 'O Sr, Presidente da 
Rcpúb1:ca e S. Exa., de imediJto, 
c1':~~rmtnou n ida ao meu Estado do 
SI" Mmistro das Minas e Energ:a, 
Ç,t'e em contato com a.s aut-oridades 
Hdminiska Uvas, legisiativas e as elas 
li2s r-onservadaras interess('.rlas no an
gu.':tiante prob!ema, passou a estudar 
um e.::quema que p:::8sibi1lt.:~ ___ pe!o me~' 
ne,'; .ninorar a nossa an~;ústia e o 
nDsr-o p2d::cimento. 

E:sas providências, 81', PreSidente, 
ôbvtament-e. ainda n§.Q puderam ser 
concreti7..:tdas. valendo . ..':alientar, pc
l'ém, a boa vcntade e. mais do que 
ís::o. o infc~~. de medidas pR!'a CO!l. 
tornar a-Ouela situar:ão. . . 

Estáv:.nlO.:;; ne:-sa . esperança quanto 
R cnerg!.J, elétrica. q-uando, '\ngora, o 
InstItuto Brasileiro ~ d{) CoJ.fé. pro~ 
curo.ndo Uqtu'dar com a nessa econo-. 
mia, p'ro-cural1do conduzir C! E;t;.ado ao 
c~cs e à bancarrota, prolbe, draco
niana e repentinanlcnte, A exportaçã;') 
do c::\.fé tipo 7-8, que representa 80 
pOr cento du nOSSa produção ooJeei!a. 

S3 es"~,:l medIda fôr mantrda, o Es .. 
pirito Sant{) ingressará numa falxo(\ 
pré-falimentar de cansequências õb
vi'amente imprevisíveis, e seremo'! for
çaG.Q:g até ~ pedIr 80 sr. Pres.:dente 
d~\ nepúbl1c.a a intervençf.o :~: nc:·S(I 
Estado, 

Si. presidente verj[icando, pelo dls
eurs.o cuja tl'anscrição é pedtda, 0-' 
bens prc·pósitos de 8, Exa. é que <.Ie~ 
seJo caracterizar e demonstl"3.r aqui O 
tratamento diScriminatório que o IBC 
está praticando contra os fnter-êSSí'~ 
tt..UldamentalS da economja do meu 

'E')tado. -Vigora. na pauta de no!sa 
produção cafeel,ra. o tipo 1 e 8. O pa
raná só pode exportar o café tlpo 5 e 
santos também estava impedido da 
exportar o café que não fôsse .o de; 
~l'po 5. No entanto, o lBC. na. mesma 
fl·OOis!i.o em que proibia. a exportaçã() 
10 café capixa.ba, tipo 7 ~8, deu uma 
kllerâ.llcia ao café de Santos, desío
i'lndo, po.ra efeito de eJt1pOrtação, d-o 
lipo & paro. os tiP<lO 5 e 8, . 

Ora., Sr. Presfdente, se se abriu ex .. 
Jeção para o café exportado pelo pôr ... 
bo de santos, por que não se deu. tam .. 

ele 12 de agosto 

(Quarta:-feira) 

1 

de 1964 

Votação, em turno ún:co, do Proje
to dJ L~j c>:t Câmara n Q 84, de 1964 
(nQ.2.02::H>~ na Casa de Origem). que 
exCngue cargos e cria outros no Qua
dr-o da. Secretaria do Superior Tribu. 
nai Militar e. dú. outras providências 
tendo PareceT€s: ' 

- da Comissno de Ccmtitu:qáõ e 
Justiça (.ora!.), pela constitucionaJid(l-
de do projeto e das emendas' . 

-:- da Comissão de Projetos do Exe
cuÜto: n9 634, (le 1051, fa. ... orável, com 
às emendas que c-fcrrzce, sob ns. 1 a 
3 <CPE); 

Oral - co~trúrlo à emenda de Ple-
nário (nQ 7); _. . 

- da Comissão de Finanças: nP OS5. 
de 1964, favorável, COm as emendas 
que oferece, fcb ns .. 1 a 6 :(0. F.): 
cc-ntrár!o às eme-nd;.;s da Comissão de 
Projetos do Executivo (1 a":3); 

·Oral - contrário à e,.'nenda de_ P!e
nár:o (n9 '7). 

2 

Votação, em tumo único do Pro
jetG de lei da Qlma.ra 'n? 66, de 
19-64 (n? 3.ü5-2-A de 1961 na. Casa. de 
or}~..:m) qUe regula. o processamento 
de aposentadoria e do montepio dos 
Magistrados remuneradtti pe1Et- União, 
e dá' outras oJ"widênclas. tendI) 

Pareceres favoráveis. sob IfJS 656 e 
-5&6, de 1954, das aomissõe-·<o; _ de Ser
t>iço Público Civil e _ de Finanças. 

3 

Votação, ein turno único, do Pro~ 
jeto de 'Lei da. Câruar-a dos Depu
tados n? 90, de 19tH, n9 2.063·B de 
1964 na caSa de orIgem. que isenta 
das emolumentos consulares o embar .. 
que de quatro cêntrais termelétrica5, 
tendo Pareceres favoráveis (nQs 669 e 
670, de 1964), das CO,m!",ões -,- de 
Projetos do Er!"cu1.ivo e - de Fi-
nanças. . 

Votação, em turno unico,' do Pro_ 
jeto de Lei da Câmara nQ 91, de 1&64 
(TI\! 587-A de. 1963 da. casa de origem) 
qUe estud-e pa.l'a o exercício de 1963 a 
vigência do crédito especial de Cr$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
cruzeiros) autorizado. pela. Lei nll •• 
4.115, ete 1962, a fim de atender a. 
despesas eleitorais. tendo Pareceres 
favorável. sob ni! 654, Ce 19·$4, d.1 Co
missão de Finanças. 

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

I no Município de Santo Estevam, ten ... 
Votaçã'D em turn un'co d Pro dQ Pareceres favoráveís, sob 1ll?S 6()J, 

jeto de l.é1 da. Câmta :x{9 94, ~e 19M e 606,. d.e )964. das .Comissões de: ,:
(nO 2. 06E1MB -de 1964 na casa de ori- ConstltU1ça~ e Jusüça c - de lh4 
gem) qUl~ autoriza. (l. abertura de cré- nançc..8 . 
dito especial de cr$ 4.000.000.<lOO,OO 
(quatro bilhões de cruzeiros), paNo 
ocorrer às despesas com a desapro· 
priação da área. da. bacia hidráulica 
do Açude pÚblico de Orós, no'Est.ado 
do Ceará, e dá outras prOVidências, 
tendo pareceres favoráveis (nl1s 661 e 
6-62, de 19-54) das Comissões de 
Projetos do Executivo e de Fi· 
'!la.nças, 

6 

12 

Votação, em turno único, Co P:oJ 

jeto de Decreto Ú'glslativo n" 51, d" 
196!. originãrio da Câmara. dQ,.<; D{'pu .... 
tado.s (nQ 135-A, de 19'52, na. Ca..::l. 
de origem), que aprova. O ato do Trj_ 
.Juna' de Contas da. União denegató .... 
rk: do registro da contrato celebradu 
entre o Ministério da. Viação e Obras 
PÚblica..s (DNEF) e a Companhia. 
Brasileira de Usinas Metalurglcas, 
tendo Pareceres favoráveis. sob nç,s: 
007 e 608, de 1964. das COmu,.'lÔ2s: -
de constituição e Justiça e ....:...., de Fi ... 
nanças. 

Votaç~~o, em turno únioo, do Pro,.. 
jeto de .Lei da Câmara, nO 97, de 1962 
(nQ 2.098-1\ de lS'Ô4 na Casa de ori.:. 
gem) que estabelece normas para a 
licite,çúo de serviços e obras e aqui"": 13 
sição ele materiais no serviço Púlb:co Votar;;ão, ,em.' tU!'I~o unko, do Pro .... 
Civil, e dá outras providências, tendo jNo de iJ~e1'et;) Legíslati\TC) 0'1. 64, de 
z;,a~eceré:S javon~ve~s (n9s 663 e 6ô~, de ISS'!", o:'igin6r'o C:rt .Câmara dos D~pu ... 
l .. fL) das. ComLSSQes - de Projetos tado,} (n" 148-.'\., de 1!J1H, na Cam da 
do Executzvo, com as emendas que I origem) qu'e mantém o ato do Tr~
-orere?~, de n"s l~OPE a 4-CPE. _.e -lbunal 02 Contas da união quz 'recU501l 

'1 valor de cr$ 2O{).ODO.ODO,OO (duzent.~'1 
de Fmanças. - Iregístro ao contrato de empréstimo, lla 

votaç:io 'em turno único d Pro milhões de cruzeiros) entre a· Uoiã() 
je-to d Lei da Câmara nQ 99 ~e 1964·*e o Go~no do Es~ad? da. P:!rá., 
(nl? 2.~06~B de 19-64 na C. asâ de ori.j tendo Pç,r"ceres favf!'Cii;;etS~ .s-~b _ n~3 
gem) que isenta- -da taxa de desp:1- 6(}9 e 6Hl, ,.de. !964, das! . .c0lmgSo-~:. 
ChO. aduaneiro equipamento gráfico 1--: de Constdulçao e J.us u;a e - d!! 
destinado à Mitra da Arquidiocese de Fmanças" 
Pôrto Alegre, ten-do Pareceres javorá- H 
veis sob nOs 657 e 658;' de 1954, ci'a::; 

! OJmi&,<i-es . _ de Projetos do Exe
CUti'llo e - de Finatlç~13. 

8 

Votn,ção, em tw'no único, do Pro~ 
jeto de Decreto LeJislativa 119 24, de 
1964, originiário da Câma.ra dos Depu
tados (n'? éS-A, de 1963, na Casa de 
origell1). que mantém decisâo dene
g'atória. .do contrato entore a União e 
o Govêmo da Estado do Rjo de Ja
neiro, :referente à instalação de um 
laboratório experimental no Pôsto 
Agrepe{már!o de Cachoeira de l\!lacacu, 
tando Pareceres favorávels, sob n9s 
597 e fiS8, de 19-64, das Comissões: -
de Constituição e Justiça e - de Fi
nanças. 

9 

Votação, em turno únlc-o, do Re
querimento n9 281, de 1964, pelo qual' 
o Sr. Senador Vivaldo Lima solicita. 
t.ranscr:ç:!o nos Anais do senado do 
discurSo proferido pelo Sr. presidente 
da República n-a. Univer.<:idaôc dlo 
Bahia, no dia' 8 d~ corrente. 

/' --
15 

Di.<;cussão, em turno única, do Pro
jeto de Lei da ,Câmara n'" 78, de 1964 
(nQ 4.245-B de H~62, na Caoo. de ori-' 
g~m) que dispõe sôbre O exercício da. 
profisão de carregoaclosr e transporta
dor de' bagngens em portas organiz.a.
dos de Pais e dá outras pl'Ovidencia.,..;. 
tendo pareceres favoráveis, sob n\'g 

'511-6 e 5·87,' de 1964, das comi.s.sô€s -
de Legislação Social e _ de Tran-:
portes, Comunicaç6es e Obra:; Pij-
blicas. ' 

Vot-açã-O, em turno únIco, do Pro,... 
jeto de D<õcreto Legislativ-O n9 25. de 
1964, originário da CâmaJ'a dos Depu· 16 
tados {n9 113-A, de 1963, na Casa de DiscussãO. em hU110 único, do Pl'O_ 
origem.) , que mantém o ato do Tl'i- jeto de' Lei da Câmara n9 96, do 
bunal do Contas da União denegatá- 1964 (l1'1 2.097-C-64 na Casa de ori
rio de registro da contrato celebrado gem), que altera a Lei n° 3.890-A, dEI 
entre a. Superintendência das Emprê- 25,4.61, e dá outr.as provldêncial'l. 
sas Incorporadas ElO patrimônio Na-- tendo' PareCer (sob n Q 69, de' 1964) 
ci-onal e o Dr, Gaspa.r coutinho, ten- da Comissão de Projetos do Executi
do pareceres faVOráveis, sob nots 599 e vo favorável com a emenda que ore ... 
800, de 1004, das COmissões de: - r~e . Eob nQ' l-CPE. 
consti.tui~~? e Justiça e de Finanças I _ • 

10 
Vot.ação, em turno únicO\ do Pro~ 

jeto de Decreto Legislativo n!} 27, de 
'1964, 'originário oa Câmara dos Dep:l~ 
t;.::.dos (nO 1l1·A, de 1963. na Casa 
de origem (, que aprova o ato do Tr1-
J;mnal de' conta... da. União que" de
ne,;ou' registro 8.-.0 traslado da. escri
Lura de compra e venda 'do :móvel ce
lebl'a{w entre a Super1ntendência das 
Empr·êsas Incorporadas ao PatrimOn:o 
Nacicnal e Alberto Alnin M>l-di, a 27 
de otltubro de 1949, tendo Pareceres 
favoráveis, sob n9s 601 e 602, de 1964, 
dás Comissões: ..,....... de Constiluiçlio e 
Justi!;a e - ;ic ,Finançc..·s. 

11 

Vo/{ação, em turno único, do Pro ... 
jeto~ ':l.e Decreto Legisaltivo n!} 44, de 
1964, -originário da Câmara. dos~Depu~ 
tados (nQ 127~A, de 1964, 11a Casa de 
origeln), que mantém decisão do Tri
bunal de Contas da União que ne 
gou registro do térmo adith;o ao 
acõrô.o celebrado entre o Govêrno 
Fede~'a.l (Mtnistério da Agricultura) 
e a E.sIt!1c1-o. da "'Bahia, p-ara m:1nuten
ç:':o (lJ. &co:a de In'ci:::ç=-o AZ"l('fl;,J.. 

Discussão, em t.urno únjca. do Pro_" 
jeto de Lei da Câmara n: 93, de 1961 
(nO) 2.105MB~64 na Casa de origem) 
que Isenta a PetrObrás (30 Impâsto de 
Transmissão inter viVOs PÇlr .aquiSi
ções de imóveis no DL'5trito Federal. . 
<incluído em ordem do Dia n-os têr
mos do art. 171. '11" m, do R-egimen
to Int.erno), tendo Parecer' favor~~vcl 
da COlnls:;§.(' de Pl'oJetns do Execut.i... 
vo e deD:mdendo de pronunciamento 
da com!~sn~ de Finanças. 

18 

Discussão, em turno único, d,J Pro'" 
Jeto de Decreto r;egislativo nU 45. de 
1964, originãr10 da Câmara dos D~P'I. 
tado"~ (n? 1l6_A, de 1964. na. ca'-;il de .• 
orIgem) que aprova () texto do Acô"" 
do de Intercâmbio- Cultural, assinado 
~ntl'e os Estàdoo unidos do Brs.sU e 
a República da Colômbia, pro Búgo-
tá,' a. 20 de abril de 1963. tendo Pa ... 
recrees sob ns. 577 a 58f). de 19Gt, 
das Comissões: de Constituição e 
Justiça, pele. oonstitucion'a,lif1ade e
juridici-dade: de Relações Exteno-!'es, 
favol"ável: de Educacão e Cultura, r~
v:~·f".'r:'l c (~.., Fln~n,:,·l.'.s. rrlv,:,'ró,\'cl. 
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Discussão, em turno única, do Re ... 
querimento nll 179, de 1984, em que o 
SI.". Senad(lr Afonso Arinos e outros 
S1's, Senadores soUcitam, em vista 
da Jl..provaç;io, peJo Senado dos Esta .. 
dos upidos da Améric~. da leI que 
garante os direitos civl.~ e PÕe fim à 
dLscrimina;;.io r9-cial naquele pais, 
manifeste () Se:1.ado Federal o seu 
regozljo peb histórica decisão, e 
ttrau'5IDlta essa homenagem àquelrà 

Ca<".a do C>Jn]resso Norte_Americnno. 
tendo Pare~er favorável. sob· nl' 562. 
de 1964, ca Comissão de Relnçõ~s Ex_ 
tf'rior€s 

L~ encerrnda A .sessão. 

os quais deverão ser submetidos à' 
aprOvação da. ComJssão Diretooo.; I 

e) autorizar O I:liretor·Geral rta 
Secretaria do Senado Federal a. pu
bUcar, logo após a homologaçÍl.o prt::~ 
vistA na letra. anterior, edital no 
Dlário Oficial e aviso em jornais 
d.!ários, com prazo de vinte (20) dias, 
para a inscrição dos mteres.sados, ob~ 
servando~se, no proces~{unento e exe .. 
cução do conCUrSo pÚblico, as nor· 
mas regulamentares. 

Senado Federal, em 6 de agO.,.to de 
1964. _ Senador MOUra. Andraa·€, 
Senador NogueIra da Gama. _ $e
nador Adalberto Sena. Senador 
Catlete Plnlletro. - Senador JOa A 

qUlm Parente. ~ Senador HerlbaldO 
<Lerfln!a-se a seSsão às 17 

ra..s e 40 minu.to-sl. 
ho~ l Vieira . ... 

Rrpubl!ca-.se por ter safdo com in
correções: 

50\' REUNIAO REA.LTZADA El\l 3() 
DE JULHO DE 1964 

Paulo E'lorêncio de Albuquerque. 
waldema.r Moraes de Queiroz. 
João Ro·cha D1<ls. 
BaJ.bino Conce:~ão Santos, 
Louri'val Alves da Silva. 
Pedro Miguel da Silva. 

.M"otortsta Substítut.(), PT-O 

José Machado de LlIru:l, 
Manoel Fernandes Coutinho 
Miguel Ribeiro Barros. 
Manoel Carlos Damasceno, 
Francisco da Silva Rodrigues, 
Vicente Carlos Lima. 
José Albuquerque. 

A1udtJnte de portaria, FT-1 

Armando Bispo dos Santos. 
Joaquim Lourenço Filho, 
Antonio de Souza França. 
José Francisco de Assl.'L 
João Lourenço da Silva. 

I Rf~querinlento n9 344· de 1963, no qual 
o Taquígrafo de Debates, PL..4. r~ 

\ quer pagamento da diferença. de ven
cimentos de que tra-ta a ReSOluçãO nl? 
16, de 1963. 

~rendo em Vista as instruções roi .. 
ixa:1tts em 16 de agôsto de 1961, a. 
!coro:ssão C\e!ere o Requerlmento nfi" 
18 de 1964, do Redator dA! Anal8 o 

(Documentos Parlamentares, PL-3. Ro.
berto Veloso" solicitando abor.c de 
faltas por motivo de frequêneia e eX3 .. 

mtB, na. FaCUldade de Direito da. 
Universidade Católica do Paranã. 

'romando c()nhecimento da exiStên ... 
cia de vagas nas aa,reiras de. TaQ,ui ... 
grallo de Deba,tes e de Auxil1a:r do 
pOl-tarta, a C~missão faz as sezu1ntelí 
promoções~ 

a. Taqufg:raf.o de Deba:res, P1,-3, 'Pot" 
mel'ecImento. na va~a. aberla com a 

I Sob a presidência do Sr. NogueIra QUADRO ANEXO exoneração de Edmsi\' JJéli., V!clra 
-------- da Gama, Vice-Presidente, presentes Auxiwar de Garage, FT-8 Faria Soares, Sarah Goremteln, a 

COiltl'SSÃO DIRETORA os 81'8, Dinarte Mariz, 19 SecretáriO. ~ nt-onio José da Rocha. únll;a a possuir, na cla.sse, o inters .. 
Gilberto Marinho, 29 Secretário_ - \\ntonio Soares tí::!I), exig'do pelo artigo 101. da Re .. 
Adalberto Seua, 3~ Secretârio, Joa~ l>arcy Martins da Silva soltção n9 6, de 1960: e, por anti--PORTARIA N' 6 DE 1964 
qUlln PaTente, 1<' Suplente. e GuiCl.o J guidade: 

A comissão Diretora, no ru:o das Mondin. 29 Suplente, reune-se a Co- )ul'val l,~s Santos P ._.- PL ._ 
t b · Ih - I t a Or~u v, -6. JOtw AurellanD e rI 'u.çocs que e contere o Regu- nl'.ssao D re Ora. 'fendo o artigo 99 da ResoJuçao n9 Filho: 

lamento da Secl etana do Se~ado Fe~ \ Deixam de cOmptll eeer, por motivo 2;?'" de 2 de julho de 19ó4 dispen~ a Ajudante de POrteiro, PL-7, Clau ... 
d~ral, balxa~~ pela Resoluçao n\! 6. j~tJpcado os S1'S, M.oUla Andrade.: .w.-do o concurso pa.l'a O provimento do dia de Queira\':; 
<te 1960. re.sO.H. ! Pl e.s.dente. C-attete Pmhelro, 49 ~e Cj:\l'go de Almoxarife, presentemente a Auxiliar de Portarill-, PL-8, Paulo 

a) determinar a abertura de con .. ' Cf:~~~:OHE~:g'~~nce~~~!r;O:[l-'essu ~en~~" v.s:.go, a ~omissão Diretora ratifica, de Araujo SilVa: todos na 'Vaf!a de .. 
cUr,<>O públi<:o para -provinl;ento das' P A. ata d re-~l.ãO ~nk-ri()r éPU-da ~ p.Ol unanmüdade, a i~dlcaça{' anWa corrente da Roosentadpr.e. de Juven .. 
vagas de AuxIliar Legtslat1vo, exis~ I aprova<tü adepoi,s de retificação feita rJOrmente le;ta no sentido ,de nomear t'no Afonso da SilveIra: e na Va~a. 
tentes no Quadro dtl Secretaria do I pelo Sr '29 Secretário que eSclai'e('e pa-ra o ~h.ldIdO cargo o Ajudante de aberta com a nomeação de DéciO 
S~nado Fe<!era.l, pre.,entemente em, haver o' Sr Presidente' deliberado _ Almoxari.fe. José Roberto do Aman.l Bra.lra de Carvalho pa!"a outro cargo 
numero <:le v4:. i·por equivoco, ouvir a_ Comlsão de ~l:m, devendo" o proje·IJD de reso .. é proomvido, -por e.ntl~\dade, t\ Au .. 

b, de~lgn.3.r os funcloná~ios Glória I Co-nst\tw~~ão e- J\l1".t"\ça sô-bre fl. cotl- lUçao se~r 'Encammha.do no plenário, xiliar de Port9-rla, PL-9, José Miguel 
Fern~ndi,na QUll1tela, DIretora. de cessão do niveI unlver, sltáriO. à.."! bl"'l De ncord') com os par~e1."e.s verbais da Silva. ' 
publ1caç~es, e ~~herbaJ, Távora de I bUotecári.as. mas que. posteriormente, dLo Senhor !9 Secre~árlo, são dE'fertdas EXllmLna.ndo a. consulta do Dirct()t" .. 
Albuquelqu~. OfJClal LegIslativo, PL-3, Sua Excelência mesmo sôllcitara :l 8..'i prorogaçoes de lIceno:a parA trata ... 
pam, cOIlstiLu~rem, sob a presidêncIa I dev-olução do processo Imento de saúde dos c'Jgui'Jh~s fun .. Gere.l, referente à apllea~\o do dls-
<10 Senhor PrImeiro Secretário, a COM • Adonias pedro da Co~ta Motol'lSta posb) no artigo 6~ da Resolução n9 
m.i.~'ião OrgHnizadora. dos programoll Em seguida, a CotnLS.São homologa c onários. - , 23. de 1964, a. Comisslio dete,-,nfn'l\ 
e das instruções para. o concurso pu- o re;mltado das prOvas de conhect.. . . seja.m 8.})0":3t!Iados apenas. Os títulOS 
bIlco de Auxiliar Legislativo a ser memos gerais, realizadas de ordem AllxIlIar, PI .... l(); dos Assessores "LegiSlativos e dos Re-
aberto nos t.~lmos da letra "a" supra .. do Sr, 19 Secretãrio, d,eterm!nanao 8 Emmanuel Novaes, All,nllar Legis- dat01'e de AnaIs e Documentos ParIa-
citada; posse e a expedição do.<; tituJos dos lativo, PL-10; mentareg no mesmo sImbolns dO! da. 

C) nomear os A.sessOres Leg!slativo~ seguinte_s servidores aprovart05 na3 Antonio ,1úlio Pires, Redator de Cfi.m:lra dos Deput.a.dos. flMnr1C1 o 
Paulo Gomes Braga e José Pinto referidas provas: Anais e Documentos Parlawt-ntaN~, Senhor Vlce-P.re!;Jdente dE' exa.m!nJ\r 
CarneIro Lacerda para. .sob a presl.. Auxiliar de Seoretaria Substituto, PI ·3' e o restante da c·onsulta. t:'ara posterior 
dêncla do. Senador Nogueira da. ~a... FT~5 cOI;cedeu licença pa.r~ tratamen-to delibl~ração. 
ma, constItcfrem a banca. examma· trta 
dora do concurso a que se retere Co Agostinho Baptista Lage. elll pessoa ,ia fs.m111a. de J~I Vieira Nada mais .havendo a r, o Sa. 
presente pol'turkl.: Nelson Gouveia·. dos Santos FilhO. Motonsta Auxiliar nhor Presidente encerra. Os trab,alh,?s. 

dI fixar () prazo de três (3) dia< Iracema SQllres da Co..'>ta PereIra. Pt..-,10. layra:.'1do eu, Evandro Mendes Vzan ti. 
para o prep·-HO dos programas e lus- Sen1ente de Aarnzm·'it' ((çàO, PT-8 Amda de acOrd-O com parecer do D retor·Geral e SecretáriO da. CO--
tri.1ções pela. comlss:ã.o Orga.nlza.dora.l Ornildo Josué de .L.lm~. senhor 19 SecretárIo. é delerido o mt.",~ão. a presente ata. . 

• 
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-a LQ/.lâo qil -Sil-veira~ -= .f!arií 13. Jeften\.-p ~jr !\;;!..li?'r b Sanlo 
3. E!lg#ijlO B~HJOS '":" Ma.ra!lh~p 14. Uilbel't.u Mannhu - Guanabara 
'4· ~qª~ti,ito Ar.cher "'7- Maranhã<l 15, t:;!'ogr!l _l\n_dr;I~1e - ,Sãq Paulo 
q. i11gtqr'IUn-f?relre-.,.. Marilnh5.p 16. Atilio FOJ]tana -"Sgora Catarina 
9 !3j~Mred') p~.che~o -= 8ia~1! 17 OUi.:1o·liÃond'tl ."" R. G. SUl 
''f., Mefleu,s ,,~jment~l =- Gea.ra 18 Beuectito Valladurps ""7""" M_ Gerais 
8 .. WilSon Gonça:Jves - Ceft./'8 19. Pilintn AlilJle; _. Mato Grosso 

··9 '~;V~I!.'·Pdf1- G1JrgeJ -"'"-;-- R'!3 i:oIortt:! \"20. Jo~é F\!-llclan'o - "Goi:t..s --
10. RHY Carneim - Pal'aíba f H .·lu<:iCctino "KuIJilschek. . ~. Goiás 

-·U. (,.~jj!! tf@~ :;:;: SÇfgf-r~ • 22. BedFo-Llldov!('o"- (1t}iás . 
. -" ., 

f.,}fn~fP9· rª<\ª41,.Hl~Cf4 ªI}i\5fULiRO mTBJ - ~7 rcpre~eJ)tant'es 
1 -f>.~~!bert9·~~n~· ~ Àcr~ _ JP. !?ezsga ~ QQeirn~. ?~IJq!Hpby~p 

. - ~, 0~a!, fª.ê§9§ -: 48'e: 1 J. Jg§? .F;rn~!ri.g = B~P1!ln~!!!lqg 
-:l_ V!v;11do J.:lp??! - f\1pR~9nas J-2 .-!:}:Jv~Mre Ppric!es ~ l\.l!tggal! : 
4. Eg!Hl:!pdg I:.gvl _=-'" J2)mj.zºpa!'j :1rl. yasçen~elgª l'{irres - R~o dç ~;t-
. §. t\rH111f \T,ir~mo -; >~m?:p)!1~& qgjro. 

- 6 Artgmn J1ipl!- .-; ,G~!!IJ "'14 N!!IS(m ~.Qç~Han ,.- Pal;qn~ 
f[. Dlx Hult nosado"- R Çi .N9rtc! iR MeJIQ I1rf!-1;;:t -=- Pru'ap3 , ' 
8 Argcmlro de Figueiredo - Paraita. .l~. N9gl!~jra ~!l! ~~qrpª ::- M r;~ra!~ 

.9. !3€!rrp~ ç~ry~Jh9 .- !!pr!l~m.91,I.eo I n· J3f~flra ~~t1) - tv1~t.9 Çirq~o 

lIl:/lM~ Q§.MnCf!!lT!!C!\- N ·\ÇIPNI\L 

~ 1, packurlas d!? .... Ap,sp~mn,ã.o - P~r:\ 9 
- 2. Joaquim 8afcnte - PtRIÜ 10. 
"'-3 :JôSé-'Cândido'~ 'PiaúJ '" "~ 
.0""4 'büi.-ahé :Mãria: :.-..; it~â, do N'tií.:te Hl, 
'·5 . .:foãR-ijgdiJt119 - fatâlba . .\. 13, 

6 'Rul_ 'PaJmp-ira_ - .Ma~ofls 
~.'-'j: EGri~o Be:;ende - E. SantA . _ f H,. 
.8, "Afonso 4rinôs - ;(Hianaba.:ra.. 15. 

(VP.t'J) .,..... Ij; r~pre.!lentnt;t~s 

Padre Cala7.nns ..:. São Paula 
Adolpho Franco -:- Paraqt\. . 
!ril1e~ :"wnt!.'!Ys~f' S. Qf\-tar}Pil 
An'tõnfo Carlos - S, Çatflripi! 1 
Daniel .Krlegcr - Rio GI'gnde dq . 
Sul 
Mi-lton Camp'1s - Minas Gerais' 
Lopes 'da C:o~t~ - Mato G-r95&o 

-p-a?:!!~g :r~H:?!NJl'f Anç3R (:?!:!l - ? rel~reS!mt~nte§ . 

.J. AIPY:SIP g~.eHv~!h.9 - 83hia I 2, Mero de Sá. - R. G, doBiJl 

PARTIDO _ !,RÂª~~fIJSTA 1i~9rüNAL. (r'!'f'l) - 2 representantes 
I, Cattete PinheIro - -Pal'á'-- 1 2, LinO- de Malas - S, Paulo 

, .' 
PARTIDO SOCIAL P~OGRESSlS'I_A fPSP} - 2 representantes 

I, Raul Giubertt - E. "Sant.o \ 2, .Miguel- Couto - R. de- Janeiro 

PARTIDO ~OCIALlSTA BRASIlili:lRO (PSB) - 1 representante 

1, Atirélio Viana - Guanabara 

MOVIMENTO TRABALHIS'TA RENOV AVOn / MTR) - 1 representante 

1. Aarão 'Steinbruch ....;. Rio de Janeiro 

PARTIDO REPUBLICANü cPR> -' 1 l'eprésentat:té 

1. Júlio Leite - Sergipe" ' 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO IPDC) -,I. reI?"re:':i~ntante .. 

1. Arnon.' de ,Melo -, Alagoaa. _~ 

SEM LE'0ENDA 

1. Josaphat ,Mal'inho ~ Bahia I 2, Herlbalc:1o Vieira 

RESUMO 
Partido social oemocrâtico (PSDJ, •. ,............... " 22 
Partirio Tra.balhista BrasileIro (??TE) .0 ....... ~ ••••••• : " . 17 
"União Demool'ática Nactoflal tUD1"l) ••••• ~ ••• ; •••••••.. .." l~. 

~i~~~ r;~:~;Tg~~at~~ei~~::ú"à;TN~::::-::::::::::~:::~'" ~ 
PartIdo SociaJ' Progressista-:cpSP)., .•.•• 0 ••••••• '" •• 0 2 

~ Partido Socialista 'Brasileiro (PSB) , ...•.•••••••••.• :. 1'.;.. 
Partido Republlcano' (PR) .. _ •.. " .,_ •.•.•• 0.0 .... 0..... 1 
Partido Democrata "Crlstão (PDCl, ., .... ;........... 1 
Movimen.to Trabalhista R~owl.dor (MTFJ, .•••••• : .. o" . 1 

Sem lege~l~a •.•••. ~'_ •••.. , ••••.••••••.••..••• : • '.! ••. , ." 

, , 

, 

64 
2 

66 

I 
BhOCQ§ PARTIDÁRIOS 

ES~l 

1" 1 :1 
•••••••••••••• o •• , ••• , ~.:' •• ~ ! : • ~.' -' 

.'.' _ .............. 0 •••• 'I: "r"': ... . " $i?lw!lf1I'es 
~ i?eJwdqre~ 

8:::;j$ ." ••••••••••••••••••• , •••••••••• ~!" 
p;-{ : , _ •••••••••••••• o o' • 0·0 •• r! ~ ••• :. t •• •• 

i 
I 
1 

Setl<l~Qr 
!iel18dOr 
H~riador' M·l.H, 

PQC 
;:;·;!;p 

, ", "!"!: I' r.':!' :_! o ••• : ~!' .. "!':" 
, , • , •• ~ • : ••• '.:: ' ••• : o •••••••••• ' ••••• 

legé:lf!a .. ! •••• , ••••• ' ••••• O" ,., ••• : 

1 ~~n~fi9r . 
~ ~eJI§qol"es ; 

10 Eee_udol'c.s ., 
UPI;RANÇA$ 

T.·frjGr do' qov~rnp' 

DJ.nie! Kriegcr ~ UDN) 

Lider: !;~f1.? d~ l4oat~.s lyrN-, 

YJc~: Htderes 

Aut'é!io Ni3.pna tPS~' 

Vice~Lidcr 

\ Mel~ de Sá 

'JÚ1l9 ~it@ .. ~ ~!?I( '<'.- • 
Josaphat M:\Ilnho Isef le~endâ) 
Aarfi.q Steinp~ch ,'!/.ITR) 
M!gugl 09Uto 'PSJ?, ' 
4-rppp 4e M~llo ,POC).~ 

11 - PARTIDOS 

PAWl'W!! §OC)I\1,: PA'l9CRA-TIÇO 

Il:?SD) 

Lidar: Filinto Müller' 

Vice.-Llqetcs: 

Wilepp Çlgl."")çalvet 
SigefredfJ Pactj:eco. 
Wal~redo Gurgel 

PARTIDO J'RABALHISTA 
f'RWJI-!!;mÔ iPTJ3) 

Llder: Art:nUf Vlrgm~ 
Vice-Líderes:" 

B~~errfl· NetQ 
Oscar Passas 
Antôpi'J !lhlg4 

P"R'l'IDOl,IBER;T "DOR (PL) ~ 

1A!l~r; l>J~w 4" Sª 
Viç§~.~J.d~r;. 4loysi9' çle Carvalho 

'PMt::t'IPÇ> ,I;109!AL ~,,9q~E;!3l3ISTA 
Lider: MilN~f CQpto 
Vioe·tJ~~r!· Rau! Qiu~ert~ 

P "ftTIPº TMJ!l'L~5..,Á 
~l)ÇIO~ fole 'PTN) 

LideI': L1110 de Ma.w:J 
Vice".,LWer, Catteté PInheiro . - - '. . 

, , 
UI - PAR'CIDOS DE VM Só 

REFRES.EN'I'ANTIl 

MOVIMJliNl'l) . i'[l.AlllIJ.,aglTA. ' 
.RENÇlV III)Dll ,J\{TR> 

Representant~: -Aa!'~9 ~~einbrucl1 ~ 

Ul'HAQ J)~MOCR;\.TICA NACIONAL PARTIDQ P_Et'iiiR_.~. ~TfJ: CRIST40 
lUDN) I !--L -

Líder: Daniel ftrieger 

Vice-Lideres: 

, 

-

Eurico Rezende 
Adçlph<? Franco' 
Padre Calazan.s 
Lop'es da Oo.sta 

PARTIDO REPVBLlOANO (PR) 
Representan~e; Jú}io Leite --. 

, 

PARTIDO SOCIALISTA 
BRASL:.E~RO (MS~ '. 

Represe~ta.nte: ,:Aurélio" Vianna. 

AORICUL TURA 

Presidente -:- Senador José Ermido 'PTB) 
Vice-PresIdente - Senador 'EUgên~o Ba.;:"os <PSD} 

Titulares 
EUfrênio Barros 
J05é Feliciano 

Titulares 
JO!;é Ern:1frjo 
Dix-Huit Rosa~~ 

Tfturare~ 

.i .LAlr)c~ ua Costa 
An,fônJo Carlos 

Tltularoo· 

Júlio Leite 

COMPOSrQAO , 

PSD 

Suplentes 

L A ttiUa Fontana 
2, Benedito Talladares 

PTB 
§uplentcs 

" "~1. Melo Braga 
2. Argemiro ele FigU:elre~o 

UDN 
Suplentes 

1. Daniel Krleger 
2. João Agripino 

B,P,I. 

Suplentes 
'Raul' Glubel'ti (PSP) 

. Secretário.- José Ney Dantas, 
: Rel1ni~s:' - quintas-~_elras, às 10 horas 

, 
i" 
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CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 
Presidrnte _ Afonso ArInos • UDN) 
Vice-Presidente - Wilson Gonçal"\'es c.psn, 

Titulares 
Jeflerson de Aguiar 
Antônio Balblno 
WiliKlD Gon~-3h'e! 
EU, Carneirc 

Titulares 
:Edmundo Lcvi 
Bezl~rra Neto 
Arthur Vlrgil10 

Titulares 
Aloysio de carv'aJhO (FL) 
Afonso Al'ino5. 
Miltqn Campos j.) 

C10MPosrçAO 

PSD 

nB 

UDN 

Suplenles 
1. MenezM Pimentel 
2. Leite Neto 
3. José Feli~inno 
4. Fílinto Mill!e!' 

Suple.ntes 
1. Argemir'l de Fig:ueired~ 
3. Oscar Passos 
2, Melo Braga. 

Suplentes 
t. Daniel KrlPger 
2. Joã.o Agripino 
3, Eurí (CO Rezende 

B P.I. 
Titulares Suplentes 

Josapha MarInha. (sem legenda} Aarão Stli'inht'uch tMTR) 
Secretária - Maria. Helena Bueno Brandão, 
Re\ltllões - qua,rtas·fe.iras. ~ 16 horns 

DISTRITO FEDERAL 
Presidente _ Aurélio Vianna I PSB) 
Vice-Pr('sidente - Pedro Luclovico (PSD> 

Titulares 
Pedro Luctovico 
FiUnto MüUel' 

Titular-~ 
Oscar Passos 
Edmtmdo Levi 

Titulares 
Aurélio Vianna (PSBl 

COMPOSIÇAO 

PSU 
Suplentes 

1. José l"eliciano 
2. WaUredo Qurgel 

I"l'B 
Suplentc3 

1. Melo Braga 
2. Antônio Jucá 

1l.1'.L 
. Suplentes 

Llno de Matos (PTN) 

Seeret:\rja - JuUeta R1be~ro dos Sant.os. 
Reuniões - qulntas-feír3s. à~ 18 horM. 

ECONOMIA 
Prestden.te - Leite Neto ,-PSD) 
Vice-Pre3idente - Jose Ermirio (PTB) 

Titularea" 

Leite Neto 
Attil1cl Fontana 
José 11'eUciano 

TitulJl.l'('1J 

JQ4é !:rmirio 
AteIo Braga 

Suplentes 
Malpha Franco 
l.topes de. Costa. 
lriDeu Bornhausen 

Titulares 

COMPOSIÇAO 

PSD 

Suplentes 

1. Jefferson de Aguiar 
3. Slgefredo Pacheco 
3. Rp.bQJiUão Archer 

Suplentes 

t. Bezerra Neto 
2. Oscar PrussOM 

UPN 
Titulares 

l. JOSé Cândido 
2. Zacharlas d.e Assum:pcl1o 
3. Mem de Sá (PL) 

B.P,I, 

:Mlguel Oouto (PSPl , 
Secretária - ArMY O·Reilly. 
'tteunlões - quintas· feiras, às 

Suplentes 
Aurélio Vianna {PS& 

15.30. 

EDU CAÇA0 E CULTURA 
Presidente - Menezes Pimentel (PSD) 
Vice-Presidente - Padre Calaza.ns (PTB> 

Titulares 
Menezes Pimentel 
Walfredo Gurgel 

COMPOsrçAO 

PSD 
5up)entes 

1. Benedito Vallada.fcs 
2. Sigefreda Pa.checo 

,I-), Licenciado. Substltuldo pelo Sr. Eurico Reun4t. 

Titulares 

Pesiioa de Queiroz 
Antônio J'ucá 

Titubres 

Padre Calazans 
Mem de Sá (PU 

Suplente.a 
1. Edmundo Levl 
2. Vivaldo Lima 

um; 
, ---. Suplentes 

:1, Afonso Arinos 
2, Milton campos 

B.P.l. 
Titulares Suplentes 

Josn.p11ut Ma.rinho tSem legenda) Lino de Mattos (P'J'N) 
Secretária - Vera Alvarenga Maira. 
Fl'!uniões - Quarta·:t:eiras, ~j 16 horas. 

FINANÇ:AS 
Pres!(!ente - Argemiro do Figueiredo ePTBl 
Vice-Presidente - Dan1el K1.1ep:er fUDN) 

Tit;Ulfl.l'€!S 
, Vlctül'!no Fre!re 
Lobão da Silveira 
Slgefredo PaC'h~CO 
WilSI)D Gonçalves 
Leite Neto 

Titulares 
Argemiro de l"igueircnu 
Bezerra Neta 
PessCra de Queiroz 
Antôl110 Jucá 

Titulares 
Daniel Kt1eger 
Irtneu Bornha llseÍl 
EuricI) Rezende 

Tilular 
Mem de Sá 

Titulares 
LIno de Mato~ IPTN) 
Aurélio VlanIlt't I PSBl 

COMPOSIÇ~O 

/ 

PSU 
Suplentes 

1. .Attiho Fontana 
2. José Guiomard 
3 Eugênlo de SalTOS 
4 Menezes Pimentel , Pedro Ludovico 

PTB 
suptentes .. José Enn1rio 

" Erlmundo Levl 
a. Melo Braga 
4. Oscar Pa SSQS 

UDN 
Suplentes 

1. Milton Cam pos 
2. João Agripino 
3 Adolpho Franco 

PL 
Suplente 

Aloysio de Carvalho 
B.P.I. 

1, Júlio Lel1.e IPR" 
Sup!ente~ 

2. Josf!phat Marinho \$em legenda' 
Sf:'I:';retàr1o - CId BrUgger 
Reuniões - quartas feira ... 

INOOSTRIA E COMÉRCIO 
Prtõsldente - Senador José Ff!Jlc:iano ! PSDl 

Vice-Presidetlte - SenadOl Nf·lson Maculan (PTBl 

Titulrucs 
José l"el!cfano 

·AtUlo Font.ana 

NelsOn. MAcula0 
Barro~ de Carvalho 

Adclpho Franco 
lrineu Bornhausen 

COMPOSiÇAO 

PSD 

PTB 

UDN 

B,P,l. 

, Suplentes 
Lobâo da Silveira 
Sebastião Archer 

Vi va IdD Lima 
Osc3r PasSos 

Lopes da costa 
Eurico Rezende 

Aarão Stcinbruch Raul Giubertl 
Secret.ária - Maria Helena Bueno Brandão. 
Reunião - qu1ntn.s~felras. às :f.G,30 horas, 

LEOISLAÇAO SOCIAL 
Presjaente - ViValdO Lima I p'rB) 
Vice-Presidente - WaUredo Qargel (PSO) 

Titularf'.3 
Ruy Curneira 
W~lfredo Gurgel 
Attilio Fontana 
Eugênio de Barros 

Vivaldo Lima 
Antônio Jucá 

Eurico Hezen<!e 
Antônio Car10s 

COMPOSIÇ/.O 

.peD 
'; suplentea 

1. Leite !Neto 
2 .• Jose Guiomard 
3. S:gefredo Pacheco 
4. ; .. obão da Silveira. 

PTn 
1. Edmundo Levi 
2. Pessoa de Queiroz 

UDN 
1. L..:.pes da Costa 
2. 2;achall:;lS de As~um!.'ç!!!t 

B.P,L 

Aurelio Vian.na <PSB) !Iarão S!einbl'uch lMTa., 
Secretária - Vf'r.a.. AJ\':IfC!nga Maff:l. 
Reuniões - têrçal5~feira.s, às 15 b'):i"as. 
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Titulare. 
Benedicto Valladarea 
JfffersO.) de ~guie.r 

José Ero.irio 

MINAS BI ENERGIA 

COMPOSZÇAO 

PS~ 
b\lplentes . 

1. Põtlro LUctovico 
2 Fll1nto Müller 

PTB 

41'gemiro de Flgueire0.0 
l NeJ-sún .\1acu1an 
2 Antónlo Jucá 

UDN 
João Agripino 
Antônio Carlos 

J0.5aphat Marinho 

1 José Cêndldo 
2' A{omo Arino~ 

BPl 
JúJ:o' U~i(e 

POLlCONO DAS SWAS 
pres!aente - Rw CarneIro (PSD) 

Vice-presidente - Aure!w· Vianna iPSB) 

Tltula.res 
Ruy Carneiro 
t3ebastiâG Archer 

C'OMPOS!f;AO 
PSD. 

suplentes 
Slgetl'edo Pa.checo 

·2. Lelte f\lEto 

PTI! 
Dbr:~HU1t RO!ado 
AflIe-m.1l'O de ".F;gueir~oo 

1. Antôn:c JucA. 
2 JO,se E:'mino 

·João AgripinO 
JOrlie Cãndido 

UUN 
1. Lopes_ da' COl5ta 
2 Antónlo CarI~ 

B P.L 
Julio LeIte JPR) 

Secretáloja" _ Antcy O'ReiJly 
l-\'...!.ü.!ô-es _. Q'Jar~a.· teira.'S a.s 

PROJETOS DO ,EXECUTl 

CO~!lSSAC Dl!! PROJETOS DO EXECUTIVO 

P1'es1.dente _ sen:!r:!or, João Agl'lplDO IUDNJ 
Vice-pre~jdfl1!e -" Wilson Gvn~alve-s tPSD) 

TttularN! 
Ldte .~tto 

. JOse Gu~omal'd 

f>lem 1.0:>. Sã. 

Ezrroo ç,'lrvaJbo 
Brz"erra- Net.o 

DameJ .K!'leger 

Li n :: (a. .\tl.a t H.lS 

COMPOSIÇAO 
PSD 

. Pl 

1''1'11 

suplente.t 
Walfl'~do-Gul'gel 
Jose Felician-Q 
Ruv Carneiro 

AtaYSiO ~e CafValttv 

8àmunao Levy 
Melo Braga 

UUN . 
Antonio Corlos 
Adolpho Franco 

BEl 
;'-ll:'éliO Vianna 

REDAÇÃO < 

preside1lte _' Utx-H!!~t RNsado (PTB): 
Vice-presUlente -' Antonio G1rlo.s (UD~)" 

Titulares 
W;J!fr{d(l r,'I:"2:e.,: 
S;''.):1" t:ác .IHcher 

D1X-H'l:t R06Udo' 

COM}>I )~JI;AO 
PSD 

. suplentes 
. 1 LOtáD ta SUW1i'a 

'2 Jose f'ellclano 
P'I'B . 

Edmundc Lcn 

UDN 

. I 

o 

S:ur1C<:. Rezende' 
B P,1. 

Joo.·pt.t Marinho (S ... leletlda), 
Secre!lir1n _ Sarah Abrnhão 

RELAÇÕES EXTERIORES 
PH,~irif,nt~ . __ . .BenedIto" Vailada.{e,s iPSLJ) 
VL..:e r'!"e.sldente - _ Pessoa de Q'leir07 tPTB)-

TItularea 

H"DrdiL'to V1.Jlaclares 
F1Jl n:.t I\fiUlIeI' 
1'.1 '" rJf'7e;!õ t:lj oen teJ 
JO;;;f> ü'Jl0ma.rO 

p ~,,,.c:O;l de Q\.ieiroz 
V1Vild10 lJma 
OSCEll Passos. 

An1.~nlO C<trIOO;' 
Jl".c:.{> Cândido· 
RU} f'allr.eira 

PsD 
SuplentM 

1 Ruy Carneiro 
2 Leite Neto 
2. VJctormo F!'ei!'e 
4. Wilson QonÇ&-v_ 

PTE. 

IlDN 

1 Antônlo JucA 
'A Argemiro de FilUeir~tIo 
3 Melo Brage 

1. Padre ·CaiazaM 
:1 João Agripino 
3, Mem. de Sá 'PU~ 

B p,l, 
. 'c"i,,, O""nbrUCh 'MTRI Llno de Matloi U'TNl:' 
Sf!~C~arl0 Jol\o Bati$ta -CartejOD Branco~ 
R •• nro'. _. qul:lltu-Jell'", U .16 nona. 

SAúDE 
Presídent(!- _ S1gefredo Pacheco 
VIce .. PreSldentc - Jo.sé Cândido 

COAlPOOrçAO 

Titulares 'Suplentes 

~lgerre~IO ' Pacne~ 
Pearo L..udOVICO -

O!X-rl'.ltt Rosado 

José -C!mdlck 

Malorta 

I'W 
1. VRllrel' OUJ'ge.l 
2. Eugênio Ba.rrOll' 

AntOnio Jucs 

UUN Lo".. ela' Coota 
B 1'.1. 

R.ul OluberLl epSP). Miguel CO~t<l \PSI'~ 
Sec) elárt-O _ Sauardo Rui' Bar!:roo.a. 
Re-umóu qUlntaJ. tet.ra..s, U 16 horas. 

SEGURANÇA NACIONAL 

Prf6tdente . - ZachaT1u 
VICe-P1"e~ildent. - José 

d. A.~lmlpçao fUDN) 
Guiomard .'PSD) . 

ClJM1-USlÇ,." 
su"lontt.t 

Jooe 4:J1u1omard 
V1etOrlllO Freír8 . 

Sll-vestre Pértclea 
01501J Pa!S08 

lrineu Bornhausen 
Zaenarl .. do 'A&sumpçl\o 

PSD 

1, 
3, 

Ruy Carneiro 
AttiUo . F~Dtana 

1.. Adolpbo. 9'r...,.., • 
3, Eurico Rezende 

" 

B,P.!.· .... < 

Raul·91ube<t! 
seoret4rro 
ReunUln' ~ 

rPSP) Aurélio Viamia. 
AI.,.andr. Pltende, 
qUilnta&. telras, ,.,. 17 bor ... 

I?ERVIÇO PúBLICO CIVIL 
rresldent, Aloysio IIe CarvaUlo \PU. 
VJce-rreslóent. - LeIte Neto (PSD) 

COMI'OSZÇAO 

Su"lentq " . 
;: 1.D 

U!J\e Neto 
FUJnto Müller 

'1: Vlctorln.. Freire 
3, Slgefredo Paoh_ 

DIx-' lt~t Rondo 
Silvesti'o ·Pérlcles 

1. !.iIelo Bra .. 
2, Antõnlo JU<)ji 

:DDN 
. AntOnIo Oarloo <' 

a. 
Alby~to de carvalho "Mem de Sã 

B,P,l. 
A'Flo Slelnbruch 0ÍlTR1. ~",' Wguel COuto !P6PI:. 

seoret4r1o _ 1 ... ·N.,·Dantiie~~·~ 
lI'unIDes ~'!ergu,-tefr .... Ali a horasi 

TRANSPORTES, COMUNICAÇõES I OBRAS POBtl94l: 
\ COUPOSICAQ 

T1tul8l'e-

Eugênl. Barroo 
Wilson QonÇal ... 

Bezerru Neto' 

Lope. Costa· 

Miguel Coútó' (PSP) 

PSD 

1. Jeff_ de ASUlIQ 
B. ,J0IIé GUlo_ 

,Melo Broca 
.IIDN , 

Irlneu' B;'~ 
. ,:BP..I.· ", 

lIAm . CllubeltI U'SP): 

seoiétdrlo' _ AleZan~Pla"'dor 
_.. ,- .' . 

.Bf1!llfl!q _ ~aIp,; 10111 .... 
" 
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= 
A) Para Revisão do Proleto que 

define 8 regula 8 PRO TE·· 
çÃO ~\O DIREITO DO AU
TOR 

COMISSõES ESPECIAIS 

Crtatta em vtrtuae do flequenmf"nt<. 
n"' 480-6!l co $f '::;enüaOI \-lIlT.on 
CampOlS>, ap: uvaao ':00 ~IJ de l<l:"le.n 
de 1962. 

D) Para estudo das caVsas que 
dificultam a PROOUÇAO 
AGRO PECUARIA e suas ra· 
percussões n.egativas na ex
r ·-··tçáo 

Oes1gnnáa eu' '~:.! :le nOvmorç QE Crise., em O't:-tucte do Requênm{"o-
1962 . _. \ t-o o. ni!/ OJ ao tir. SenaouJ J'.>::if 

~rorrogaa~1 até I:;. ae df'~(~:noro de I t!J'nllrll. ~;...ruv~(Ju na sessâ.o oe :.lO Of' 
1963 em. vlrtuae Qú rt.t'4·,P.rlUJt'O:.(. ou., dg05!O aI'" WÔJ 
mero ·]9~-6~. ap;úv~at. e:!l I:! .. 8 ae· 
zeml:>ro de : 96~ 

Oumpletilo-Qb em 4 oe Uwel:O aIO 
1963, Com ao 'leslgna~al. aos ~enrh.)! e.s 
SeDador~ Vascuncelos' 10rrei e 
Ed.ln umlo Le VI 

!"2 de agOsto Cle 19>1!:i 

Prv-~rtJF!',(11:l 001 ! ano, em 'llrtu J( 

jC H"-'"W.Jt!!',HH'nt..,; nlo> l Urt 6~ ,10 ... ,.. 
ano: ".:lerHl:l· 'I 5tgefreac piJ. .. nç-c(l 

8pr'-JvaGt.. cal .~ ae Oez-e:D.JN U" 
'Pl'orrogaaB ate 15 de Qezemb~o OE 1963. 

. 1964 em 91rtuoe 00 H.-equenm~IJt.v nu.] M"filO" ~ q" Pert'duI 
niero L19ts·6::l ae SI SenaaOI N\epe-I 4 v.O:: - • 
zes Pimentel ap~U\'aa(,l em 15 le 00- Joú' t'e.lr:lano ~ PiiD. 
zembro de 1963. tiq;Clõt:OI. t'acneoo 4VtcePt J _. 

Membros j7) - ParLHlOS 

G:lbertQ Marlnno - PtilJ. 
.Menez~ t:Jlillentel - P.:ilJ. 
HenbaJCl<. Vlelrll - li üN. 
MIlton Campos - UUl\ 
vasconcelO:~ rOrTeE _ p'j B. 
EdmundO LeV1. _. p'r.B 
AloysiO doe Carv!ilho ~ PL. 

..... .dU 
JUS .. 8r',,1[io ,Presldenr.e) - LYra 
LOve.~ .J", (,)osta - (Jl)ft4. 
AUf€llt. vIanna 'Relatou - PS1.l 
::ieç eLe: o. AurllHLI LeglSla',Jt1t... 

!?L-Iu Au-xanare Ma.rqu~ de AlOU
querQllf 1,1eUo 

Heunlõe~. ;,!.s e 4"'4 telflU! U 1+ 
noral 

G) Para o estudo da situação 
do CENTRO ftCNICO DE 
AERONAU1ICA E (lA ESC~. 
LA [IE ENGENHARIA fiE 
AERONAUTlCA. DE S JO
SI! ,DOS CAMPOS 

Cna.a.a em ~rtuae CIo l"tequeMIDen
t(. U'" lij8-ti3. do Sr. .seOR(I[JII t'tw .... t 
'-Jalazall6. 8.provaoo na s--,~!Jáo de L~ 
lt novembro de 1963 
UeslgnaQ~L em 13 de novembro dE 

I9tia 
t-7urrogad'8 até 15 de dezcmnrc Qt: 

100., em vU'tuae do Requenmento "U. 
rnero 1 158·63 ao Sr Senactol An'o· 
nlO Juca aprovadt. em 10 dE' le:t'€'::n· 
Jro de 1963 

Meme·roa (5) _ Pa.:ticos 
Jose r'el!clanO - PSU. 
Ruy Ca.rneiro - PSU 
Ant----ônio JUCê. - PTB. 
Padre Calaza%lS - UDN. 

H) Para o estudo das Mensa
gens do Poder Executivo re
ferentes à REfORMA AD
MINISTRATIVA 

Agôsto de 1964 2667 
_ .:t% , 

atA: 15 4e d.ezembro ai 1963 pelO 
! Requenmento '178-62. apr _ Im 12 Clc 
zembro ele 1962. . 

- até 15 de dezembrc ele 1964 Delo 
ReQuerunento 1. 138-63, apr. em UI 1.e 
dezembro de 1963. 

QtmQletada em ""29 de outubl'(l de 
1962, 1;; de maiO ele 1963 e 23 de a,tJ:U 
rte 1963. 

Membros fl6) - Partidos 

JettersoD c:te AgUIar - PSJJ. 
LQoao da SIlveua 123 c:te "orl] do 

19ti;i1 _ PSD. 
ttuv CarneIro - I?SD. \ 
~ene<11cto "alladar~ - rso. , 
W U.sOD ÜQnçaJve5 123 ~ Ce "',rU de 

19631 - PSD. 
uan'Lel lU'l.eget - OUN. 
Lupeb QlJ IJOsta 12.11 ae Jutub.~c di 

j~:l _ UL>N. 
Ml1UJn ()atIlpQS jVice~?r_Jacú(,81 

Herlbaldo V letra - UUN. 
Hl.lI t'a.Jl'llelra - UDl'o4. 
::Hlve.strc t"'encJes '2:oi Ge a.:)Tl] de 

W6:11 ' 
Bezerra .Neto f23 de abril de 19,~:n . 

- pTH 
A!{)nst.: Ce~ - PTB. 
Nogueira aa Oama _ P'l'B. 
Barrw Ca.:-valho _ PTB. 
AloySIO ele UarvaJho tPreslJ,iente). 

- PL. 
A'lf'O"l de Sã - PL. 

Josaphat Marinho - S legenda. 

B) Para estudar' a situação da E) 
CAS~ DA MOEDA 

Para efetuar o levantamen
to da PRODUÇAO MINERAL 

, DO PAIS e estuda, os meios 
c 'pazes de possibilitar a 
sua industrialização 

CrlC~aa p()f 1filClatlv& da Ci\mare. 
dos oeputaclos aprovada pelo Senado 
em 1.12 1003. 

MembrOS OS) Part1doa 
Senaaurea: 

K) Projeto de Emenda it Cons •• 
tituição nY 7(61 

,QUI, OISPO~ SOIlRE AS MAT&
RI AS DA COí\1PETíi:Nt:lA riu \' t\""' 
TIVA 00 SENADO, INt:LUINIJO 
AS OI'. pROPOR A EXONEHA(.:AO 
flU:; CIIHES DI! MIS~i\O 01-
PLO""T1C" PIi:RMANEN'r~ E 
APUOV AU o Ii:STA8EL~( Ii\-U:S
TO o ROMPIl\JENTO l!. o 1!1.A
TAMEN1'O OE ItELAÇOES Ul
PI.OI\lA·flVi\& GOnl PAISES ES
l'HANGEIROSl, 

Orlaaa em vU'tuae ao RequerImen-
to n lil 561·fi:S, do::ir ::3enaC1oJ JeUer· 
IOD de Agu<al. tl-prúvado em 14 'lt 
ag~seo (te HI63 lJeslgnaaa em 2!1 Gt 
agOSto de 191;3. 

PrOrrogada até 14 'Cle' março de 196~ 
(90 <iras ,em Virtude do Requenmen· 
to oClmero 1 16Q~63. do Si. SenaOOJ 
Jetterson de AgUIar aprovado eJ'D 1(} 
4. dezembro de 198:1. 

Mernbr~ f71 - Parttdoa 

~ter50n Cle A,gula.r. tPreslde..1te 

W11soD Go~çaJv... - PSD. 

"I'tIlur VlrgWo - P'l'H. 
Eàmunco l.eVl - P'l·H. 
AdOlpbo Fl8.nco ._ UDN. 

3.00 ~!nde IVlcepret>ldentel 

JOS&pllat Marlnl10 - S/legeMa. 

Se.vetârto: QflOlaJ LeglS1atlvo. 
:fL..1I, J. 8. CasteJoD Branco. 

O) Para o f>studo dos efeitos 
da INFI.AÇAO E DA POllTI. 
CA TRII3UT AR IA E CAJV:3IAL 

\ 'SOBRE AS EMPR~SAS PRI
VADAS 

OrIaGa em virtude dQRequerunen
to 09 631-63. do Sr. sena.dor Gouvee. 
íIlaka, aprovado na .... ão de 2 de 
&!rosto de 1003. 

Designada i:m 8 de agOSto de 1963. 

PrOrrOgada em vtrrude do ReqUerI
monto Q' 1.161, de 1903 do SeDU 
$9_ Attlllo 'Fontana, ap"'vado 
êm 10 de deo:embro do 11/63. 

l4embrc)l' flU 

"tlWo Fontana 
PSb. 

.los. Fcllc!.ano 
PSD. 

- E' artld'" 
PrealdonlO 

(VIce-Pr ., 

30M _o -Relator - PTB. 

Adolp/lo FrflDoo - ODN. 
'AW"éIIo Vl&lllla _ PSI). 

eeorltl\rt&: onet.J LIg.1A1a"'9ID. 
rira, JUlIeta Rlb."" <101 '''''toI. 

Crtaoa em vtrtude' âc RequerI :nen· 
tu n~ 665-63, do Sr. Senador, o.sé 
~mlrlo. llprovacíQ 08 sessão de U ,je 
~~terubro d.e 19t3. 

Oeslgnada em 19 de se-temtlro cle 
196~ 

Pro:-rogada em v1rtude ào :..::teque
,·unent.c n v 1.159-63, do Sr, 6eQd.tlOI 
Mliton campos, Atprovado na se.ssão 
de 10 de dezeml:?ro de 1963. 

Membr~ (9) - Partld04 

José to'eliclano _ PSlJ. 
.&ttilic Fontana - P'SO. 
eugêniO Hal1"Ot - FSD. 
JOSe ermirio 4Relator) -' J.:>Ta. 
Bezerra Neto _ PTB. 
Ml!lQ Braga _ P'I'B. 
Lopes da Costa - UDN. 

M.lJton Qampos tPtesldente) 
()DN. 

,Júlto Leite 'V1CePr.) - PRo 
secretarlo: aUX1l1ar Leg1SB.Jtlve 

PL-IO Alexandre Marquea da AU3U· 
querQue Mello. 

tteUn10OS~ 6'1 tetr86 U 16 BO:r&r.. 

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

Wuson GonçaJve.s - PSD. 
LeIte N et4) - PSD. 
Slgetredo pacneco - POSO, 
Argenl1ro de Figuetredo _ P'fa. 
E:dmundo L.ev! - P'l 'li 
AdoJpno Franco - UDN. 
JOM Agrlpl110 - UDN. 
Aurélio Vianna _ ElSB 
Josapnat Marinho - tiem legp.nd.a 
DeoutadCUi: 
Gu.stavo ca.panema cPresidente) -

PSD 
AoerbaJ Jurema - PSD. 
Laert~ Vl1!'n .;.. UUN ISubSti~uldc 

pelo eputado ArnaJdo NogueIra'. 
Heitor UlILa - UDN. 
DouteJ de ADdraàe - PTB, 
Arnaldo Cerdeira _ PS.P. 
Juare2' fávorll - I?OC • 
EwajdO Pinto - MTa. 

Eleita em 4 de outubr Ode J91i1. 
Prorrogada: 
- at-e lo ae dezembro de 19ô~ P""lO 

aequenmeJlto 301-61 apf. em t-4 18 
1~zt'mOro de 1961: 

- ate 10 de dezembro de .9âi1 OPIO 
Req 1 139~63, apr. em 10 de dt.~zem .. 
bro ele 1963 

COIllPtel,ada em 29 de outubro ce 
1962 e 24 de ab,U de 1962 

MemlJro~ i 16, - f'arw.1os 

I) Para, no prazo de três (3) Me.'.z"" pimentel - psu. 
WLlS'õID GonçaJves ~23 àe !Ioortl da 

meses, proceder ao estucio 1963) _ presidente - PSlJ. 
das proposições que digam Lot,!>.o d. Silveira - PSD, 
respeito à participac. ão dos Ruy Carneiro 123 de abrU de lOo3J 

- PSll 
trabalhadores nos lucros Gu;.do Mon(!J!l (.. de outu",o de 
das emprêsas. 1004, - PSU 

Eul'lco aezeode 123 de abrll as 
MEMBROS 196'31 - UDN ' 

Senadores: DaJueJ Krteger - UDN. 
Bezerra Nf~to - Presidente Milton campos tVice-Pre.stdeol:e) 
Afonso ArinOS - Vice~pr-estden~e - UDN. 
Jefferson de Aguiar - Relator. HenlJaJdc. VIeIra - UDN. 
Le-ite Neto LoIles da COSta - UDN. 
Nelson Ma.culan Silvestre PéflcJes ......•. } - PTa 
Eurico Re:~ende Viv.:lJd.<l Lima - PTB_ 
A uréllo Vianna Aro SII 2 d brU d 9 Cr1a<la em virtude do Requerunen- III d'ury va I 4 e a e ! 631 

t;Q 09 162.63, cio Sr. Senador JOSê secre~.árh~ Al'acy O'Re r e s'ouza - EJTB. 
Erm1rto. aprovado na sesstW de 13 ce - - Va.l!·s do Senador Pinto Ferreira 
aovembro do 1963. COMISSélES ESPECIAIS ~'tBde ab,~ de 1963) - Rela:oz 

Deatgn.da em 1S do novam.bro de PARA O ESTUDO DE AloysiO d. carvalho - PL. 

,1/6';:"'rrog'da até 15 do dezembro de PROn:TOS DE EMEN Llnn de Matos - PTN, 

1964. em vIrtUde do Requerlmento DAS A CONSTITUI CÃO L) Projeto de Emenda à Cons-
n' I. 162-e.'I, do Sr. Senador JCl110 • • 
r,e!te. aprovado em 10 d. deumbr<> J) Prole1o de Emenda à Cons- tituiçao n9 8/61 
d. 1002. tituiçã<1 119 4(61 {SOBItE EXONERAÇ"O POR PRO-

Membro< 16) - !'arUd". {QUE DISPOR S()BRE VENCIMElI(. POS,TA DO SENADO, DE GUEt'" 
Attillo l"onta.no _ PSD. TOS DOS MAGISTRADOS) DE MlSSAO DIPLOMATICA DlII 
Slgotredo 1'''''11000 - PSD. Eleito em 27 d. lunIIO d. 1961. CARATER PERMANENTEI. 
Jose ErtnlrIo _ PTB. E'rolTO _~ Eleit'o em 5 de outubro de 1061. 
J:rtneu Boruhausm _ ODN. gAU'a: Prorrorada: 
JQUo fAlte - PRo - até 18 de dezembro de 1862 IM'J< - até 15 de dezembro d. 1962 0dl0 
Sec..etArlo!. A1DPl1a.r LeI'tIla.t1VC Requertment(J1 609-e1 a.pr. em 1. dt- R.eQue:imenr.o 608-61. aprovada em 14 

PL-I0. AJexa.nclr. At. ·d. A. Mello. dezembro de 1961. dto janeiro de 1961; 
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- até 15 <lo laneJro ela 1963. pelO 
Requerimento 181.ti2 aprovadO em 12 
de dezemOro de 196-2; 

Completada em 30 d. março de 
1962, l\9 de I'~tubro de 1961 • 8 de 
abril de 19<i3. 

,Jofio AgripIno (23 <lo ollrU ... Im 
- Vloe-l'resJJ1ento _ ODN. 

DanlOl ~Jeger - llDN. 
-, ate 1; de dezemOl'Q de 1964" pelo 

Requenmento L.140·63 .aproVado em 
10 de aezElmbro de 1963. 

Gomp!etada em 30 de m&rr'..o de 
19r;~ ~9 de outubro de 1962., <l::!I dt 
abril je 1963. . 

MemoJ'OIs (16) _ 

Mef'eze.s I?lmenteJ -
Rui' carneIro '2'J de 

_ Pa!.'j.)dente _ PSD 

Partldol 

~SD 
800:-11 le 19'i3) 

U'oau do ::)llvelra - PSD. 
Jeuer,un de Agula •• 23 ae oOrU dÓ 

10,'" - PSu 
G:.llào .\1üfldln 129 de outUbro de 

19';:.!' - p.slJ-
Diloie .. Krteger _ UDN. 
Sunco Rezende 123 de a.::>riJ dt 

18j:S - UIJ~ 
Míltun lJttmpo~ - (J.l)N 
Henb'l,do Vlelra ,Vice·:Presldente) 

_ UlJN. 

lJJpe!- t!a Costo - U UN. 
Vaga ao Senm:wr pmw Fe-relTI 

'~i1 ie flonl ae 19112 ,...... Hela rm -
pltl 

tlt>zerra Neto 1.23 de abt11 de 1.003. 
- prB 

Amaury Silva 123 de abriJ de 1963) 
_ pl'B 

\rl'Ja Hlo Lima _ ?TU 
AI')Vsjo de Carvarhr -
Lmo de Matos - P'I1'o' 

pL. 

~A) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição nQ 9/61 

'QUl( (\"10iHFll'A O REGlliE DE 
DI:'C'RII\nNAçAO D.'\S RE:SOASt 

Elelta em 20 de novembro àe 1961. 

PtorrügaC:l : 
- até 15 de dezembro de 1962 rx'lO 

E -qü<:"nrnento 60"-01 ap.rovado em )4 
de dezembrc de 1961; 

- ate rs de: dezembro de 1903 ceIo 
Requerimento 182·62 aprovado e.'D 12 
QC de.:emtuo d.e 1962: 

- até 15 de dezembro de 1964. o-elc 
Requenment-o 1 141-63 .aprovado em 
lO de dezembro de 1963. 

MemDrus 1161 - Partldos 

JefterSOD de AgUIar 123 de j).J";Lyü 

Q.\"t 19f:j~( - P$.1J. 
Menez~ ~imeotel _ PSD. 
Filinto MulJel _ PSD. 
QUIeto Mondin ~29 de ·outuixo de 

1962- - PSD 
Ruy Carneiro (23 de abrti de íS63 

,.. PSD. 

MembtOa (16) - E'artla"" 
JeIlerSOll ae Aguta.r 0-;... E'SD. 
W1lson GoIl';a.lvea t23 de ebrQ d-t 

IU63. - 1'8D. 
Rt::' IJo."'.>l"oer'J _ PSl)~ 
Lobão da Silveira - PSD. 
GUldo MOlldln \29 do ou\Uljr<l cle 

19621 - PSD 
Milton Campos _. UDN. 
Heriba.Jdo VielJ'a - UUN. 
lJOp.. ela COSta .- UtlN. 
Joi<lJ A~pL"" .23 de abrU de 1963) 

- UDN. 
EurlCQ Rezeode '23 õe a.bl1l de 

1D631 - UDN,. 
Silvestre pertCles i23 do a.btU dt: 

19631 _ PTB. 
ONgUW8 as Gama - PTB. 
Barrlnl Carv&1ro - PTB. 
Josaphat Martnho 123 de Ibm de 

1963) _ s. leg 
AloySlO de Carvulho _ PL. 
Lmo de Matos .- Pl'N. 

O) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 11/61 

(CRlA~·AO DE NOVOS 
MUNlCíPIOSI 

Eletta em 28 aa ma.rQO de Jm. 
Prorroga.çãO: 

- ate 15 ele dezembro de 1963 pelo 
Req. 194-fj~. aprovado em 12 t1e rte .. 
zembro de 19'62 

- até 15 as dezembro de 1964. peJo 
Req 1.143-63, ~provado em ~O da 
dezembro· de 196;J. 

Completada em 29 de outubro Oe 
1962 23 de abril d13 1963 e 22 t!e ju· 
lho de 1963 

Membros - Partidos 
Jefferson ele AgUiar _ PSD. 
Wilson Gon(;aJt"es 123 de abril de 

19ti3~ _ PSD 
, ,.Ruv ·Carneiro - PSD. 

·LoDã.n aa $11 Velra - pSD. 
GUldo MoncllD 129 de (Jutu!)ro 

19ti2~ - PSD 
de 

MUtQo Campos - ODN. 
Heribaldo Vieira - QDN. 
lJOpes da C<lSt. - VDN. 
João Agrrpiuo /23 q,e abril de 1963) 

- UDN 
1!.'1..lrlco Rezende (23 de a.bril de 

U!63J - UDN, 
Silvestre PértcJes t23 de. abru de 

1963' - PTB . 
NogueU'a aa Gama - PTB_ 
BaITC1;. CIlJ'.alho - PTB. 
Aloysio de Carvalbo - PL. 
MIguel Cou to _ PSP. Daruel K.neger IRelator) _ ODN. 

EuClCO Rezende t23 ete !\oril de \. Cattete Píohe.tro <23 de al:Jr11 de 
1963) - I'TN. 19d31 - UD!'l. . 

Milton campos - UDN. 
HerlbaJdo Vieira - U UN, 
RUl PalmeIra -UDN . 
Amaur:y ·Stlva - a3 ele abril de 

1963' - ?1"B. 
Barros Carvalho - PTB. 
A.:-gem!TO de FIgueiredo - f'TB. 
Bezerra Neto 123 de abril de 1963 
PTB. ' 

Aloysio de Carvalho - PL 
Lino de )4ltos _ PN. 

N) Projeto de Emenda .à Cons-
tituição n9 10/61 . 

'(APLlUAÇAO D>\S COTAS OE IM
, POSTOS CESTINADAS AOS MU

NICIPIOS •. 

EleIta em 28 de dezembro de 1962 

Prarogada: 

- .te 15 a. dezembro de lÍl63 pelo 
Req 783~63 aprovado em 12 de de~ 
zembrQ de 1962. 

P) Projeto du Emenda à Cons
titUição nq 1/62 

(OBRlUA·l·0I:lWADI< DE CONCUR
SO PARA INVESTIDURA EM 
CAI<GO IN/VlAL DE CARREIRA 
E PIWIBIÇA(\ DE NOMEAÇOES 
INTERll'õASI. . 

EleJta em ~Q de malo· de 1962. 

Prorrogada: 

- até lõ de dezemo,o de 1962. pelO 
Req 1B5~6~ aprovada em l2 de de~ 
zembro dé 1(11)2. 

- ate 11) de de~embro de 1963 {lel(l 
R.eq t í.'t4.,.6~ a prt. .. ·.'ado em 10 dt'- de· 
zembro de 1003. -

C<JmpletaOa em 23 de ~brtl :1e ~9~. 
MemllfOS - Partidos 

Jefferson àa !\gutar _ PSD. 
WUson (]<)Dçnlves 123 de abril de 

1963' _ PSD 
Rt:.1 O:.rne17o - PS. 
Menez~ Pimentel - PSD. 
Milton Cnmpos - ODN. 

- até 15 de d.ezembro de 1964 p~10. Herlbaldo Vieira - UON. 

SlIve.stro E'érlcl.. t23 de abril de 
1963) - P:rB. 

Nogueira. da Gama _ PTB. 
Barrt:lO C .... valho - PTB. 
AJoy.slo eI' Carvalho - 1'1.. 

'DlSPOE SOBRE A ENTREGA 
MUNIctPlOS OI! 
CâDAÇAO DOS E:T~~JWA~ 
DO EXCEDER A 
NlClPoUS) • 

Aurélio Via.nna 12:3 de abril de 
1963) - a,fator _ E'SB. I Eleita em 13 de .otembl<l ela ltIiI .. : 

. -- ~a: .,.!~-j 
Q) Pro!e~:o de Emenda à Cons- _ al4l Ul do dezeml>ro do 196a poio . 

t,tUlçao n9 2/62 !tequerimento n' 1.147-63 aprova4ó 
em 12 de deumbro- de 1862; li ' (INS1'ITUI NOVA OISCR1l\llN"ÇAO 

DE RENDAS EM FAVOR DOS 
MUNICUlTUS).. '.... 

Eleltà eml 23 do mato de ~. 
Prorrogação: 

- até 15 de dezembro ele 1963 Pelo 
Reque.r1mento 186-62, .provado em 12 
de dezembro de 1962: 

_ até 15 de dezembro de 1964 ,>",,10 
Requerimento L 146-63 e.provado em 
10 de dezembro de 1963. 

OOmpretatla em as de abrfi de 
1963. 

Membros _ Pa.rUdos 

JefferSOD de Aguiar _ PSD. 
Wilson Ckmçalves 123 de aDI1l de 

1963) - PSD. 

Ruy CarneIrO - PSD. 
Lobão da Silve1ra - PSD. 
LeJte Neto 123 de abrtl de 1ge5) 

- PSD. 
Milton Campos - ODN. 
Heribaldc. Vie.1ra Vice·Pres1dente 

.UDN. 

Menezes Pimentel - pSD. 
Eu.l"loo nezende (23' de abri Ide 

1963) - .ReJator - UDN. 
Silvestre perIcle., (23 de abril d$ 

1963' - l'resldente - PTB. 
Noguelra da Gama - P"I'B. 
Bar.os Carvalho· - PTB. 
AlOYSIO de carvalho :- PL. 
L1no de Mat08 - PTN. 
João Agripino 123 de .brU <lo 1.Oll3) 

- UDN. 
DanIel Krteger _ UDN. 

i R) Pro je,to de Emenda à Cons
tituição nq 3/62 

(AUTORIZA O TRlBUNALSUPE
RIOR ELE/"fORAL A k"JXA.R DA
TA • PARA A EEMIZAQAO .DO 
PLEBISCITO PREVISTO NA 
EDENDA, CONSTITUCIONAL N' 
4 - ATO ADICIONAL!. 

Eleita em .10 d.e JUlho de 1002. 

Prorogaçã.o: 
_ até Í11 de dezembro de 1963 prlo 

RequeriW.e:nco 787~6:t. aprovadO t.m U 
de dezembro de 1962. 

_ ate UI de dez;embro de 1964 pele 
Requerimellto .1_146, aprovado em 1(1 
de dezembro d.Q 1963. 

COmp1etnda em 23 de .ab..!"fi 4e 
1963. 

M·!!:mbro.~ - Partidos 

Jefferson de Agu1ar - PS. 
- WilsOn Gonça.lves (23 de a.:Jrn de 

19631 - P5D,· . 

Ruy Carneiro - PSD. 

Uloao da SUve1ra --:- PSD. 

Mene:.-..es p::.mentel - PSD. 
Lelte ~e'to 123 de abr1J de,1963) 

PSD 
Milton Campas - UDN. 
Henbaldo Viena - UDN_ 
Joác Agrtpino 123 de a.brll de 1963) 

_ UUN.· 
Eurlco Rezende {23 de a.Dr1l df' 

19631 - UDN 

- até U de dezembro <lo 1964 gek! 
R.equetimento 1.147~6 38provado _ 
l.i ele dezembro de 1963.. li . 

COmjlleta. em :J3 de abril de ali. i 
MembrC,llS - partu101 _~ 

Jetterson de AgUlar - PSD. 
Ruy Oarnero - PSD. - "-
Lobão da SI .. r. - pSD. '
Wilson Gonça.1veo 123 <lo alIfIl • 

1963, - E'SD. _~ 

LeIte Neto '23 4 63) - E'SI). ·1 
Menez .. · Pimentel - E're.sId!mIo. 
MIlton Campo.s - IIDN, .. A 
Heribaldo VIeira - DON." fm;1,,' 
Josaphat Marinho - l23 .•• G8)~ ~ 

Vice-Presidente -·IIDN. . I"/" 
DanJe; Krleger _ IIDN. ··r 
Vaga do SeIlbor E'lnto l'eITeh1&, . 
Eurico Rezende (23.4.63) _ UDlt, 

(26.4.63) - PTB. 
Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Oarvalho _ PTB. 
Mem de Sá - 1'I. 
Miguel Couto \23.4.631. - PSP. 

T') p(ojeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 6/62 ..! 

(AUMENTA PARA QUATRO O N"Q,o 
MERO DE REPRESENT~E$ 
DOS ESTADOS E 00 DlSTRI~ 
FEDERAL NO SENâDO)" . " 

EleHa em 13.9.62 
Prorrogada: - ~-.o;;-~ 

- .. "" 15.12.63 pelo RequerlmeDlio 
790-62 .• provacio em 12.12.82: " 

- até 15 12 64 pelO. Requer!moalio 1 
1.148-63. aprovado em 16.12.63.r . 

Completada em 23.4.63. 

Membros - Partidos 

Jefferson de AgUiar - PBn 
-Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Silveira - Relator 

E'SD . 

Wilson Gonçalves 123.4.03)., "!! 
E'SD 

Menezes Plme.ntel _ PSD 

MUtoD . Campoa -uDN 

Heribaldo Vlelre ,- ,UDN 

Josapha.t Marinho - (33.4.09-):' .; 
ODN . '. I 

oaxlleJ Krleger _ UDN :.-.. ., 
E:urlco Rezen"e - (23.'.63)." _ '"" 

ce~Pt'ef,idente - ODN , .:_ 
'.. vaga do Senador PlDto Fe.tto.frat 
(23 4 63) - Presidente - PTB ~ 

Nogueira dI'! Gama - PTB . 
6a.rros Carvalho _ PTB . 
Mem de Sá _ E'L 
Júlio Lejte 123 4 63) - PR 

U) Projeto de Emenda à COn&:;" 
tituição n'1 ? /62 J 

(ltEVOGA t\ ElUENDA ·CONSTITU_ 
CIONAL N' 4. QUE INSTITVIU O 
SISTE'tA PARLAMENTâB DIII 
GOVÇ.RNO ~ O ART. 61 DACONIj
TITUIÇAO FEDERAL, DE 18 Da 
SETEMB'ttO DE 194.6). 

DanIel Itrleger - UDN_ 
Silvestrt' pe.ricles t2i de abril 

11{t631 - I?'I'B 

EleIta el1l 6 12 62. ' 
de- prorrogada. "t 

I _ até 15 12 63 pelo RequerlmoDto 
·7t)1-52 a.provado em 12.12.62·\m 

~. 1.142·63 aprovado em 10 de OU· \ Eurico Rezende (23 de a.bnl ( 

Noguetra l;la Gama __ PTS. 
BarrOJ Oarvalho - PTl3. 

dr Mem~' Sâ -' PL. 
- até 15 12 64 pelo aequer GDtG 

11 149-63 aprovada em 10.12.63. 
tub!'O de 19<i3, . 1953) - UDN Aarãç StembrUCh· _ MTR Completada em 23 4.63. 
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Metlll)! os - EiafUd08 
Jeffe.rsoo Oe Ag'jta( _ -' psu 
Ruy Caroe:ro -.. PSO 
Pedro oUdOV1CO _ PSD 
WlLson Gonç3Jves 423 4.83) 

I'SD . 

Lelte Neto - PSn Manso Atinos _ ODN I DeSi;nat!.a em ~&.5, la64 
Amaury SUva - p'ra Jasaphat Mãrillho _ sem Legenda Je.ffer.soti de A~u.tar bcpsm. 

I Bezerra Neto ..- PTiS \ Raul Oluberti ..,.. PSP AJÜônio B81b1l1O (FS ). 
... Vaga do Senador ~tnto F~rre1rg, Jose LeH,e ...... PR WUson Go1lçaJyt's (1'SO) , 

-[ - PTB Ruy CarÍleirõ (PSD); 
. ,. vag'a 00 Senador Ea'.13Hio oa- Menezes pimente\ .tjlSD) .. 
talão ,Vice-PresIdente, - P"fS IZ' 2') P ó't d Etne'11/J' à EtllílU1ldo. Levl(p>rgJ, . .Benedtto Valladates - PSD 

MeneZe! Pal1ehteJ _ P8U 
Milton Campos - O'DN 
Hertbaldo v·el1'â - U1JN 
Eurico Rez:~(lde 123 4 63) - UDN 
Daniel KJ"feger .... UDN 
João Agriplnu '23 4 63) -- VON 
Amaury Süva tza .. 63) .... PTa 
Nogueira d8 GamA -.. P]'S 
Barros CahB!ho .... rTB 
Mem de Sa - Pl 
IUnll Oiubertl - PSF 

V) Projeto de EmMda à Cons-I 
tituição nY 1/63 

(TRABALIlO DE ~IULIlEKES K 61E· 
NOKES BrItAjjAi.llÓ tJ\J. IN, 
DUSTRIAS INsALV~itESJ, 

Destgnada 13m 23.< 83 
prorrogaaa ate 15 1:1 64 pelo R.e .. 

quertmento 1 160"63 .. á.pr'ó'Vado etn 10 
de à:ezembra de 196a 

Ed.1.nudo ,. r Ja o e a BE!Zerl"a Neto fPTSt_ 
'sm~1 v,:a M1~ Sen.dor AS· COMtituiçâo nq 1/63 AJthur Vlrglliõ .LPT'llJ. 

~UrICO Rezende _ Prf' L .l~e __ O~:ca.i' Passos (PTBl· \ 
Milton Campo. _ UDN ITRAN.S.Fl!kENUIA PÀ,R. A. Afl.E-1 Al<>nso Arlri<>s 'Uj)N)~ 
Damel Krleger _ UDN SERVA llo MII.ITAR DA IiTI~ A M'lton Campos IOONl ó 

AloySlO de Oarvalho _ PL '~,; QUE SI!; CÃ.NUIIM.TAn. 4 (JARUti E'uri(!O Rezende lUON). 
fLETIV<J\. • Aloysio d. CilfvAlhei (PL). 

Josapna,' Marinho - RelstoOl' f uo.sáphat Má'tiMO (BPI). . 
.:3e-m Legenda- DesIgnada em 2.10, 63 '~t:rélió Vianna rSP11 _ . 

PrOrtc,gao.l àt& 1~'.12 6. pelo R~-I Aarão Steinbruch eBPI). 

I
'querunento número 1 15:6-e~ .. a,pi<7Ya..: , __ ' ____ . _ _. • 

Y) Proj€10 dê Emehda fi ConS- ,'0 em 101263 I CO'M' IS"S'o"E'S "1 
tittJlção ,1 9 4/63 Membt", ~ Partidos 

(CONtE»E IMUNIIJADES AOS J.!!erSOo de "gula, - PSD ~ PARLAMENTARES DE '[ 
VElln·DOPES', Rú, cafi>elro ~ fOSD I tNQ' U' ÊR' Imo ~l'1. , WUson ounçAl ires .- ?SO 1 

DeSl.nada em 20 6 63 Jôi;e FellOlano - PSD I C1U.4DAs IJIl A.C.ORDO. COM , 
.Pl'orrog&Gá at$ 15 Üt 64 Delo ft,e." WaJfi'edó Otir'ge1 - "50' AIt't. 53 DA CON'ST1TUtÇAO I 

~'Jenmento nfi.mero ~ 153~6a aprovl.- Arg~trd dEi Flg1.ietredó - P1.13 <i !lH'}'. 149, AL~NEA .l, DO RG 
jo em 10 12 63. Bezerra Re'o .... PTB GIMEN'to rN'tERNO. 

Membros _ Pa.rt160s Sllvestte ,~étlclés ..:.. E'TB 18 ) Para apurar a aquisição 
Jefferson de Agutar _ PSD Edmundo LeVI - PTH 
Ruy. Carne~ro _ PSt> Eurico ae:iebde - OON peJo Govêfno Fedetal .. do, 
Lo\)ão da eUvelr. - PSD Milton Campos - OU!\' licêrvós de cOilcossfonâria. 
Wll.wrl GODt!aJVes _ PSO Al6ySj(l dE! oarva.lho -- rr... • 
Mene:z,es f:Jimen~l _ rsro. Afonso ~nrtélS' - UDN de servio()s publicas e I Membros .... Pituaas 

Jetterson <1~ Ag'lt8.J; .... E'SD 
Ruy carneira' - PSD 
Lobão <la SII.elr. !;'SO 
WUson Gónça:'Ves - íU1a.'ÓZ' 

PSD 
Mené2es Pimentel - P'SD 
Lolte Notá - E'SV 

Leite Neto·- l'SD Jósltphot l\o!itrlObo - Setn begendo ímportação de chapas d4 

I 
Amaury Silva - P't'!l Júlio UI'tI - PR \ aço para a Cia Siderúr. 
BE'zérra Neto - PTB 

- ,., Vâgà do scnadOi Pinto perreira ( gica Nacional. 
- l"I'B 2-3) Proj"t.o de Emenda ti Cr1.ldapel. ResOlUção número lI} 

Amaurv SlU à - P"H3 
Bezerr" Net:J -" V'íce-Pre.sMente 

P't'!l 
Vagn de SenfldOI PInto < retreira 

_PTS 
JiLUvrsue Pél'tclêj ..... PTB 
Arg'E'm110 d& FlgUéttsaa - P'tB 
Eurloó Rezende \23 4,63\ - 001' 
Milton campos .... UDN 
Daniel Etr1eget - O'DN 
Josaphat MI'ItlnhO ..... Sém L&seb& 
Aloysio de Garvalho - PL 

W) Projeto de Emenda à Cons
tituição nY 2/63 

(DIREITO DE PROPRIEDADEJ 

Designados em 23 4.63 
prorroga.d.a; 
_ até 15 12 ti4 pelo Requerimento 

1.151-63 .provado em 10.12.63. 
Membros - partidos 

Jefferson de AgUiar - J?SD 
Ruy CarneIro - Presidente - PSD 
Lobão da stvelJ'a - 'PSD 
Wilson Gonç.alves ..:.. PSD 
Menezf5 Pimentel - PSD 
Heribaldo Vllüra - Vlce .. presiQen~ 

te - PSIl 
Amaury SllV[\ _ PTB 
6e~~rrB Neto - PTH 

•.... V,,~3 de Senador E:' ,n'o Fer .. 
reira _ PTl:! 

S1!vestre perlcles _ PT,'J 
Artw Vlrg;~l(; - P'l'N 
Eurlco R.f'Zen(~e 123 4 63) - UDN 

S!lvesfre PérleJ.fS _ PTB 
AciMberto S-ent\ _ tTB 
Eurico Rezendé (2'3 4 63) UD:oI 

Constituiç'ão n9 6/63 .de 196a l1SS1!l11âa pe><l Senhor Netson 
~ :vllwulaD e mais 28 Sennoréa Sena.. 

!AUTONOM.IA DOS MUNJ(JtplOSl 'dores lClpre.seDUt.dà em 30 de mal<. da 
19631 , 

MUton Campos - UDN esignad,a em 22,10 63 
~~oysJo de CarvalhO -. PL _ ftrorrdgadâ ate 15 12 64 pejo Ré--
Jo.~lphat MarInho - e;etn Legenda :;;uerimentQ tlMnerQ t.15"1-1,$3. apron-
Jo,o Agripino - urrn do em l() la 63 

__ M~m bro~ - PaJ'UdOf!. 

I Jefferson (Ie Agu1ar - psp 
Z) Projeto de Emenda à Conso _. au, carn'·lro. - pSJj 

JQsé FelicUme ... f?S30 
tituição nq 5/63 I'lllson OocçaJ.en - PSD 

Bezerra Neto - ?TE 
lDISl'OE SOBRE O IMPOSTO DE 

VENDAS E CONSIGNAÇOES 

Deslgnada. em 31.5.63 
Prorrogada até 15.12 64 pelo Re

querimento nÚDlero 1.154-63. apro
vado em 10 12.63 

Membros _ Partidos 
JeUerson oe Aguiar - PSD 
Ruy Carneiro - P5t:I 

Edm uDda l"evi - PTS 
Argemiro E'lguelredo - P'I'B 
Melo Bragl\ - PTB ~ 
Euric<; Rezl~nde 123.4 631 - ODN 
Aloysio de -oarval.ho - ODN 
AIonso Artoas - UDN 
Josaphat M~r1nho - Relfl-tdr 

Sem Legenda 
Aurél10 VIanna - PTB 
J~llo Leite _ PR 

Oe!:lgnnóa em 31- de ma10 de 1963 
- Prazo _ 120 dias, ate 28 cle se ... 
tembJ'o de 1963, 

prorrogada: 
- P'm mais 12'0 dias. em vtrtude 

da aprovação dó Re-querltnentoO Dl1-
lnero 655·63 do Senhor Setlad.Ot JoãO 
Agr1plnO, Da sessão de 18 de se' em"; 
bro de 1963 (21' boràS). I 

- J)m mais um ano .em vírt'.lc.le da. 
aprov,:lção do RequerIment.o no.:uerC'f! 
1.173-63, do Senhor Senador LeU!) 
Neto. na se.ssãa de 12 de dezeulbro 
de 19fi3 . 

Mem'oros - partloo<; 
Jett,!rson de Agu1ar - PSD 
Leite Neto (Presidente) - E'SD I 
NelSOn MacUla0 - PTe 
João Agripino 'Relaton - lJDN 
JOSaphat ~WlDho - Sem LegeDda Lobão da Silveira. - PSD 

Wilson Gonçalves - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite Nelo - PSD 
Amaury Si1vn - PTB 
Bezerra Ne~ - PTB 

2-4) . Proje'to de Emenda 
Constituição n9 1/64 

à 2~) Para apurar tatos aponta
dos da tribuna do Senado 

... Vaga do Senador Humberto 
Neder - P'l'B 

I\fgem1ro de Figueiredo 

EurIco Rezende - ODN 

Milton Campos - U!)N 

'Dan!eJ Kt!eger _ UDN 

Pl'B 

AloYS1(l d~ Carvalho - PL 
Josaphat Marinho - Se mt,.egenda 

(Eleição automát.ica do VIce-prfe
stden~e com o Presidente ca a,epú
bUcal 

.!Jesigm:d2 em 26.2.1954 
Jefferson di! Ag-uiar (PSD). 
Ruy Carneiro (P.;=iD-
l.oiJão t4. Sil.Jetra IPSD). 
Wi1eon Gon'~-:lJ ... e.s IPSD). 
Jf'.Sé FeliC'Jallo PSDI. 
./:Sf:"zfrra ~t't-,~ PTI31 
.A..rtbur \)';l i,:iliQ ,PTB). 
A.:ttônl· Jh(á (PTE). 

·e outros. relacionados com 
'Irregularidades graves e 
corrupção no Departam~n .. 
·~o de Correios e Tels.,rr.Tos 

CrIada pela ResOluçâo DÜmf'1"r .:Ia 
de 1963, assmadp oelo geMO! JL"1" 
terson de AgUi.ar e mals 33 E~nn" ~~ 
Senedorcs np~eS"Dtar:ta na 'i(.::;..~it. ::.~ 
30 dto outubro d,' 19.631, 

Pr32(! _ atl> o fIm dJ sC-Ssac. .c:,"·z .. 
'1l~.W3 :ie H.:f13 

Milton Camp", - ae;.(.or - OON 2-'1) Projeto de Emenda 
João A;!rlp.nc - (]l)N . • - "6/63 

à 
(),oscar P~.l,:~OS (Pl'El. 
Antôn~o (',"~' I uu.;-n.· 
t...1Qysir f,1- f'," :,vr:Jho rPL). 

Prt)rru:;a,;,.lt. por 9fJ dUE ul.t~ i5 'JJ 
março d? 19t:1\ em vtrt.'J.d~ C'c ItJ" 
,~Il(>nmt'ntr nÚn1ef/ l .63 f:'f 10 ~~ 4 

nJojur ScnJ.dor \',r:"'.") 0'-nt: .. ~ :':Cl 
np:'Q"u o o;.) sc.·SJC ae 10 jl: dpl..:':n .. 
bro de lD6:l ,rI ~o) 

Josapbat Marinho - Sem Legenda tl'i:Ulçao n T 

Aloy3'io de Cll'va!bo - PL (INELEGiBILIDADE) 

X) Projeto de Emenda à Cons
Ilc:;!gnada em 3.10.63 

Prorrogado até 15,12 64 pelo Re. 
tituição nY 3/63 querhnen!() número 1.156-63, aprova-

(mSPOE SCB:'E A AD~IINISTRA- do em tO 12 63. 
Q!lO DO DISTRITO FED:!:HAL f; Membros _ partidos 
MAT~:RlA DA COMPE'rl;:NCIA 
PRJVA1'IVA DO SENADO'. G 

Designada em 2 1).63 
Prorrogad. alé 15.12.64 pelo Re

querimento 1 152-63, aprovado em 10 
de dezembro de 1963 

Membros - partldos 
J1>IferBon de Agular - PSD 
Ruy oarnelro - pS!J 
Lob~Q d. eU"elra - ~SD 
Wll.son Gonçalves PS:D 
Menezes PImentel _ PSD 

JeflerSOD die Aguiar - PSD 
RUy carneiro - PSD 
Wilson GonçalveJ _ flSD 
JOSé Fel1cl.anc - PSD 
Waaredo Gurgel - PSD 
Argemirc de Figuelredo - PTli 
Bezerra Neto _ PTB 
Sl1vestre E'érlcles - PTB 
Edmundo Levl - PTlS 
Eurtcc Rezende - UDN 
L''''II1ton Campos _ UDl'II 
Aloysto de Carvalho - IJD~ 

Eurl('~ I~ 'UDNI. 
.~l1ilton l" rUDN'. 
JOSllphst " .. ~:t1'lD ,LPI). 
Júilo Lf'i+e .DP!) 

}.U1él!o Vl.er.na ,DPI) , 

l-5) Proj€1tJ de Emenda 
Constituição ng 2/64 

à 

{Dá noya r€·dação à aJinea a, de 
art, 101 e ai item IX do art 124 da 
ConstituiçãO Federal a Um de e.sUt
belecer que sejam orocessados e jU!
gados, nos crimes cOmuns: 

Drz'!:;.l.tr;âo em ti de dt7.~m:.tr'C o'J 
]9,3 

MeI."2t,ros (III - .pa.rtido..~ 

Jetferso!J de A'!u1tu - PSD 
L31te t~('to _ t'SD 
F' .. t.:!!l(. '[<'Ontanl'l - 1?3D 
Wilson Gonç-alvcs - presldent~ • ~ 

~SD 
Artur Virgillo _ pTB 
Bezerra Net·Q fi 11 Gil _ V:ce-Pro

~!dent~ - PTa 

- 'OS membros do Congresso 
cional, pelo Supremo- Tribunal 

Me!Jo Brag~ _ porn 
JoA-o AiP'lplno _ UUN 
Dsnle! Krll'!!er - UUN 

Na~ EurIco Re1.ende' 123 4 631 _ UDN 
Fe- Aurél1n Vianna _ PSB 

(}eral: • SecretárlO A 'I!ltllla t L .. !>Q;l<;Jau\'o. 
- os membro .. o; das Assemblé1as Le- .fI.,....9. J Ney Pa~."r» banflU. 

g1alatAvas, peles TrIbunais de Justiça) _ J Lobã.o da S!lvt'1P't _. PSD 
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Comissão de Legislação Social 
.ATA DA 15' REUNIAO EXTRAOR. 
DlNARIA, REALIZADA., EM 31-DE 

JULHO DE l'964 . 

As quinze horas do dia trinta e um 
de julhO de mil novecentos e 8essen~ 
ta e quatro, no Salão Nobre elo ê~ 
:nado Federal, sob a. presidência. do 
Senhor Vivaldo Llma, presentes O!> 
senhores Senadores Antônio Carlos, 
,.Antônio JUcã., Aurélio Vianna, ·gugê~ 
ruo Barros e Sigefredo pacheco, reu~ 
ne.se, extraordinàriamentt\ a. Comls~ 
lão: de Legislação Social. 

Deixam de comparecer, por motivo 
Justificado, os Srs.· Senadorea RUy 
Carneiro e Eurico Rezende. 

O sr. presidente declara ínst9J.a~ 
dos 00 trabalhos da Comissão. mancla 
proceder à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem deba~ 
tes e a. seguir, concedf.1 a palo.vra ao 
Sr. -Sendor Antônio Jucá, relator tln 
matéria con$tante da pauta, o proje, 
to de Lei da Câmara nO ~lO, de 1963 

O Sr. senador Antônio Jucá oco. 
fere parecer contrário às emendas de 
nt1mero.s um e dois, de plenário, ,)Ie. 
recidas ao projeto acima citado, ~lle 
dispõe sôbre. a acumulação Je !ar~ 
~os, pelos médlc<ls, nas autarquias. 
.submetido à dLscussão e votaçoo O' 
referido parecer é aprovado, sem r::,sw 
trlções. 

Nada mais' havendo' II tratar, .~"l. 
eerra-se a reunião, lavra mio eu, Cláu~ 
dto 1. C. Leal Neto, Sec.retário ad 
'hoc, a. presente ata, que, uma Vez 
apt'O\'ada, será assinada pelo Sen.(lcl· 
Fres:dent-e. 

Comissãc ,de Finanr' J 

'S' REUNIAO, REAL 'GADA EM la 
DE AGOSTO DE 1954 

Ag quinze horas do dia 10 de agÓJ:~ 
;o de 1964, na sala das Corni.'3.Sões, 
ICb a presidência do 51'. ArgemiJ'o 

a ATA DAS COMISSõES (8F') - Dil;põe sõbr~ ,a pre.'taçf,o de 
" f cont.as, pelos MunlClPlOS. das U11pOl'-

de rigueiredo·, pres~ntes ?S Senhores 11!adOl'eS EUl'ioo Rez.el~d('. B:lrt'QS Clt.. tâncias receb.ld·ls da União. 
a:un~co Re7.~nd~. Slgefreuo pacheço, c;arv~UlO e Viva.ldo LIID-J. I De acÓrdo com o que- pl'eceitua I) 

Lobao da SllveU'a. Ez.erra ~eto,· W.,l· D~l?C:l de eo~parecer, POI' mot~lvO ~ 39, do a.rt. 81, do Regimento Inter-
60n Gonçalve.,>, Menezes Plment:el. e Justiflcado, () Senhor Scnadol' Ncl I no, Q.ssume a presidência o Senhor 
Edmundo Levl, reune_se a ComISsa o son, M,rwulan" ! Senador 'AlQysiO de carvalho. que dc
de F~ancas. E .?ISPCma?a- .& leitura Ó:~ ata da i clara i.nStalado~ os tra.balhoS da Co-

Deixam de comparC?cr, com ca~sa reunxao antel'lO!' ~~, em segu!aa, apN, missão, \ 
1u~tiflca~a. os 8rs, Vlctor!no Frelre. \lada.. A fim de cump.l·lr di.spo,>itivo regl~ 
LeIte Ne:o, P7ssoa de Queiroz, An'ô. In~Clarldo?s trabalhos, o- Senhor mental o Senhor' PresidentE! declara.. 
nio Juca •. Irme~ Sornha,usen, Mem preSIdente d~ a palavl',a ao, SenhOl que irá proceder à ~leição do ?resi .. 
de Sã, Aurelio Vlal11W- e LinO de Ma.t. se~dor Eunco Rezende, re.~.tor ~o dente e Vi'ce-Presidente. D!stribuídas 
tos" ' Projeto de Decreto Legls!atlyo tlu· as cóc1ulas o Senhor presidente de .. 

E .~1spensa.?a a leItura ~a ata da mero ~2··64, ~ A~rova Cl Convento de signa para. flUlcionar como escrutina
reuntao antenor e, em seguIda, apro.. TrânsIto LIvre, fu'mado entre aS E.->M dor o Senhor Senador Eurico Rezem-
vada. tados U_nidos dr Brasil ' a Repuhlt. "de. . -

O Sr. Presidente concede fi. pala- ca ela l3oHvia, em 29 de 'mal'~o d~ Procedida a eleição ve:-ific:l.-l'e () .se ... 
na ao Sr, EUrico Rézende que emiLe 1953, que pas:::a a ter o seu parecer gumte resUltado· . 
parecer favorhrel ao Projeto de Lel favorável, .Que submetido à discussão Pi1ra Presidente' 
da Câmara n Q 84, de 1964, que ex. e vota cão é, aprovado esm re.s.tricões. Senhnr Senador AfO,Y'siC' de 
tlngue cargos e cria ,..outros, no Qua. Nada ma!.o:. haJendo a tratar. en~ Carvalho................ li votos 
dro da secretaria do Superior Tribu, cerra-se a. reuniao lavrnn_do e-u, Ma- Senhor Senador Euricó Re-
nal Militar e dá outras providênetas, ria Helena Bueno Brandao, Secrctá_ zende, . . 1 Voto 
contrário às emendas da Contlssd.,o ria.. a p::-esente ata que .depois de Uda para V{C~:P;~~idente:'" 
de Projetos do Executivo e apresen. e nprovad? .. ,erá assinada. pelo Se~ Senhor Senador Edrou'ndo 
ta, ainda. emendas de ns. 4 ,9. 6 C.," nl10r Presidente. Levi •••••• ,.............. li votos 

Submetido o parecer à. di..<;cussão e 
votação é aprovado, sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, en· 
cerra~se a. reuniãO, ·lavrandg eu, fiu. 
(;0 ftodrigues Figueiredo, Secretárlo 
da Comissão, a presente ata que 
uma vez aprovada, será. assinada pel<J 
Sr. Presidente. 

Comissão de Indústria 
e Comércio 

6~ RI!.'UNIAO EXTRAORDlliAlUA 
REALIZADA EM 7 DE AGOSTO 

DE 1964 
As 16 horas do dia 7 de agôsfio de 

1964, na. Salkl das Comú:sões, de oon. 
fonuidade co mo § 39 do art. 81, do 
Regimento Interno, assume a presi· 
dência o Senhor Senador Lobão ela 
Silveira. presentes QI Senhores Se-

,---
Comissão de "Projeto de Emen

da à Constituição n9 6, de 
1964 (SF) - Dispõe sôbre 
a pr~~tacão de contas, pelos 
Municípiós, das' importâncias 
recebidas da União 

l' mmNIAO (INSTALAQAOl, REA
, LI2:ADA EM 6 DE AGOSTO 

DE 1954 
As 15,30 horas do dla seIs de agôs ... 

to de 1964, presenteS· Os 3enhores Se
nadores Wilson Gonçalves, EdmundO 
Levt, Vh-aldo Lima, Antônio Carlos, 
AloysiO de CarvalhO, AuréJ10 Viana, 
EuriCO Rez.ende. Jefferson de Aguiar e 
Armando storn, na Sala das COmi;,;· 
sões. re' . .me-Se a comiB~~o de projeto 
de Emenda à con.~titulção llC 6·1964. 

Sen11,or SenadCr Wilsem Gon-
ç~lves • • • , •.....•. , , . . . . . 1 voto 
San declaradas eleitos, r€!Specti'va

mente. PresIdente e ,Vlce~Presldente, 
os Senhores Senadorec:: Aloyiio de Car ... 
va.lho e Edmundo !,evI. 

ABsumindo e Pre.sidên :ia o Senhor 
Senador Aloysfo de Carvalho !l gradec~ 
a. seus pa.~es a. honro. com que foi cUs.. 
tInQ"u1do, prometendo exercer tãe el~ 
vada. função, com estreito entendi
mento com SeUs companheiros (; Je ... 
.signa. para. Relator. da matéria o Se
nhor senlldor Antôni'n Carlos e pa<i'a 
Secretário da Comissão o OfICial Le
gislatIvo, PL-6, Mal~a Helena 'Jueno 
Brandão. ' 

Nada me.f fl havendo a. tratar, en~ 
c.err<1-Se a reunião, laVrando .;lU M,a
ria Helena Bueno Brandão, Secretá
ria, a presente ata que, uma. vez apro
vMa, será Ilss!nada pelo Senhor "':"ri'-
1::tdente e demoQ.!s membros. 
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CONGRESSO NACIONAL 
PRESIDêNCIA 

Convoc8A}io 4Je NsaM QouJanl4 para aprewQâo M v_4ft f'resldeneial 

49' 8_ Conjunta OKIENTAÇAO FARAA "01"AÇ.'O 

I' S~ Legislativa. Ordinária 

6" Legislatura 

Em 13 de all~ de 1964, às 21 herats e 30 minutos 
ORDEM DO DIA 

Vot.ação, em tlU'no único, do Projeto de Lei nO 4. de 1964 (O. N.) 
~ lnicjativa do senhor Presidente da Repl1blica, que modifica. a legislação 
los impostos de consumo e de sêlo e dá outras providências, tendo Pu ... 
ler, sob n9 18, de 1964 (C. N.) da. Comissão Mista. 

. Sessio Conjunta 

.a Sesúo Legislativa Ordin,"", . 

. P Legislatura. 

Em 19 deagôsto de 1964, às 21 horu e 30 minutos 
ORDEM DO DIA 

VETOS PRESIDENCIAIS 

19 Ao Projeoo de Lei n' L91f)-B-60 na. Câmn.ra e n9 74-63 no Senado, 
ue lDclUl n( ~J.&no Rodo"iá.rio Nacional a tlgação entre Rio Verde, no me
ado de Goitts tBR-19) e Campo Grande, no Estado de Mato Grosso 
Ba-161~ tendo Relatório, Sflt n' 5-64. da ComJ..ssão Mista: 

~ 2 .... Ao proJe1" dp. LeJ ~" 67·8-63 na Câmara e no,! 77'-63 no Senado, que 
~ClUi no t'lanc Rooiviário ~TaclonaJ a Ugação Rio Gra.nde-Aceguá, tendo 
teJ.at-Orio, sob D~ 6-14, da OomisS'àc Mista; 

::;1# Ao projete de Let n<.l 35-F'-63, no Senado e nq 506-64, no S~ne.do 
ue estabelece nornlQ8 prooe.ssuai~ relativas a Ql~dadó de Segurança, 
endo Relatório sob nl) 8, de 1964 da. Comi.ss§.o MiEi,ta (veto parcial). 

B 

a 

I 

• 

J.latérta • que se retere 

Projer{'l qUt: mclui no Plft,nt ROOOVla.ttQ NacIonal li! fi .. 
geça.o entre Rio VerQe, U() Est.ado de Goiás \ BR .. 
19.' e Campo Grande, DO Estado de Mato Gl'O.SSO 
(BR-161. 

T<>t4lld8<l. do pr"jet<> 

Projeto qut' lnclu1 no Plano RôdovÍár1o Naoonal a 

'uiav!c Rlo Gra..nde-Ace&tL' 

. Tota,l1<1~ d" projeto 
.fro-Jero \lut estabelece nOrnl8..S processuala relatjv60S & 

mandado de segurança 
!letra "a·', "ir t1ne'\ do a.rt. 1~ Cpa.18vras vetada:;); ) 

,Art. 41) lpe.lavra vetad.-a}; 

.Ast. 6' (l;OtalldlUle) • 

o Presidente do Senado Federal, nos têrmos elo art. 70, I 30 da Oon.sU
iUlção 8 do art. l:o, nO IV, do tt.egimento COMum, convoca as duas Casas do 
Congresso NacloDllJ para em sessã.o conjunta a realizar-se no dia 25 de agostc 
do ano em curso tIS 21 horas e 30 minutos, no plenârio da Câmara dos Depu· 
ta.dos, conhecerem do veto presidencla~ ao ProjetiO de Lei. tnO 1. 140-B, d, 
1963, na Oâmara 8 nO 76, de 1964, no Senado) qua aprova normas para re· 
v1são de preços ern contratos de obras ou serviços a cargo de órgãos do Go· 
vérno Federal, e dA outras providências. 

Senado Federal, em 3 de RiOsto de 1964, 

'\, Presidente 
AUR'~ MOURA ANDRADE 

J.fCJdijica a l~!gislação dos Im. 
postos de Consumo e do 3tlo' e 
dá outms providências. 

'MeCel' n9 13, de ]964 (C.N.) 5ôbl'e 
emendas apresentadas perante 6. 
Comissão Mista, ao Projeto de 

Lei n Q 4, de 1964 

Parecer nO 13, de 1964 (C. N.) sôbre as emendas apre
sentadas perante a Comisslo Mista. ao Projeto 
de Lei nO 4, de 1964, 

3. A Em(mda n9 3 também trata 
da. retiHcação da data em que o pto_ 
S· to, se aprovado deverá entrar em 
emenda. 

4. Pela Emenda n9 4 se pretende 

Relator: 81.'. Des!ré Guarani 

I - EMENDAS COM PARIEIGI1IR 
i'AVORAVEL: 

2-8-22-26_32 
37-55-57-59-l1li_ 
61 - 73 - ~'6 - 79 - 80 -
~l - 9S - \>7 - 100. 

~ - EMENDAS COM SUB_
lAS: 

I - 4 - 7_ 9 - 15 .- 16 
-18-19_20_23_:\i) 
- 38 - 35 .- 3iI -·47 - 00 
-'l-5jl·-tl-tiII-!lj\ 
-611-70--71'-77-'18 

(DI: lNlGlATlVA DO SR. PR_fiNTE DA RFJI'trDÚOA) 
incluir no pl'Ojeto dispo.sitivo idêntico 
ao incluído na Lei nl} 4.357.64 (arti
go 38). quanto à aplicação do dl~_ 

-88-80-90-M-l~1 
- llli1 - 104 - lOfi - fiJiI 
.- 106. 

a - li:MENDAB OOM PARIiIGIiIR 
(\'(jNTRARfó: 

1 - 5 - 6 - lO - 11 - la 
- 13 - 14 - 17 - 23 _ 24 
-25 -3i - 88 - 39 - 40 
- 41 - -\11 - 43 - oH - 45 
-46 --Ml- 49 - 52 - 53 -54-1- 64

-
65

-<;6 -74_ -M .. -82-8)1 
-114- -&1-92-98 
- 901 - - 99 _ 103. 

posto no arUgo 316 do Código Penal. 
• - mtlilNDAB PRlilJUDlOADAB: à fiBcaUzaçiio do lmpõ,t<> de Con_ 

U - M _ 26 _ 29 _ 3.. _ sumo. 7'l.'at:lndo-se de rejeição de 
l1t ~ norma que já é expressa. -em' diplo-

- - 100. ma. legal, somos pela aceitaçoo dá 
li - EMENDA ..i-I!:M P.AIWiiOlIR: 72. -menda, ,Com subemenda, para In~, 

Parecer cluir, também, os casos de impõsto 
de sólo. 

1. A Emenda número 1 propõe a 5. Pela Emenda nO 5 o aut-or de .. 
e~ do al·tlgo 19 - Pela re_ seja arredondar as alfquotas do Im_ 
jeli1O. na forma do parecer. pôsto de CotlSUIno, em vez de aceitaT 

2. Ai Emendas l1ll. 2, 41, 68 e 59 o adicIonal de 30%. Tratando-se de 
ajustam o projeto ao período em que um adlc!onnl de efeito transitório. 
o mesmo ]:)04erA YiQ~rar. ae aprovado. somos pela. t'ejeiç!o da emenda, 
Pela ue1:fado :aa :fsn'ma. de parece.r, B. Pela. Elnenda nO 6 se pretende. 
dG.s <ti> 1)lI. l IMI • 00 •• pem r~e\çlo a llfo ""oitaQ4o do ad!clona!. Pela 
da 6e nO 4.-1. . - .:reJflçAo, na forma. do parecer. 



• 

.(7, Pclns Emenda.i ;::t,7, 8, 9061' /' ~ 'Cr X, I\D m-, D I,' F. .N T m", Idessas apc!açôes ,bancá:'ias, cpinamcs 
• autores desej~ Qu.""",iar o liúme"'., mi.. r- ... ' ~ . E.. I pela. rejelçao. _ ~ 
iJó de produtas trfuutados que deixa.. , 26. Pelas Emen-das n9s 50, 89 e va-
no de ser alçados pelo adicional. r ~A.~,~A ~E ~I~~A UA,1!J:ou:ut.A~r li se pretende uma inovação na Lei tia 
Bomos pela aceita9!1o total das de na, ~ ........ .....-.. ...........u... ~ ,...,- ........ "" '" "''''''......Sê10, da qual, se ~)'(}cedetlte, derefm'. 
i e 63 e parcial das de ns: 7 e ~. nara a criaçao de uma ,das me111Ql"es 

. DIRQTOIt -G.R,.I- - (formas _ de combate à sonegüção que 
, 8, Pela Emende n' 10 o· autor ,ALBI!ii!1T® 6E ~to PEREIÍ'<A ", se verific~ na. transações "om titulo., 
't';leseja fiquem Lsentos do Irnpôsto de cambiárias. E' um ,setor comp:eho.~ 
Consumo os calçados. nacjonnjs áté o ~ ta . '(1 -lI' . 
".lor .rl'''-150'o,do moior sal"rlo"m· 1n1- . ~.,' . . "A CHIltFa DA SGn.lo _á RRDA"'lo qce apre,5en -verl S vavuas l.e '~-s-
,.... ....... /( ..... H -eMII~. co &QFI!V"",O OS pullucAc: ..... a T'" ~ ca.pe, razã.o pela qual, n5.

o 
' ·., __ ..tm{ls, 

ino, Os ca1çades poplÚares estão Lsen~ MURILo h!Rf'1EIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES, de afirmar que, fechada <,ta pcc't .. 
tos ,de ,Impôstó ,ge-'Consumo até .um talvez 'os sonegadores con.slgü:~-~- .1m,,"-
!bni[~ de preço'i.que, é ·anuobnente D' ,A' ""'lO eo'. "'.,..;.,."" .... e:'.$0. NACIONAL dial.ament~ orrombRr outra, para ,fu-
reajusliado pelo ,Conselho, Nacional de 1 I""V' w-~~~. gir ao pagamento dêsse, '.:.ributc .No 
Economia, na forma. do artigo l'1_,da ~açAo 11 i enta.nto, C0ll)n tal fraude._ por. ex~ens ..... Lei nO 4.153,62. pela rejeição.' ,e profunda, merece c-ombatida sem 

9. A. providência advogada ,pela l~fftUO ~ GIf i~1nM: do Oepar ... mento cte lmpreAM Ntclonal tl,'água, ol>lna~08 )leIa aceitação Ja'i 
Emenda. n9 J.l, é, desnecessária, vez em~das, pcía_ fusao das m-esmas em 
que 8",regulamentaçáo do ImpÔBio"1e it'RA S·fLJA. . farma de sub-emendas. "",_ ., 

. Consumo não permite o alcance' de _ 27. _As Emenda\; n9s 5~, 53, 54, 5:'; 
adicional. que o autor da ,emenda 56, 57·e 87 tratam .do artigo 89~do pro~ 
_Quer evitar.'.Pelit rejeição. . A '8 S I Jf A T U:R .A S jeto, relativamente' à distrlbulçãó- dOS 

lO. As' Emendas ns, 12; 13. 14, .15 -:: r recUf.SO$ do 9-diCi_onal.do. rmpôs.,to 'do 
e lü c'.1;dam. 'da situação dos aàicio. }U~.pARTIÇõ,!;S E PARTIGU-LAftE8 FUNClONA.RIOS -,Consumo. Na, forma' de parecer opi-
nais m~teriores, especificante~ de àdi. namos pela'rejeição· das Emendas n9a 
cion-al já -existente de' 10% -sôbre oe, CIlIi.tal e Interior Capital fi ,Interíor 52, 53 e 54. pela _ apra~ação das, de_ nCJs 
bieLas, Como' ê&ie adicional- -de 10% 55· e 57, tendo, em 'fate di?S() sido prc:.-. 
:tem destinação especifica' (Fundo do Sé-mMN-e ......... ""... Or' }~,OO 8eme9tr~ •• 't ~ ........ ' CrI" 39,00 Jud~ca<ia~ as de riÇ>s 56 e 87: . - . 
Erárw Prünárjo e_ Hcspltalar!, não '11-. 9600 A ~.. 7600 28, A} Em.nd"" n',S 60, 81"83,' 8·"~ podemos aceitar as EmendaS us. 12, Ano ............. *. V1.-. , , ' .. o. • • • ••• .. • ....... • "',-.; ,_ '"'9 

9.3 e 14, E para evitar qualqure dúyi~ f e 94 se re erem à prooessualistica fis ... 
'da: quanto ao cálculo do ad:cional de Ext.erior E:xler,or cal, procurando estabelecer _nórmas 
°O~ 1 o aç- com O" I~ 00 A ' C'" 10800 que; se aceitas."dificUltarão ou· mesnlo. 
li) IV, sotr.os pea apr_v ao,' -·An'o •••••••••••••• I" ou. no ~ ........ ; .••• ~...... ~., ,_ 1_ 

sub, emendas. das "Elnendas· ns.· 15 ~ anu~:ão a_ ação f_iScal, de cujos~exces ... 
16, . -" . . -- -- tos J~ esliao re.sguatd>J,do.s os ·contri ... 

< Em d ns 17 16 19 20' , - bufute" pela norma p·re.conizada' .la, 1 I. n.s en as , . ,- - ''':' _ ~ Ex.cetuadas as para Q exterior, que serao·,.sempre anu,ais, as ' 
"1 ?? 100 101' 108 t atam da tr)' Emenda n Q 4 .. Além -dls::o, r.<! assUntO'!i ... , .... , .- e, l' - a,5sin.o.turas poder ... se-ão tom·ar, em' qualquer _época, por seis, meses d 'ta ~ butal;ão d0S produtos de fumo, s~ndo as C1 das emendas estão sendo"obj~ 
que a Emenda nO 17 pretende a IDB-w 'OU_ tlal ano: ., to de pl~Jetn' de f!Onegaç~o. 'em: cujo. 

t ' d t 1 '[" o deoote ja foram ·dlver&-ls delas-eliin,'. nu ençu() o e. ua CrI eno. que, , _ 'A fim. de possibilitar o. rem. essa de valores acompanhado. s' d'e ... ..1, • 
't lt 'Em da nO 19 tra... !ll\lU:as, p-efo qUe. Opinamos pe. la rejei-pl'OJe'o a era, e a '. cn -~ 'esclurecimentoB quanto l sua aplicaçfi.!), solicitamos dêem preferência 'çã-o.' ,~" 

ta ainda. da incidência sõbre produ_ ,à ramessa por me,'o d. 'choq' u'. ,ou .ral·. postal, omitidos' a favor do 29" E d' - '~ tos' aa aline.a I, de cuja alt,eraçá~ ... , .' . AS,_ men as n>?i; 61 e 68 !Ta-
;P!scardamos e ópi'natnos pela relel. Tesoureiro do De-partamento de Imprensa N!lcf~b~l. " ,tam de prov1mento de cargOs nas t:ar-' 
çâo da Emenda nQ 19, nes.ta- parte. '.J.~ 6 ã f' I' ' f rerras de agentç- fiS03.1 (,,0 rmpõ:;to de 
Dada a nova nomenclatura que-apre_ - Os 'suplementos _~-ediçõe.s dos _ rg Os o 10 a18 aerlo orneoidoJ 'Co~umo e de escrlvão de coletoria • .-
sentamos par'a~ os Produtos de -fumo, -aos assinantes sà~ente median.te sOlieitação. '·Sem·.rerlr o sistema. de :'1érito Tra-
, d' ' , lá 1 ["d . . tand9-se de .medldas -qué, a nl"\';"~ "er 
no sentido e,-a-Jus 'os a -o a B,'-. -O custo do, numero ••• •• ado s'erá acrescido 'do er. 010 "te d te ~, , Bistcmáticn do rsspectivo regulamen,. w....... .. ''i , e. llor n ~ aos' fn rê.;;ses ,fa.zendário.-s 
tO', opinamos, na. form<l,do parece!: exercício decorrido, cobrar..se-to mais C~s. 0,50. , opinamo:; peta a-provação,' - • 

30, _ , pela Em.enda n9 62 se pret-en_ 
') a) pela rejeição_ da. Emenda n9 1'1; de obrIgar ao VIsto os chequts, emiti-

bl peIa. aprovação da Emel:lda 'pelO inciso n da. alinoo IV -do Retu... 21.' - As Erhenàas n 9s 44 e "45 tra.- dos para paga~ento, de Ü!lPoStos, O 
n° ':::',2; e ," _ lamento do :pn.põsto d.e CO:n3UIDO' (al'" t.am do disposto' no artigo 27'00 Tabela assunto Já foi obj€to de experiência 

C) ,Dela aceitação. com, sU'bemenda., telatos de tecidos). ·Dado que se.:_.l.ta, da Lei do Bêlo e que está.:sendo S,lte-- r~~nt-e n'l! Mini.Stérl0 dá Fazem., ,. 
'das Eú1enda.s m. 18,_ 19, 2.0, 101 e de -uma. anomaJia. admll11strat:va. no rada pelo item UI do artigo 79_ do nao'e~cerrou O-debate, razão pela :qUal 
a.os, .' ,.,. _ _ sd$tema. de isençõeS, opinamos pela. Projl!to.·· Ma.is especialmente, envOlve a Qcellia.mos. COm subemenda '" -

As Emendas ns. 21 e 100, em face aceitaçãO da emende, com o::ubemen'- a -tributaçã-o'dOS endossos. na sua f 01'- 3~. pela ~e:Dda n9 64,.se· preten ... 
'dissO', ficaram prejudicadas. da pa.ra melhor aju.stã~la' à técnica ma e no s-eu valor. matéria que traz de tributar artigOS atualmente "j'úm-... 
t 12, A 'Emenda nO 23 procura aper~ legl,.slll-tiva. _ em.sf va-ri«dis.simo.s ink::"é4Ses~ pri.n- .t.o.s, P~la r~!eiçãO. " " ' 

, feiçool' a redação.,.do artigo 29, item 17. As Emendas de- n9,9 31, 32, '3_3,' c1palmente 00 comercializaçã.o do café. 32.' pela Emenda' n9 65 está"sen-
ttv do Projeto quanto aO comba.te '34, 35 e 36' se referem aO ;..r~go 49, O assunto tem sido muito deba.tido, do _ advoga~a um~ Causa excepc1()n~ 
à Sonegação. pelo' enquadramento que tret<t ~ criação do FUndo dQ A.u- d-esde, a Lei n 9 3.519-58, que iüterou a qual_,~eja « anlsila de multa com a.' 
-:fiscal do aproveitador, das ~nota.s xll1'o aos Estados. -Na fo-nrta. do pRre- maté.ri~. fi. qual foi: esclrarecida, nes~ reduçao paralel~ .. de princIpal à me
frias", pelo que opinamos favoràvel~ cer ~r"mos' pela rejeição _ dá Emenda pQ1'1:.e, pelas Clrcule.res n98 22-59 e étade e ~ln ~r~.l~ a" inves~lménfo, isto 
ment-e à aceitação da. mesma, ·com n9 31, -pela aprovação da de· *ç 32, .. 11-60 do Mini.stro da Fazentla. Tendo • sem dimmWÇB-o do patl-iniônl de 
Bubemend.a. ',' - pela. aceitaçã-O, cOm 3Ubemende., das em. vl$ta, que o Projeto, n~ta _pa.rte, contrbulnte faltoso, para- arqU'va

;: 13. A' Emenda _ nO 24 prevê . ~im_ de_nQg 3S, 35 e 36, fInando preju(tica. ... preténde fixar em lei o entendlment-CJ mento de -feitos flsca,ls que 'seg-u~do 
plesment-e a supressão ele dispositivo da a de 119 34. com que a Ler n9,3.519~58, nesta pat- o ~utor. sO,manr e. lllni.s de 30.000 pro. 
~elo qt\n1 O Exeçutivo ficará. armado 18. M, ·l,men<1a.s de n9s .37,38, ,39 tel está .sendo aplicadil, opiJ:;tanios pe:à ce.!:S(ls. Alem diSSO. é assUDt'n referen; 
'Õ.e um instrumento pRl"a o combate e 40, ,tra.tam do preVisto no artigc 59' rej~tão. das em.çndas. . te ao Impô.st-o de Renda, j-azão pela 
'às uti11zações dãs; "notas frias". 80. do Projeto, que pretende 1 .... enção de 22. Pela, Emenda nQ 46 .. se preten- ~al, ,op~na!n'()s pela 1'ejeição. por con-" 
mos pelo. rejeição.' , saIo 'para os 'cantràt-os: de compta. e de -n anistia pura e símples quanto" I TJar 8!?.3 interêSses da .. justiça' fis-

vend,), l<lV1""Gdos com importador ou o.tis proce~sos fisca-is la.vrodos a. re~. 00. . 
~ 14. ,Pela Enlcnda n9 25 p s~. au· exportador, dn exterior.- Tratando-se peitr;do trJbu~çMs que venham a ser, 3,3" A Em. . endb.' n9 66-~ -I-_-t'. d' e ·re. 
tor pretende tributa.ç§.o maIS belugnll de matérj.a, o nO'"" ver,. perfei,tRmen- 11 d 1 1 t "tAl ~u . ,.., ' 11l n'"o-es Dado que nãO g. ~ a el.·a .a,~ pe a. ~i propos a, ' '"n!;o'o ,ent . (J illO .à ,J.,Qn--l.sla"çlio a!lter,'or a 1963 da' 
~l'g. armas c u ''>I • te definida no. ~ojeto, mas q',',e, pode' , t lb .... 

is 1 d .' trlbut' - atu- ,P' vlsta q1.1e as alterações do Proj'etc sao . r,. utaça", de produtos da ")'nd,;ot ' da.<) mo, _ ~ e eY::t as a «çao t,er a s'·" redação, melhoro, da,. opina.. c.-l d " ...., rra 
',,'l~ nl I' "da p t',," S.e"es p,-du"'OS e """" - ' de simples alíquotas e que o prec'4I-en ' SI erúrgica, ci9m o. 'paralelo canCela. -' ,ue e rX" a. v-""''"' ~ • _ m"'. pe'" aprovaça· ..: d. de n' 37, e n.ela. " 't d d' m to 
'.i d ' t • n f 'eza' op~na- ....... J.4." ~ te Cl a o n<l eltlen _a nao merece, parI\- en .dO,s respe. ctJv.()~ <le'ol'o- [l's")'S ,,,:en o em VIS a a sq IR. .U! '- reje1c,ão das deinais. ,~',' id oi t 11 d . '"1 o ~ 1 • "'" ~ inos pela.rejeição. ~,' O ca .. o, 'guar _a, p 5 (i ar. a~· . que, p .... r S _-só. deSaconsel.ho- a m~ 
,: - . '19, . 'Pela Emenda. n9' 42 o autor'da~ nQ 3.51'9:-58 se refer1u a. dfSpositivos su- dlda; ·de acôr~o CO~ o noo.só "parecer. 
i 15.- Pelas ·Emendas nOs 26, 2'1, 28 e mesma defende Q, eli'nljl1Qção do item pl1iniiãos, opInamos pela rejeição da' 34 ~ . 
',29·se p~'etende anular oU restringir 05 I do artigo 79 do projeto, pelo' qual emenda.. _ - jl.tst" pela Emendã n'1'67 se bUSCa.' a 

E
·'felt-QS pl'évi$to~ no artigo 39

- de Pro-' (,.;verá Ser atribuída <>-briga.çã_ io Di- 23,.. A Emende. n!'> 47 trota de defi- iça litcnl cara. dol.s produtos com 
eto, _com refcrôricia no djse:·n.i:nnmen- reito das Rendas Internas. Tende em 'nir )llelhor o alcance_da tributação' dê ~ mestna.1pna idade e'aplicação SUJeI 

, -das isenções 8. pessoas. na aquisi- . ta' 1 f d - fretes, exclu~ndo M parcel~s d.!t~ taxa" (]'5s 
01 8) a, quotas - djferellte.s. f6sfor~ 

'~ilO ou bnPorla~o de' produ"s t.".bU" VlS que 0& regu amem:03 os .ro.. rlliár,· 'o t· d la e Isque1r_-o.s: (30 M ) na' 
W'" posroa de consumo'e sêlo definem para po i as. c rn o' que. es amos e ferenciaçã d ' la. da a 

a-do..<;. 'I'ratan o-se .de assunto que, .quO'" aulOrl'dade ntl','bul'ÇO"es de 'llve' a-eôrd.O, para mais . perfeita- íiIniliação opinamn , "pel-" e trat.a.mento~ atuaJ 
Pelo artigo" 39 se pretende resolver AfYul,;alente opinemos pc!" ~j' olç" d~ de. .respectiva ~nci<iêncra. ,Pela_ ': :11'()- de C~,'~j i I ."" aprovQção CQmo fornui 
~ttl .. _ deffnlr o ~ alcance~ das isenções. ;nenda.." ' . a n'. iloo vaçf~, _com SubCmertda. . . . 35 "I' cg - o, , 

~.
' tUt1.1m. ~ente declaradQs; e. q. ue . wl!l' si.. _., ' . om ·as Emenda.s nOs 69 e 88 
!!o n}otfvoS"não só de injus1Jças flscaUl .. 20; Pela.s Emenda~ n93 43, D2 24.'. A "Emenda n9 48 quer transla~ é declarada a neCessidade d. b ' 

'~Olll-O também de balbúrdia, mas que, se pretende destacar para. hiere.rQutB dar' dos instrumento contratuais para t.,· 0- tráfego de tddas, as Jn : s~ ~e
-.-e aceito, il'á 'criar transtornoS. finan-, mais eteva.da, detenninadas_ atribuf- OS, titulos paralelos -o pagamento' de mesm.o das não alcan~ase c~ orras. 
!ceiróS às entidades de tlSsÍstência, ed1\~ çOea de" autoÍ'idades do Ministérlo da. Impõstn de Sêlo. Julgamó5 pre'ferivel põsto de co-nsuni.o ao r ~.o Im .. 
"cacionais à Petrobrás e à Eletrobrás, Fazenda qUA-nto Ma lmpastos de Oon- e. fC)lIDa atual. da. averbaçllo' do im·· gula de exp()rta ão 'd eg me de 

. ,,.,çPlna-lUOs pela aprovac5.o dn de ;núm.e- Bumo e, .sêlo. 'Tendo em vl'$ta. Que o pôst;o nOq titulas, pelo que opinanlOs vativa dos s.eJiim e e!PCdlção e,r14 

'.!'() 26, As demais, taee.,a. isso, ficam sistema atual atende ao prInclpio_.de pele, rejeição. , : . ~, . Quase,tOdos os Est:3os~i-I~~~:~ tal 
p re,1udlcSdaB. ' , . descentro]lzo.ção e favorece a-execuçãO' !t.; P~la Emenda.n9 49 se preten- medida· em .suas leis ,fisooJs .relâtivas 

! !6. Pela.._Emenda.- no 30 é' pret~n .. das tnretea em llde; oplnR.moR PMa <1P':a_tributa,Çã-O,'no Impôsto de -Sêl,). ao I!p.PóSbo-de Vendas e Consiana
':!:d.id.a n .1'evogaç.íIo da. Circula-r-'nQ 59-69 r.~~ lias d ... J;l.(lo! 4..B ! &3 e,~ ,dàs oPerações de_ desconto e redescon- ç&..s~ que ,é; a no:so-ver. o ma,is ligado. 
'. l"I 'l'vfinlstro da Ft\zanô.l\., quê" e&tabe- a.pro,r~êo, com. _.:.,,61.. da de Df to-1!e_ duplicatas, COlnO empréstImos. a ur:.se tLpo de documento.' Além dis_ 
f :ec&l!. f~enç40 1*'& pFodut08 t.r~~itc-d06 M. dó em vista a na~urez.a J~nce1rG ao! a sua· exl8~cfa, - na fOrma dM 

, 

, .; 



Quinta-feira. 13' ---- ~ =-= -
emenJas. aMrre:.ará novos ônus de '52. A Emenda n9 95 pretende & 
natureZ6 puramente formal, sem be- redução de 4% para ~%, do ImpOsto 
neficio para. o EráriO, pelo que op!- de Consumo sóbre sacaria, Tratan~ 
:camas pela api()vaçAo das me,<:;mas, dO·Be de produto utHizado no trans
com subemenda. porte de gêneros alimentícios, opi ... 

36. Pela. Emendá n~ 10 se preten- namos .pelo aceitação, com subemen· 
de isençã") para ns discos de fins di· da, para excluir O p,,:.duto do adi
dátlcos. como já 'existe para. os livros .cional. 
de destinação idênt:ca. pela apl"Cva.· '53. Pela. a.ce-itação da Emenda nl? 
(ão. 96 que trata da eliminação de injus-

37 ~e!a Emenda n9 71 se Il:'\'oga. tiça fiscal observada Quanto à tl'lbu
ri.':lcahzação especial para as socieda- tação ele peles de coelho e carneiros 
des de economia 1flLSta, com o que para vestuário popular. 
estamos de aCôrcio, dada a natureza 50!, Pela aceita.ção da. Emenda n9 
dl'ssas entidades, pelo que opinamos 9'7, relativa à correção do. alíquota. 00 
p.e~~ a,prOvaçã)/), com subemenda. pal'G _ I~pôs-to sõbre pneus e criação de um 
lirrlltar o favor rui de tido industrial. I !.rlbuto sóbre a. borracha bruta. de 

38. A Emenda. nQ· 72 pretende res. Importação. 
t.-'\bel~er '). redação do art, 18 da Lei 55-. Contl'a a aprovação da Emen
n9 4.242. com relação à exclu.são do da n 9 98, em virtude de o inciso cUja 
~mite-teto de vencimentoo, das co- redução. Se pretende, abranger obJe
ta-s_J;::artef:: de mutta, como forma de t:::s .e produtos de luxo ou simples. 
maior estimulo à. fiscalizll.ção ·tribu- enfeite. 
btría. Trarond'.)-se de um assunto em 56. Pela. rejeição da. Emenda. n9 

~ue somos oart,e Interessada, omit.i- 99, vez que os produtos ali _'eferidos 
tnos o nosso pa,recer- e a· transferi~ têm também ampla utilIzação em se
nos, à decisão-. dj Plenário. ~em o· tores de maior capacidade econômi
l1ovo parecer, ca.. como instrumento df slmpl~ pas. 

39. pe1a Emen(~a n';> 73- são, esro- selO, 
~elecfdgs normas para a contagem de 57, Pela.. ~enda n9 102, se pre
,razo..~ em feito, fÜ:cais. com as quais tende e. retitlcação da trIbutaçã-o das 
Istaremos de actt"<1o. P-ela &'Prova- calhas. Pela. ap~ação .. 
~§o 58, Pela 8prová.ção, com subemen· 

40 As Emenda3 n9s 74 e 103 tra- ·da, da Emenda n9 104, que Objetiva a 
iam da isenção de contratos quanto· correção monetária· de alguns valô-. 
~ .ImpõstQ do Sêlo, OpinamOs pela res-limites citados nos a,rts, 26 e 27 
'eJeIção da prlme1r:i- e pela aprovo.çáo, das ~Tonnais Gerais da Lei do Sêlo. 
10m sUbemenda. da ~egunda, ~ 59.~ Pela aprovacão da Emenda n9 

41. Opinamos pela rejeição da 1()5. com subemenda. relativa a.o es
!!lmenda n: 75. dado que O assunto tabelecimento de sistema especial de 
rela tratado já consta do art. 54 do verba nos cartórios das grandes cl· 
~o.leto .. 1á aprovado, do Plano Na-- dades. . , 
:!cmal de Hab!t.açi1o. 60, Pela aprovação. com subemen-

da. da Emenda n9 106, em virtude da 
tabela bais ~nigns. do Projeto, 42. Opinamos pela rejeição da 

tInenda. n9 76. cOm subemenda de re
(ação, referente a isenção di:) Impôs
:o do Sêlo uMa certos contratos de 
linanciamento. 
43. Pela aprova~:ão. com subernen

fa. da. de n9 '17, referente à conver
Ao de moeaas estrangeiras· na báse 
le dólar. flse.!. 
44. Pela aprovação. COm subemen

ta. da Emenda. nQ 78. para adaptar 
~ sistema. da cobl'ança do Impôsto 
iÔbre café à norma geral do respec-
:ivo re~ulamento. . 

45. A Emenda n1;l 79 trata do me
,lor encmadramentCt (iscal dos extra
~ vegetais. Pela aprova-ção. 
4S', A Emenda n~ ao OUeT ccn'eçáo 

la enquadramento de p61VOOOs e ex .. 
tlosivos. Com" ou'" estamos de acOr
!o. Pela aprovaeãcl. 

61, Pela a.provacão. com subemen
da, da Emenda n9 ·107. face à Emen
da ColUititucional n Q 5, de 19-61-

Subemendas. em número tIe ~, às 
37 emendas Vndicadas 110 item 2 do 
respectivo espelho. 

I". Face à aceitação, 
emenda. da Emenda nfl 
se~uinte tedaçã'o ao art. 
leto: 

com sub-
3, dã-se a 
19. do. Pro-

<I Art, 1t;J _ No período compreendi
do entre 19 de setembro a. 31 de de .. 
zembro do corrente exercício as atuais 
a.líquotas do Impô8to de Consumo de 
que trata O regula:rnento baixado com 
o Decreto n9' 45.422. de 12 de feve
reiro de 1959. e mod1flcado pela. Lei 
n9 4.153, de -28 de novembro de 1002, 
vigoral'ão com os seguintes acrésci
mos, a ttfulo de adicional: 

a) as de 3%, 'Oom o adicional d~ 
0,9%: \ 

b) as de 4%. com o adicional ~e 
1;2%; 

c~ as 
1.5%: 

de 5%, com o adicional de 
de 6%, com o adIcional de 

. l>/IlaI!ens 010, Qualquer l\l..ul) •• 
~_too· de Tecido.l: V (0IId

. ÇJ>dooJ; XVI, inei<o 3 (Canill lUlões, ônibus, MicrOOfl1bus, Jl .. 
J):es, Cavalos·M-ecânioos e Ambu
anele.!J; e xxn (Cat~ TOrra<!<> 
e M-ofdo)". 

I. Em virtude de. ""eno..;~o. toro. 
subemenda. das Emendas 16 ele. in
clu_a.·se, no artilro 19 do Projeto o se
guinte parâgrato: 

"J 211 _ Os adlclonai$ prevIstos 
em le1.s antl~rlores não Berã,o ca.l
culados sôbIe o a,<iieional ref~ri<t\o 
neste artIgo, nem o mesmo incidi· 
rã .s6bre os aludidOs adicionais.· ' 

4:. Face à aprovação, com sube
menda. da Emlmda n~ 23, 1fise- a. 
seguinte redação ao item IV dQ art1~ 
go 30 do Projet<l: 

"IV - O arl;. 83 pa."Sa ~ ter a se
gu1nte reôação, mantido o seu 
parágra.fo único: . 
,. Àrt, 83 _ Il~ vedada a em1s.são de 
Notas ~als que não COl'respon .. 
dam a uma .saída efetiva de mer· 
cador1B do estabelecimento em.1· 
tente, bem Cl)IDO Q utilização des.., 
sas notas, em proveito próprio ou 
elhelo. para ;produção de qualquer 
efeito fiscal, visando à sonegação 
(multa. igual ao v~lol' que consta 
para. 6- mer<::adorla na nota. fis~ 
cal, independentemente de qual· 
quer outra que fôr cabível po-r 
falta. ou insuficiência. de recolhi
mento do Impô.:;oo. em ~'azão de. 
utilização da. nota). /. 

5. Face à aprovação, com sube
menda, da Emenda n9 19, dê-se a se
guinte redação a(1 art. 69 da Lei nÜ· 
mero 4.153, de 2B-1l-62: 

li Art. 69 _ Dlclua-se na. alínea I, 
comll inciso 12. Os seguintes. pas
sando a. numeração do atual in
ciso 12 para l3: 
"12 - Complementos ou p-rodu
to:l dietéticos de qualquer natu .. 
reza, fórmula, composição e apre· 
sentação - 5%." ~ 

6. Face à a.provação. COm sube; 
menda, dllS Emendas ns. 30 e 95, 
a(!rescente-se 6.0 il1Ciso 5 ua aUnea. IV 
da. Tabela "A" a seguinte expressão: 

Cf, " bem CODlO todo e- qua.lquer 
artefato de produto diS(:rimine.-do 
neste inciso." 

7. Em virtude da aprovação, com 
subemenda. da Emenda. n9 78, dê~se 
a seguinte redq.ção à alínea xxn da 
Tabela liA": 

li Alinea XXII _ Café torrado ou 
mofdo. 
O Impôst.o, ohservadas as nonnas 
do capitulo IX, seção I _ PTi
meira_ Parte, sera. pago por guia. 
à razao de 5% (cinco por cento). 

47, A Emenda n'" 85 pretende me
,101" tratamento. pelo deslooamenbo 
ta. incIdêncJa para, o.~ contratos de 
Inanciamento~ nIrft]S, que 'fã. têm o 
enefíclo de 50% ('om ao::; alterac5es 
It'opostas nos Itens n e TV do grtl. 
~ 'r1 do Pr[)leto, M no em,enda fôl'Se 
.eeita.. () -benefícIo nretendido se ror
:aria em major ~ra.vam!' fisool. pelo 
ue o'Pinfl.m~'{ lle13 re~etç~o, 

d) as 
1.8%; 

de 7%; com o adicIonal de e) .. 

2.1%: 
f) as de 8"'10, com' o adicional 

8. mace à aprl>vQçãO, com sube
menda, das Emendas TIS. 18, 19. 20, 

de lOl e 108, substItuam-.ie os incisos I, 
nem, do art. :a' do Projeto, pelo 2,4%: 

(J) OS de 10% com o adiCional de 
3%: 

4-8. Fela __ F.mend~. n() M é nreten
Ido o rest~bell'clrnento da. taxa. de 
~ucacão lO !;a'Úde, 'trato.ndo~se ie 
:rn "'lHo extinb parll facilitar o con
rI'buinte e que, na. ocasIão, refel'ida 
â-Xa. ror coberta 'Oeb e1evacl~o da aU
unta. ~eTn1. e nara 9, const.it.uição de 
ma. tla-reela sôbre a receita (tcra! 
,s,ra o respectivo 'Fundo, opinamos 
!ell\. re1eieão da emenda. 

Ir) as de 120/0 , com o adicion!ll de l 

liA AUnea- XXIV da: Tabela 4IB" 
passa a. vigor.a.-r com' a. seguinte 
redação: ' 

49. pela Emenda. nt;l 91 f'e nreten
!e cercar a N4Jta l'i.sclll de f1reeau· 
f}es, Quanto ~ Impressão, 1â !\Celtas 
lar vários Esta,dos. '!=tela. aDl'ov~iio. 
50. A Emenda nQ ~2 objetiva fi fi~ 

'aeão de UDln mal'zem de perda, 
rtensa1mente-, para cadA. O1'oduto de 
!lda. fãbl'Ica. ~m ~t1bst.ltuicão à re
ra p:eral t>ermitJda. atua.lmente, E 
.to ainda a l"f'auel'lmento de cada 
ttere~1'ldo, Tôda~ e.c; reDartfcõe8 ar
ecadadiOTas e funcionário~ nã6 fa~ 
fam outra. coisa s€não cnidar dê.'!
~ requerimentos. I'€>la refeicã,o. 
51. A Emen(r~ nQ ~3 taJ.a dI' as-

unt" iA regulado 'Pelo art. 172 do 
16dilZ'o Penal e art, da Lei de Du~ 
.ucatas. Pelo. reJ.!çi!<>. 

3.6%; 
i) as de 15%. com o adicional de 

4,5%~ 
;) as de 20%, com o adicionál de 

6%; 
1) as de '2-5%, 'com o adicional de 

7,5%: 
m) as de 30%, COm o adlclon!ll de 

9%: -
n) as de 40%, com o ndlcion"'.l _1e 

12%. 
2. Com a nceitacão. com "'ubernen-' 

da. das Em.endas n9s 1, 9 e 95, subs
titua-se o narágr,afo ónicn do Projeto 
r~lo se2'Ufnte; . , 

tlFicam exclufdM da::; altera .. 
~ões a aue se refere êste l.rUgo 
as a1frJl1ot3~ elas aIínePs r (PrO 
{luw.~ J\lh'nf'nt9Yf':o<; T·ndl_l.~trb')'2!'<
dü$;l: TI (Prodtlto<:: Fa-rm ",c::<I, lt-!
cos): IV. lncfsos 2 (S,acos de Em-

, 

1/ Allnea XXIV _ FtJ.MO . 
O bnpôsto, observe.das as nonnas 

dos C2f)itulos iX Q X, Seção VI. 
Parte Terceira. in\~tde, COm base H() 
preço de venda. da. fá~rica ou de 1m
portaçAo sôbre: 
1 - Charutos ............... . 
Z - Cigarr08, por vintena ou 

4) até O preQo de .... , 
Gr$ 35,00 ............. . 
bl de mais de cr$ 35.00 

3 - Cigarrilh1S e cigarros de 
" palha, feitos à tnão ~ .... 

4 - Fumo 'desfiado, picado, 
mígado ou em pó (inclu~ 
si-ve rapé) ..... , ...... . 

12% 

180% 
225"j 

10% 

20% 

NOTA _ No penado de l~ de. se~ 
tembro a 31 d~ de;5embTo de 1964 o 
impôsto prwvisto nesta aHnea será. 

;\gôsto de· 1 Sl64 267:1 

cobr~o - OQUI. 'O ~réseilUO ad!~:All 
de 3{)%. 

, 9. F8<:e à tl-provação, com sube .. 
menda. da.s Emendas ns .. 33, 35 e 36,! 
de-ae a segu.lnte l'edaçá-o ao- art. 4.<1'; 
do projeto; ! 

"Art. - ses~ent.1" e seis por cento 
(66%) da: arrecad')ção prove111en-
te dn.,5 alterações introduzidas por I 
este. Lei na cobrança do L'llpôsto 
de consumo serão destacados! 

-para a constituição de um Fundo I 
de Auxílio aOs Estad~ a ser di,,~ 
tri·buído de conformida-de c~ 
crltétio de· ordem geral. 
§ 19 - Os Estados só f-ar':o jus 
ao auxillo previsto neste artigot 
se compxovarem, perante o Minis ... 
tério da Fazenda, que cumpriram. 
no el:ercfcio, O compromisso, pMa. 
c~m Os M\ll1icípios qUe lhe:--o,:im .. 
poe I) e.rt.1iQ 20 da ConstittllçàO 
Fedel'al, 
I 29 - O pagamento do aux1i1(1o 
sem obediência ao disposto no 
parâgra-fo anterlor constitui cri ... 
Il?e de responsabilid.ade das 'i!:Lto.< 
:rld~des responsáveis pela exe .. 
cuçao do disposto neste artigo. 
§ 3° _ A distribuição do Fund" 
de AmdUo Q«?s Estados sen\ feita, 
de p::eferêncla. pal'à a execuçr.o 
de s€~rvlços da rêde de abasteci .. 
mento d'âgua e do sistema de eS" 
gõto' ,sanJtário." 

10. Fa..!e à aceitação, com sube
menda, da. Emenda n9 4, a.cres.:::~nte .. 
se ao Projeto o seguinte art. e .seus 
parágrafO:;: 

"Art. _ Aos casos previstos ~a 
legiSlação dos impostos -de con
sumo e de sêlo, aplica-Se o. dis- I 

posto .n~ artigo 316 e parágrafQ& 
do COdlgO penal, independente ... 
mente da responsabilidade chdl 
dest1ru\da à. reparação .de perdas 
e dan;)S. 

§ r9, -7'" Ao contribuinte prejudi
cado fIca assegurado o direito' de 
representação ao Ministério· Pú
blico, para o. exerc!cio da açãl) 
pe~l, ~om a observância da.s d15'" 
POSIÇÕE~S estabelecidas para os crI .. 
mes de ação púbUca., no Código 
de- Processo penal. 
§ 29 __ Nas questões decorrentes 
da aplicação da legislação dos 
Impost-Ds de Consumo e de SêJo 
náo se_rá concedida a medida li~ 
mInar em mandado de segumnçl\ 
impetrudo contra. e. F~nda Na ... 
cionnJ.. 

11. Em virtude da aceitação. com 
subemenda., da Emenda n9 70, acres
cente-se ao Projeto o seguinte artigo: 

fl Art. __ Flcam isentos do Impôs .. 
to de Consumo Os discos para fins 
didát1c(lS. I) 

13. Face à aceitaçãO. com sube ... 
subemenda, da Emenda no 71, acres ... 
cente·se oa Projeto o seguinte artigo: 

I( Art, __ A {tscal1.~çã.o das socie .. 
dades d.e economia mista de na
tur.... IndUlltriál serã feita pe
riOdicamente, ,em ooré.ter espeCial, 

. por agenteg fiScais do rmpõ.sto de 
Corumm~ designados pelo Diretor 
das Rendas Internas," , 

13, Face à accIPt;ão, com sulYa
menda, das Emendas ns, 61 e 68, 
acrescentem··se ao Projeto os segUIU .. 
tes artigos: 

,. Art. _ O. provimen~o das vagas 
existentEs- na data desta Lei, e, 
dentro de três (3) anos, IWs elas .. 
ses intcl'mediánas e final da, ear .. 
reira de a~entE" fls<]at do r.n1Dô~to 
de Ccnsumo serâ felto indepl2'n .. 
dentemente de Interstício, de for .. 
ma que se m:U1teuoo comolf'r,fj"" a 
lotacão nag mesmas clo,5fê.'i me .. 
diante o"omoção 
Art ~ :) Mit1'~!~rjo d'1 Fazen'id. 
prnvlti:>nt "wa, na medida das oe-
ce<:sid 1 rl"e.s (11) ~I"rdco p!1biiro a 
nommção dos candidatos a.prova-



2674 Quinta-feirt:!:5 IiHARIC De CONGR'ESSO NACIONAL (Seção n)' Agôsto de 1964 • ------
dos em concurso 'para escrivão de \ 19. Face à aceitação. com. SUb-l 
cOletoria." emenda, da Emenda n9 '1'1, inc1u&-Be 

, ... b no art. 79 do projeto o geguinte item;· 
14, Fa:;~ ~ acenaçao, \:Om su e_ . . 

.m:maa da l<'.menda. n~ 62. acrescen~ "O 8J:t, 4:1 da Primeira Parte 
te-~l! ao Projeto o segu:nte artigo e - ··l.··l"-orln.3."; Gerai.';." - par~ a 
,seu .. parágra.fos: v1gorar com a segumte rtUaçao: I 
".. .. ,\1'[. 4:1 _. Nos papéis em que o 

"Art. - Os tnbutos fec.erâis po. valor estiver expresso em moeda 
àerão ser p~gos por Inelf de che~ est.,rangejra,. o lmpôsto será pago 
q'!.:.e em.itido cont!·oa esta'bElecimen~ sõbre a. quantia equivalente em 
to bar.:cário, pelo. próprio cantrl- cruzeiros, feita a conversão pela 
bll;nte ..• " taxa que estiver em vigor no dia 
I j o _ Tratando-se de pessoa fi- em que o séIo fór deVIGo. para .a 
l;~C'::', d2ver5.o constar do cheque o conversão do valor externo das 
m;..:lllsoro (13. carteira de identld.ade' mercadorJas importadas, de QCÔl:-
d') emitente e O respecU:o 'ende- do COlll O art, lP da Lei n9 3.244-, 

de 14 de ag&ito de, 1957, se, nesses 
papéis, não houver· taxa estipu

~ 2" No caso de recusa Be pa_ . lada". 
Igamel~to do cheque p~r, falt~ de \.. .. . . _ 
provis3.o, o mesmo $el"a lmedLat~- .:0, Em vutude da a~elta<;ao, cJm 

. mente protestado e, com a certl_ I subemellda, da Emenda n9 ~03, acres ... 
dão i:t"e pl"otesto, encaminhado di .. ! ce~te-.s~ ao art. 79 do' PrOjeto o se .. 
ntamen te r.elo chele da reparti- 'I gumte Item: 
çào arrecudadora, à. autoridade "Fica acrescida a Nota segriin .. 
pol:Cl~l . local, para O pr?cedim~n-I te ao art, 18 da. Tabela: 
to cl'Immal contra O em!tente, m-: i ':Nos contratoS celebra Cios pela 
~epe~dentemente da açao exe.cuYl' União, Estados, Municip[os. Ter-
voa t:scal pa.ra cobrança. do dêln- ritórios Federais, Distrito .Federal, 
to". Autarquias ou SOciedades de Eco

15. Em fac~ da aceitação, cem sllb
em'end:l, d·3,s Emendas ns. 69 e 88, 
acrescente~se ao Projeto o seguinte 
artigo: 

"Art. Mercadoria de espécie 
alguma. nacional ou nacionaliza
du, sujeita ao Impõsto ã,. Comu-
111~> poderá transitar entre as 

. Unid.ades dn ,Federação 01.1 ser ex
portada para o exterior. sem· ql1e 
est·eja acsmpanhada da compe
tente i!ula. de exportação. 

~ 19 Ficam excluídas da, exl
gênci<l d:l guia. de. exportação as 
mercadodas que' já sejam obriga~ 
da.r:;· a estar acompanhadas de no
ta f;scal "federal ou de certificado 
de de~f'mb9.raço aduaneiro, 

~ 29 O modêlo e a regulamen-
1'.9.<;.10· do uso da guia de exporte
~cã(1 ,<i:·erão fixados por decreto dQ 
poder· Executivo •• 

nom:'J. Mista, o· imnôsto recairá 
sempre, em ·sua totalidade, sôbre 
a· outra parte contratante. sen<lo 
facult~do' seu recolhimento pe.r

. celado, por guia, por ocasião do 
pagamento das faturas, perante a 
repartição arrecada:1ora local, nos 
8 (oitO) dias subseqUent:-s". 

21. Face à aceitação~ com sub
emenda, da Emende. n9 1<'17, acrescen
te-se ao al't.. 79 do Projeto o seguin .. 
te item·: 

"Substitua-se pelo seguinte o 
art. 50 da. Primeira Parte'_ 
"'Normas Gerais": 

li Art. 50 A União, c.s Estad06, 
0.0:; Territórios FedE!1'ais, os Muni
cfp.'os e o Distrito Federal estão 
1se~tos do ImpÔfto do Sêlo·'. 

2 Face à Rceitação, com sub~ 
emenda. t\a EmendQ nP 89, acrescen .. 
te-,$e ao art. 7? do Projeto o seguinte 
item: • 

~ ;;1;1 'Para o trânsito. "na zona -
fi~('al. das mercadorias de que tra.- "- O parágrafo único do art. 7'1' 

'd L I • 1 88' d da Primeira parte - "Normas Oe
tn o I\!t 3· fi, e n . "I. e rni!S" _" passa a ter a se1't'u!nte reda.-

-~ 

oca.slao do pagamento do r~pec-: § 89 Alem da..c. COllü,ç0es já exf-
tivo inlPÕSto, nas repat'tlçbe~ ar- ~ g:das por lel. os. in.strumento.~ de 
recaoodoraB do Minu.té:--io da Fa-' protesto de now Promi~"ior,(l ou 
zenda, aS quais terão oo.lôes e.s:-' letra de câmb;o de Que tratam (13 
pecia)s, do~ quais sera extraicta a ~§ 1"'. 29 e 3\1 deverão conteI a 

'via destinada ao cont.ribuinte fI-I c?:t·dão ê,o re~i.sirG da Séé!,lln::!a vi:l. 
canda outra Via no talão. para., do tftulo na.., 'reparti('ÓCs 9rrerB._ 

. registro no lino de que trata o dador:_s locais sendo QUF 1)af8 ~s 
§ .l'? . demais natos promi,f:sórl.al" 80-

§ 3' A qualquer pes.'ic{\ é fucul-i mentr poiel'á ~~i' óf'eit'l tt''ln~cl'i .. 
ta.do o uso de talões. na forma CO I ção do Wuh !'tue nten::l.::\ às exi-· 
disposto neste art:go.· I gência~ r:c ~ 4"~ 

§ 49 Para venda, n:l base da . ~ 
respectlVa selagem. às PE'.'!soa.5 fí- j 24, FfrC€' à aceltacno. c-om subemen_ 

~slcas ou entidades não rela{'iona- ida, ça ~enda. h9 47. acrescente-H' o 
das no artigo 58, por. int.erméc!io j segU:llte Item ao nrL 7(l rio Proieto". 
das rep.art.icôes arrecadadora.;:. fe- ' 
derals e das entidades indicadas 
nos art!gcs 11 - 1~ _ 13 e 1'1. o 
~inj.stéri,~ da Fazenda ·p,'.IJ\'irl2r--1 
cmru a !m!';l'E'ssão. neln ,(;n~:l rh. 

"':\crç'~"':rd·-"".",, '" L~r'~ .~ do 
c.rtigo 30 da Set!;undl1 Pal:tE' 
'iTabela" _ 9S ·se~n:ntes pala-
\"ra.<:.:"" ... 

Moeda. de notas promiSSória" de "Com exclusflo 
diverso::: valõres. t.endo impres::B serviG?S. ~úb1icos 

das. taxas. de," 
f" mão-de-obra 

a rl~specti\'a selaO'em. portu3rIa . 

§ 59 Compete. e~1'nda, às repar. \ 25. Face à n·ceitaç:o. com· JUb .. 
tições arrecadadoras. selar. por) emenda. da Emenda ~. 1M. s~b.stItua_ 
verbe Os titUlas cambiãrios. Olle SI' o .item V do crt. 7· do .Prolf'to pe~o 
sejam emitidos pelas pesaRs indi-1 se;l1l?t.e:. .... 
cada!'1 n..., ~ 20. de--rle nu+> 00; m"'~_1 F1Ca. subshtn1da. pela .c:egll'ntf' a. 
mo::: titul~-' se.fa~ 9.pr'esf'nt:'l-'loo Tabela de- incidência do art. 4D (Se
pelos Interessados contendo. tRO" ,gunda Parte - Tabela): 
s~men.te. OS valores. vedada, ter- "De mnis ede Cr! 'U! 00000. por Cr$;· 
mmnn,f':l1 en fe. <>8"",., ",~l>, ... J"'YJ r·'·~""'_ IO.()OO.OO ou fracão Cr~ 5.00". 
do OS titulas se encontrem com- 26. Face à RProvacão com sub-
pleta:;. 4 emend0.. da Emend:'l· nQ 58. substit.ua .. 

§ 61;1 Pare. 'efeito do disposto no se o ar~. 91;1 dD~P"oieto pelo ,<I.('g'uinte: 
parãgrafo anterior não ttrevaleCé ti Art. Revogada~ ns dlspos~ÇÕM 
O UmH.e de que trata o 1hci~o '69 em Cl)ntráriO, e~tfl Lei entrarA. em 
do artifi!O 26. e o artigo 27 da pri- vigor na dat.a dl.> SUtl publJc.acão; 
meir:~ Parte, . re~salvados os dlspositivo;<:. oue 
. , 79 'Para que produzam 0<:: erel- elevatn a inc~dênc1n de impost.os, 

tos legaL">. as notas promis.-,6rías . 0., QuaLo; vigOMrfio fi partir de 1'· 
e letras de Câmbio emitidá." ; lte- de setembro de 1964. ~assim 'como 
rionnentE' à vlgpucia do d;"no~to o disposto no iteml) ... OUf' ent.ra .. 
nefite art;go Fedia reg'L~tl'adl'l(:' no r~ ~em vIgor em 1. dE" JanE'frQ de 
órgão arrecadador do Ministér!o [ .1..'6". 
da 'Ftljrenda "em cuja jurisdicão Brasilia., em 11 de agõ.sto de' 19~H _ 
T€'!,1d!r o portador" Desiré Guarani.. 

F'aço saber qÍIe o CongIE'.sso Naciosal aprovou nos têrmos do· art. 66 
nq 

t, da Corl,<;~ituição Fedna! e eu, ·Camilo Noguéira da Gama, Vice-Pre~ 
si~ente do Senado Federal, no exercício da Presidência. promulgo o se-
gumte. 

DECRETO LEGISLATIVO 

N- 34, de 1964 10 de Julho d.e 1953', será adí?~,ado I ção: • t> 

moctêlq especlel de llot.l'l. fl .. cal, "Parâgrnfo único. Os que enti. .Ap:ova a C(>1wençIÍG sõbre Asilo Temtorial, firm<J.da na X co~: 
apl'ovado pela Diretoria das ~,en- tirem, neeitarem ou derem eurOO jerenc'LQ, Intcramericana, que se reuniu em caracas, entre 19 ,e 28 
dns. Tntern}s, à qual cabe bar'll:t.r fi. cheques sem: data ou com ·data. de mGr.;o de ~954 .. 
8:<1. lnstruço~ referentes liO t.rãn- falsa serão pa...o:osfveis da. multa t . . 
Slt ... 1 d'<lS trlestn~s mercadorias den.. igua.1 .0 vlIlor escrito no che"ue" Ar. 19 F.:' aP

t
rOVf:1da .. 8..conve,ncão $Ôbre Asilo Territorial. firmada na 

tI'O do terrltót10 nacional" 'I ,x O>nferênctJ. In eramellcana.. qUe· se reuniu em Caracas,· entre 19 e 28 
. 23. Face à aprovação. com sub- de março de 1954. • 

tI!, Em face da aceitação, com sub- emenda. das Emendas m; 50. 89 e 90, , Art. 2~ f:ste' decreto legislat!vo entrará em vigor na data. de sua Pu-
emenda. da Emenda nQ 51, dê-se a acrescente-se ao nrt. 7· do Projeto, b1ieaçAo, revogadas as d1sPob'icõe5 em oontrãrio . 
.!e~minte redação ao art. 69 do Pro- o seguInte Item: ~ ,.' 
jeto: . "Fica. acrescentado ao Capitulo XlII S~nQdo F.edera.l, em 12 de s:gôsta de 1984. 

da Primeira. Parte _ UNorma.s Qe-.. 
rnl.c;" - o se!Juint.e artigo·e seus pau ~"rt. 69 Mediante 'portarIa do 

Minir:;tro da Fazenda. a forma de 
recolhimento, do Impõsto de Sêlo, 

rágrafos: 

~ .. 

" mediante guia, poderá Ser estpn.,
dida, com ou sem exigência dOI' 
conhecimento da receita. a Quais
quer papéis suJeitos ao l'f'rrlrnF doa 
verba fiscal. a,dotadas tôdas as 
medidas neeessâ1'iM ao Derlf'ito 
contrôle do pagamento do tri
but.o", 

11 Face· à aceitação, com sub
emenda: da Emenda n9 104. incltla~se 
no Projeto o sel1ufnt~ itE:'n1 ao e.rt. 7(1: 

> I< _ Fica elevado· para CrS ... 
20'.000,00 o Umite ,t,'l que se refe
l'elT' n NotlJ. 6(l do arf. M e ti 1\fc-
ta 24 do g,rt. 27, da Primeira Par-
te - Normais Gerai.!"'" . 

18. F~ce à nceitacão. com 3l\b· 
emenda. da Emenda n9 105. 9.Cr~ .. 
eente-.se ac art. 7<! do Projeto o se
guinte itE'm: , 

~Inclua .. se no art. 29 da Pri
meira Pàrte - Normas Gerai.s -
!!lo !';egnint.e letro: 

"e) 9S eartórios de- 6tk!o Jeo no>
t9.S·~. 

,'\. ' 

"Ar{:. As notas pl'Omiss6rias' e 
letras rle câmbio somente poderã.o· 
ser emitidas peln.s entidades a. 
que se re-fere.o artigo 58 e pelas 
sociedades de crlidito e financia
mento, se extraídas de -taIões com 
fôlhas numeradas tipográficA e 
se~niL3.merit.e, podendo a numera
cão Sf!r reinkiada anualmente ou 
quando atingir o número 999'.999, 
sendo que poderão ser utlltztHiOS·).' 
tantos talões quantos forem ne
cessário!:, desde ou!'! se distlngam 
por 'Seriac:õEls n lfa..héticas. 

~ ~ As not.as 'Promlss6rias e 
letl'a~ de câmbio serão emitidas 
pn, trê" (3) dia-". devendo 9. prl
melrt9.. via ficar com o oredor do 
titulo. 11 se~undA vJa ser entregue 
à reparticão arrecadadora. local 
n~ra reP."tr:;t1'o em llv1'O pr6prIo. 
sem Cjualquer· emolumento 'OU 
custM! e.a ,terceira via ficará no 
l'esn",/",t,h·o talão. 

~. 29 As now l)romlss6ria.a: ou 
Ietro.<l. rl't> câmbio oue tenha.m de 
ser~ e-mH.ldas 'Por p~oa.c; ffsrcns ou 
nof (onHrb~M n~o Telac~l)nade.a no 
artigo 58 déverA-o ser obttdM, per 

" 

(lAMnLO NOGUEIRA DA: UAMA 

V!ce~Pre.s.'dente, nó exercício "da PresidêncIa 

I Faço salier q~~ () Congres5o Naci~nal aprovou, nos têrmos do art .. ". 
, 11), da ConstitUlçao Federal e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presi .. 
denf.:e do Senado Federal, no f'XeTcíCio da Presidência, promulgo o seguinte 

DECRE'lO LEGISLATIVO 

NO 35, de 1964 

lI-Iantém o ato do 1'ribunal "de cont,as da UnIão denegá tório de 
Tegi.stro ao têrmo Qditfvo ao ~cOntrato celebrado' entre o Ministerto 
da E~ucaç4o."e Cultura e Evandro Leme, para exercer a função de 

. TécnICO em. MicrOfilmagem. na BiblXJteca. Nacional, assinadO. em 
.. 7 de dezembro de-1954. ' 

. Art. 19' El' mantido. O: ato do 'Tribunal de eOIitas da União denega.:" 
tório de registro ao têrmo aditivo ao contrato celebrado em 7 de dezembro 
de 1954, entre o MiJ:~istérl0· da Educação e Cultura e Evandro Lêm~, para 
o desempenho, pelo segundo contratante, da função de Técnico em Micro

·fllnla.gem, na Biblio~eca Nacional. -
Art. ~ ~st,e decreto legislativo entrará em vigor 'na datlt de sua .pu .. ' 

bllc:ação, revogadas as dispOSições em contrárIO. 

,R"'uado F'ederal, em 12 de agôsto de 1964. 

'\ 
\ 

, 

CÃ~LLO NOGtTEIRA DA GANA 

Vloe-Pres:ãente, no exerciolo ,da Pr~si~ênclll, 
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Frço saber que o Con!{resso NacioD3.1 aprovou. nos têrmos do art. 7'1, 
i lI?, (~a COllst;tAH':ÜO Fell.el'a.l e e\... Canullo NO~uell'a da Gama, Vice-PreSI .. 
dente do Sêna:1/) Federal, nú exercício da Presidênc':l, pronwlgo o seguinte 

DECRETU LEGISLATIVO 

N'" 3('- de 1964 

M!lll;t;,!t o ato do ~l"l"ibunaZ de COlltas da Un'ào d2negutàn~ 
de }"eg,,~l.ro (1.0 cont;.;ato celebrado entre o 1I1In~stér~o da Viação e 
Obras públicas e a Rádio Guanabara. 

ArL 19 g' I1HUJtldo O at"o do !'ribtm:ll de Contas da Unlio denegató
rio de reg:st·l·.~ ao contrato celebrado em 20 de novembro de 1956, entre 
ti Mmu;tér.Q d:l. Viação e Obras Públjcas e a Rádio Guanabara S. A .• para 
() estabelecimento, pelo segundo contratante, de uma estação rádiod:fusora. 

Art. 2~ B.He decret.o legislat:vo entrará em vigor na data dé· sua pu
blicação, t'e"Oglr!::IS a~ disposiçôes em contrário. 

Senado Federal. em 12 de ~gôsto cJe 1964, 
C.H.IILLO NOGÚEIRA DA GAMA 

Vice-Pres'dente, no exercício da. Presidênc!3. 

F3ÇO saber que o CongTes;,d Nu'cJOual aprovou. nos tênnos d9 art. 77. 
§ 19, da Consti:'uição I'edera; e eu, CamUlo Nogueira da aama, Vlce-presl
den1e do SenaCo Federal. no eXf'l'ricio da. Pl'es1dênc:a, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

N~ 3';, de 1964 .. 
i1,Jantc1t1. o a.to dI) 1'ribunnl de Contas 

de l'cgislro ao eDn/ro.to celebrado entre O 
Rio Btr.mcf) P. DOfl;al Magalhães. 

• 

da União denegatóri.o 
Território Federal d.o 

Al't. 19 E' mantido o ato do Tribun:..l de Contas da União, denegaM. 
l'io de registl'o ao contrato celebl'ado, em 31 de dezembro de 1953, entre 
(; Território F\~dcral do Rio Branco e DOl'val ~'.Iaga:lhã-es, para desempe· 
llho, pelo seg1.<ndo cont:'atante, .da Junção de Agrônomo. 

Art. 29' f.:s.'.e decreto legIslativo entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revo~a~as as disposições em C9}'trário. 

Senado FeJ€m!, em 12 de agôsto de 1964. 

CAMILLQ NOGULlRA DA G,~M.\ , 
Vice-Pr~.dente, no exercício da Presidência 

Fac,o sabêr que o CongrEf:,ro NaclOsnl aprovou, no.s têrmos do art. 06, 
n\" I, da Consti~ujção Federal e eu, Camilo Nogueira da Gama, Vice-Pre~ 

8ldente do Senado Federal. no exu'ciclo dtt Pr&ldênda.. prom\llgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

N9 3ij, de 196'~ 
AprO!la o ,1cô,-à.o Cultural entre O Brasil e a Belgica, firmado 

no Wo ae Jan.eiro, em 6 de janeiro de 1960 

Art. 19 E' aprovado o Acôrdn Cultural. entu os Estados Un dQ~ do 
Bra.siI e o Heino da Bélgictl., firma:do nO :Rio de Janeiro, em 6 C1e ja .. 
neiro de 19611, 

Art, 2° e:ste decreto leg:is:a,tlvo entrará em VIgOr na data de sua pu
blicação, revogadas as d1sposiçées em contrárIO. 

Senado 1rederal, em 12 de agôsto de 19li4. 

C .. \MILLO NCIGUElRA DA GAM.\. 

Vice~Pres'dente. no exercício da Presidência. 

Faço saber que o Senador Federal aprovoo, nos Wrmo.s do art. 64. 
da Constituil;ão Federal e eu, Camillo NOI~ue1ra da. Gama, Vice-Presi
dente no eXerl:lc:o da Presid~nc.aJ prOITlUlgCt a seguInte 

RESOLUÇAO 

N' 31, de 1964 
Suspende 11. e.x:ecuçéi~, do art. 51 • seu § 29 e d.o art. 58 e respect1t'O 

parúgrafo da Constitutção do E,~taao de A.lagoas 

Art, 19 .E;' suspe.1:,a, por'lllconstitucionalidade, nos têrmos da decisão 
definit:va proferida pelo Supremo Tribunal Fedel'al em se5são Ile 23 de 
setembro de 194B, na Representação nl? 111, de Alagoas, a execução do 
art. 57 e seu § 29 e do art, 58 e respectivo parágrafo, da constituição do 
mesmo Estado. 

Art. 29 l=t<':!\'og.sm-se as d!::.posições em contrário. 
Senado Felieral, em 12 de agôsto de 1964, 

CAMlLLO NOGUEIRA DA G.o\.MA 
Vlce-prrs:dente, no I~xercfcio da Presidência 

o Presidente do Senado Federal, noS têrmos do art. 70, § 3("1, da 
Constituição ~ do art. 19, n9 IV, do Regimento Comum, convoca ns duas 
Casas do Congn:ssa Nacional para, em sessáo eonjunt~ a realizar-se. ~o 
dia. 2 de setembro do aUO em curso, às 21 ho;:as e 30 m;nutos, no rlenal'lO 
da Câmara. dl),5 O~:putados, conhecerem do \'E-to presidencial ao Projeto de 
L'ei (ni} 3.680, c!e 1961. na Câmara e u9 187, d{~ 1961. no Senado) que iS,ema 
os mineradores do pagamento ria contribu1çJio arrecadada pelo Instituto 
de Aposentad()f1l\ e Pensões dos Industriário~, 

Serrado Federal, em 12 de agõsto de 1964. 
CAMILLO NOGUEmA DA GAMA 

lTice-Pres\Jente. no exerclcio da Presidência 

SENADO FEDERAL 
2' SESSÃO LEGISLATIVA ORD INARIA, DA 5' LEGISLATUHA 

. . 
ATA DA 125' SESSÃO, EM 12 

DE· AGô8TO DE 1964 
O SR. PRESIDENTE: 

(NOGUEIRA DA GAMA) - A 
lista. de presença. acusa o compare
cimento de 26 Srs. Senadores. Ha_ 
vendo número legal, 'declaro aberta 

"-
l'RESIDtNCIA DOS SRS. NOGUEI

RA DA GAMA, AD.UBEltTO SENA 
E CUIDO MONDIN a. seES~ . 

Vai ser lida a ata. 
As 14 hvras e 30 minuto.s 

Acham-se presentes os SIs. Se
nadores: 

O Sr. 29 Secretário procede à 
leitura da ata da. sessão tmte_ 
rior, 

Adalbel'to Sena 
Vivaldo Lhne, 
Edmundo Lev~r 
Desiré Guarany 
Sigefl'edo Pache'co 
M;enezes Pimentel 
Wilson Gonçalves 
Manoel Vilaça 
Al'gem::,o de .... "'igueiredo 

. Pessoa· de Queiroz 
Silvesh1~ Péricles 
H.eribaldo Vieil'a 
José Leite 
Aloysio de Carvalho 
Al'thur Leite 
Eurico Rezende 
Raul Giuberti 
Aurélio Vianna 
N-ogueira da Gama 
Lino de Mattos, 
Armando stOl'rt 
Pedro Ludovi'Co 
Nelson Maculai 
OuidO" Mondin 
Daniel Kriege:' 
Mem de Sá - (26). 

·0 SR. PRESIDENTE: 

(NoGUEIRA DA GAMA) - Em 
du.cussão a aJa. 

O SR. LINO DE MaT'l'OS 

Sr, Presidente, peça a palavra. 

o SR. PRESIDEN1:,;: 

Tem a pala.vro o llob!'e Senador 
Lino. de Máttos. 

O SR .. UNO DE MATTOS. 

(Sôbre a ata) - Sr. Presidente, 
I comPreendo que a ata deva ser re~ 

sumo muito sucinto dos nossas tra~ 
·balhos. Entretanto, quanto às ex
pliet\çõe~ que dei, ont€m, a propósito 
do repto dO' .Sr., Presidente da. Re_ 
públi~f\. me parece que a Ata deveria. 
registrar mais ou 'menos que o Se,; 
nado.r .IJno de Ma ttos, esclarecende 
~ pod.er responder ao repto 60 
Presidente da, Republi'ca parque te_ 
da. clt' fel$t menção a.o n0n'\e 4p 
De:tmfão!ro ~eT'bert Levy, que perdera 

o sog~'o, Professor Waldemar Ferrei .. 
ra, resolve0 transferir sua t'esposta 
para daqui a oito ou dez dias, Assim. 
ficaria bem clara a razão pOr que 
não .respondi o:ltem. 

O SR. PRESIDENTE: 
(NOGUEIRA DA GAMA) A 

buiçóes que me (;onf~l'em Os al'li!!{)s 
70, § l'.l, e 87, rI, da CDns~.lu ção Fe
deral, re,w!vl negar c:.\Uçt\O a-o PnJ.\e_ 
to de Lei n("l 3,680, de 1953. lU Câ. 
mara do,,! Deput,:tdos f no Senado ·e .. 
deral nO 187-61), que <senta :nme ... 
radCl'es do pa.gamento de ~ontrilJ1Ü" 
ção arreclldada pelo Instituto de Apo_ 
sentadoria e Pensõc.o; dos Indll.~tri:í_ 
rios", em face das razões que ra~:o 
a expor: . 

Estabelec·~ a pl'OPO.3:ção que os em_ 
pregados e empregadores que t.l'ab.l~ 
lhem em jazid-:-.s a céu aberto na I e_ 
gião do "Polígono das Sêcas" não sro 
consideradas contribuintES obl'h,r~tú~ 
rios, excetuando-se dessa lsenção ."1'3 
m:nas em lavra. O Projeto contraI a. 
o pl'incir:;al Objetivo da Previd,~nc_[l. 
SOcial, que é o de estender a sua tu

Ata. te;a a tôclas as claSSes sociais no te1'_ 
ritór:o nacional. Não seria jus~o EX. 
cluir' ::lêsse amparo determin.:tda cate_ 
goria profissional, . 

retificação soli-c:itada pela nobre Se, 
nador Lino de Mattos constnrá dlo 
Ata. Na realidade. a Ata dos trabc. 
lhos de uma sessão é O resumo de 
tudo que vem transcrito no Diário 
ao Congresso. O discurso proferido 
por V. Exa" cntem, apresenta am 
pIamente as rmlões do adiamento ~o 
diScurso anunciado sôbre a ma tél'la. 
do café. Não obstante, constará. da 
Ata dos t.rabalhos de hoje a retifioo .. 
ção Que S, Exa. solicita. 

Continua em' discussão a 
(Pausa.) 

Não- ha.vendo ma.is quem queira 
usar da palavra, declaro~a aprovada. 

EstA aprovada. 
Passa. se à leitura do expedien'tJ, 

que será feita pelo Sr. 1° Secretá
rio. 

o sr, 19 Seaetâri(l lê o seguin. 
.te 

EXPEDIENTE 

Mensagem rf 171, de 1964 
(N', ~8S, DE 196(, NA ORIGEM) 

OutroEsf.m, cumpre salientar Que 
"pe~o Regulamento Geral da Prev~dên. 
da Social, q~' mineradores sáo Vill~ 
culados ao Instituto de Ap:::tsentad-o~ 
ria e Pensões dOs EU\';lregados I:n1 
Transportes e Carg\lS e não ao In"'_ 
tituto de Aposentadoria e Pensões dr ~ 
Industriários, evidenciando-se daí, um 
engano quanto a filiação d·0S emprega_ 
dOs e empregadores. Destarte. ronla"~ 
se-ia pràt.:camente inócua a sUa d's~ 

Excelenti.Esimo Senhor Presidente posição. 
<10 sepa.do :FedeJ'~: São est.as a.s razÔl'.'! qlV me !evar"m 
~o a J:t(n!.tM. de conr..ullc2l' a V~- a negaI' s:lução ao Projet.o em C8U5:l, 

SI. Excetênda que, nO ti1ro doal} atrl- I as qua:s (Ira s\lbme1iJ à elevada ap:'e_ 

.. 
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dação dos 'Senhores Membros do con~ 
fF~'SSO Nacional. 

B:'al:;ilia, 10 de agõsto de 1,964. -
JJ:.mJ.1rerfo castellO. Branco. 

l'?'OJETO A QUE SE REFERE 
O VETO 

Isenta <minêradores tio_ paga~ 
m.ento da contribuição arrecadada 
p~lo Instituto de APosentadoria e 
pcnsõe~ dos Industr~âTios. 

O Dec:-eto Nacional 'deere'ta.: . 

Art. {9 Não i:ão considerados con .. 
ltriouintt>$ obrigatórios do Insti.tUtn de 
[Aposentadoria e Pensões dos -IP.aus
/t-riários as mineradoras, consiclerado.s 
t:::Jmo t.ais empr~egados e ·empregado~ 
Ires, que trabalhE,fll em ja-zidut1 a' célJ 
eoerw.na região: enCn11'mda no deDo .. 
i!l1inado "PoIjgono ·das Sêcas".· 

Art. 29. Não estão compreendidas; 
lna isencão con"ced:da. pelo artigo 19 
des-ta lei, as minas em lavra. ". 

Art, 39 Esta" lei entrará -. em vigor 
nu cl3.ta de sua pUblicação, re.voga~ 
iaS disposições ~jn con.trário.. . 

A -Com:ssão Mista lrH"l1 mbida d€ 
rtt;.atar o veto .. 

OFíCIO 

1\""1) 1. 84~, .de P do· mê.~ em cur~o. 
do sr. Primeiro Secretário da Câ
ruara dos. -Deputados, encaminhando 
à revisão do Seu-a-do a seguinte pro~ 
pos:ção: . 

Projeto de Decreto-Legislativo 
n9 94. de 1964 

.(N° 177-A~ DE 1964, -NA ORIGEM) 

Dispõe sóbre os subsídios. do 
F-residente e do Vice-Presidente 
da Retnlbi'iça. 

b Congresso Nac:onal d~creta: 

. Art;. 19 O subsidio e a representa
lÇão do Presidente da República, de 
~<!ue trata -o Decl:eto' Leg~sl.:ltivo· ..1Ú
!rúero 19, de 15 de dezembro de 1961, 
rfirm~do na- forma da Qonstituiciío 
~ede·raL sâ'o marttido.'S. com a apUéa.... 
ção, até o tétmino d'J seu mandato. 
dos cOl'1;etivos- de deSl'alor~zacão da 
~moeda e elevação do· custo de vida, 
de -acôrdo com ,os índices forneci dOE, 
pelo.'; órgãos oficiais competentes.. . 

Art. 29, lt fixado. p.'lrn o Vice-Pre. 
!Sidente da República. até o término 
do seu. mandato; o subsidi.o mensal. 
icorrrspondente a 80%, dn valor d-o 
atrihuído :"'1 presidente. da Repúbl!ca. 
lOIJ f.orma do art, 19. 

Art, _39 Os efeit::.1s dêste' Di>Cref.o 
!São de~·idc.~ a. partir· de 15 de abril 
de 1964. revogadas as dispOSições em 
çontrário. ~ .. ' 
~ A Comissão de Finança.s. 
, OfíCio n: 341, de 26 de junbo, do 
1Sr. MiniStr(l Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral - Tnnsm!te agra_ 
:dec:tnentcs pela-dedicação com que o 
ror. Lucian:> Vieil'a, Médico do te .. 
nado. a...c;sistiu a um d03 funcionários 
daquêle Tribunal; em caso de enfer
nnidude grave. 

4 __ . 
DíARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção 11) 

~;,;;,;~.;;",;.,.;;:;,.,,~,,;;,;,,= 

clvLS . p.artlcipantes dO'l 3,cont.ccim,e:n". i i-:upJ!eaaos. 0"3 membros da Pi.lllc!a Mi~ 1 em últ-:ma anÍlJiS#-· ~ ...dtstituh' 
tos- que s.e ciesenrolal'am e'n Braslha, lltar. .' .!- r.eg:me vigente no 1--ais. por um út 
no dia -12 de setembro de 1963. O Senado!' Bezerra Nelo, relater do h'o de caráter nitidamente €xtrem s. 

'0 prujeto teve tl:'3.nütação acid€n- projeto ~nesta Co.míssão: ·op~nou tJ~·a já.' que eSVly.:t em mira uma repúol 
tada, con.forme indica a ficha de.sl~ aproy,ação do prOjeto, 00111 o 3U~tl-: ca: fedel'at~va p:::.!;u:ar,~ Hm h:e:'aJ 
l10pse da Câmara dos Depu~ados, sen~ tutbo que apresentou. ampl1anctü o qu:zs.. - . . 
do, afinal, aprovadas as emend'3S 1?5 beneficio "a todos os Ciyis que' tl\'Qrem O p ar.t:amento. lido p<!!'ante a· o( 
1, item -2,~ da CO-mls.são de COIl?titUl~ pr:.rt:.!cip9.do dos mesmos !Uovimentu..; mis~ão, .em reunião secreta. fql ·r::m 
ç!ío e JU3tiça, e 10 (Aroldo Carvalho). em BrtlsHia ou Rio Grt:.n~e do NOl Cc; ~ndld'J p..a pasta do própria chefe (. 
destacacLJ. pelo Sr. Adauto CardQso. assim -como a militares e Ct'.'lS que tncv:mento; graç'3.s à. iniciativa e 'C< 

Esta. comiSSão já ai?reciou maté- noulms pal'tes do territérlo naC!onal ragem de' uni grÚt;o de ofi-c:a:,s --lU 
rIa contida J?-a I?t-OpCS1Çã-o. ~() pare~er. f~gul'am c-omo. implicados nos- I"nes- c.o s~rem enc?-'l1Jn.hndos. pr-ê!:os.· CGI 
~ 22 de abrll deste r..no, hll)J.narmen- rum:,". Desta .maneira comç se vê se-. ~egU!rB.m domina!' -N escoíta . E:e jibc
te, <:oncluint1o pOr soFcitar ti. audiên- riam be-nehcltl-dos os 'sargentos ínÍplí- tal' e ap~ss.ar_.se da mencionad:;.: "a' 
eia dos Srs. 'Ministr<>s M!litares.e do,. rodos na sublevarão de Br8:.-sí!1a ocar- ta, on::ie estavam p-reciosos' âG~Umel 
Estado Maior das Fôrças Arfi,adas. rld.l). eIíl 12 de setembro dêste ano. tos,' ; " 

Os, 8is, : Ministros da Marinha e Divergindo de S. Ex;\-; {15.0 dou pela . Ao EXército, por '.seu'::;. re5p:>nsá~'e: 
Aeronáutica atenderam à solicjta<Ção, o.l111jl~açã? pJ·etend1da. ·recu:and(1 () L.'"Ilpfie-se "'Ulua in~ôm~ta. v2gilância p: 
prestando esclareClIU!!utO!'; em do- SUbstltuüvo do ilu:;tre relator. porque ta a.<:s~gurar. aS· lllstltu:çoes a orde] 
cumentos· secretos, que ~~!.m trans- a· medida ê inoportuna e alta1"!l~nte e .a lel. _' .ro. • . 
mitidos aas Srs. Membros drsta Co- inconvemente.- dado os de:::a.str~os re- E' essenó::n;·p-J1S. que não se de g-:.li 
misEão, em sessão secreta -(,Regimcn- nexos -que: por certo, tmria à d:sci~ rida"a atos de l11d~~c~pHr.a e. sabrett 
do Interno, art-. 147, letra e. O Mi~ pUna, elemento fundamental às ?",ôr- do. de rebeldia, qUe eümprometer:c.J 
njstérjo.· da G~erl'a ofereceu pr-O~un- ças Armad·ls. . _ d~ modo insuperável.~ u; sua efic:êr 
clamemo em r..al'ec€. s··' ::crito pelo l:!: ~índa ínoportunu porque- a -fa2e Cla e. o tornaria.m- impotente pRl 
Tenente-Coronel Ep1tácio -cardoso de pr-e!Jminar de elucidação ac· fato não cli..'l1pnr a sua missão constituc:on2 
Britto; representante do l.Iinistério da .foi inteiramente- concluída, ach.ahdo~ .'.. anistia não p~d'e s~o~rar' questôl 
Guerra junt-6' aQ Con.gres,::o Nacional .se êll! via de apreciação pela Justiça, l'elncidnadas-_com a 5€g-urança nac,( 
(nl?; 16, de 25 de ma!o de 1964), nO :-~o que concerne à rebel:ão d·::>.$ .!ar-_ na} e com ~I>rincípios constituc:ona: 
qual se a.ssin~la:. . . - gent.os em Brasília. Invo-co 'em' abo- que' resguardam' as .Fôrças Armadl 

"2.3 1f.o _cas!?,. pret~nde-se cOllce- no do lne~ ,:uto, a lúcid:Í lição {fe da cizânia, ~a -inc-ompreensa-o.e dn Ir 
der anls~lG. a milItares qLe 'comete- 'Carlos MaxlmlUano: < >,L ... 

ram crimes.p-revistos no'Cód.tgo PenaJ ." ," '. ,. .._ d} .. SClplll1ol. lConst!tu:ção Federal, ELJ 
Militar (DecretowLei n9' 6227-44) e O Poder pO.lbco ~ o umco JUIZ da tiS·o..: ., .. }. pre.se1'\'ando as institu 
crime contra.' o Estado e sua Ordem 0pDl"tw1Ídade da aní,c,tía e da extcn- -çôes das arremetidas dC'.s ext·ermj) 
POlft.ica e Social (Lei n9 J. 802-53). su-' sao . .a que. se deve dar. Sp -~le" <;abe mos, inimigo.s 'da demo~rac1a -
jeitos, portanto, 'àS sanções preVistas até cnd~ ~eve ir ti. c1emE.'p.cla, f-ora De igual modo, não Se p~d_e 3.C{ 
na legiSlação a.-cinta. mencionada.. de que l1lll!tes será. c0!1traPf?dU(!cnte. 1he:r a medidar em favol' dos sublev.!: 
. 01'& e. anistia virá tornãr sem' ne ... Conc~de ap€l!a~ o mdl5p:en..::avel p:lT:t d.ClS ~a PolíCia Militar do 'R:o Gra-tJ 
nhum' €'-feito essas sanções, e sõ.u.')~be- a~i':1g1r .O·.~bJshvo e~cluslva~ent~ .~.n~ de do Norte. cujas atitudes e atos, !lã 
neficiári()s _ 'militares que ser insur- cutl. L!mn~ o perdao coletlvo. q~~ .são. cor:hecidos pelo Senado e re:ê. 
giram contra a t>rõpria' Instituição -o- do 'a amplltude··se tOFna um motivo de ;'Jshfic.'1cão soeial não f-oi .trazíd 
contilluarãó em seus .caroos como se de, desc-emten{,amento ou 'um ~coro- à colação- eÍ:l1 pról da tese consign2 
nada houvesse aocntecido: n'o gôzo de ço;mento à desordem; da n~ texto do projet-o.. .' _ 
todos· os direitos e vantagens a êles '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d Ma.t

ab
S tarde, . o' 'interesse social p( 

atinentes. . erá_ onar o reexame da matéria 
Tal fato, é óbvia, virá abaklt pro:. ,A nn:stia V:M cs' fa.tos,"' e não O a conce;:;são doa medida.. após esC'Ol 

fundamente a d:sci"plina e e. prÓ'Pria homcin. ap~oveita a categorias de' de_ rC:to conlIeciment-o dos fatos que m:ll 
hiere.rqula" peças· basilares .sóbre as linqüentes, e nã.o a indivídu-o~ isola- caram: a sublevaçao da Política Mj}j 
q!1a.is l'epot!~a a organização das Fâr~ dos;- é um dom co'etivo, inspirado "lar tal'. em Natal .. e, <los "Sargentos,' eI 
ç.as Arinad:ls; . . m()t:vos sociais; 'obIítera o crime, dei- :ar8$H.~G. . .,,_ , 

2.4: ,Nessas . condições, não .se pO-de, 'XS em vigo;- só as c0IlSe9-üências civis . por- êstes ni.oth~ÕS, \'oto .. ·pzla rejei 
à luz d'o "texto const.itucional e -da qUl~ 2I?l'Ove.!tam a. terceIros •. dev~ndo I ção do projeto e do s'lbstituttV( 
prÓprIo, Org€U1ização Federal ao Go~ adquinr fôlha corrIda o que fôre. _ jus- r:tata Vênia. do ~ cm(nenfe Relatór." 
·vêrno, se.r fa~'orável a medidas' que tamente processado; abrange açoes e A anistiá 'extIgue' s punibilidadl 
,venham a enfraquecer --os principios. cOlldenaç~es,. t:;ndo ~m .t?!l'.a. !c-davia. prevê o art. Í\lS; U" ct ... fl' Código 'Pe 
fundamentais' sôbre 0.3. qUGi's 'repousa de pr.ef~renCIs, s') pnmeu·ll.s: na.q POde/naJ. .. _ ' 
a e.<>trutura das Fôrças Arm.ádas. A .sel' recusada, e. só .a· concede o 0011- . '.'. .' -
magnitude de tai.'> princfpio.s é de tal greseo Nacional;' Extende-'se ,'aos ·deJl~ comental~d'O o. pl'eceit~, Aloysi 
ordem que dispensa outras co~de- tof. .acessórios e trunbém liberta' os 9arvalho FIlhe, enunente P1'9fessor·· 
rações .s respeIto' do eJsunh. ~te 'p"<Ímulices.·' - .! Ilustre. membro. desta ComiSSão, en 
tem sido o ponto dêste Mimstério tô- - I sina em brilhant,e .síntese: ' 
das as vezes quê tem sido cha.m'.ldo a ,<come:ntár:c.s .. VOl. lI, págs, .. 1.64 e ~ "A nnistia exfingue a ação Ou 
opinar sêbre a conce&ão de anistia, 161w 8). .. condenação. Po<:L vir, assim,· ante 
nos''"têrmos do Projeto ·analisado· no :E!m acórd&o proferido em :ação su~ oú depois .da -pena impos~, --Retr~ 
presente e;\-ped1ente; mál'ia propcsta por Rui Barbosa,. o .ge, .pa~~ .alcançar o crIme; cUJa 

3. A vista, do acIma expo.sto, o Mi- Supremo Tribunal Federal proclam·;)u: copsequencHls. pen,ais ~az. desaJ)3 
nistérlo da Guerra é de pareceI' c.on- -IlSendo a. anistia medida essencial. r~çer.~ E me.d1da <le- oon::opj~a e co~ 
t~ál"io à. cO!1Ce5.são da anistia ao:;. mi- mlmte polit,ica: elO poder autorizada cIllaçaq. mUltas vez,!,', a ~l1lca med: 
lltares :-efuridas nO 'Projeto de Decre.. para· conc€dê~Ia compete aprecIa.r as da ·in-dlC2.da .para ,desanuviar. o ambl 
to Legislativo n9 9, .. de 1964"~ Ch'CUllStância.s extraotdinária.s em 'lue ente Social e p~l1tioo,. l'e.,tabelecend-

No projeto de óecreto legislativo "n9 o interêf.se soc;al reclama o. eSQueci- (\, paz n03· e.s~irlto..s AcoI?turb,?-dos pc 
44·63 (senado~ pecteraláj) que. conce~_ m~nt-o de certo-s e determu'lados delL profun<i~. desmtelii~nCla~ <.te natu 
dia. anistia plena, ger e absoluta :t-os. 1' '. reza pOhtlca. ""NunCla. de paz'e con 
aoo tililítares ou civis que, :no Rro It essencialmente ld- material, - de selhena de conc6rd~a, parece . a'l!-te 
Grande do Norte; pa-rtlcDparaJu da caráter po:jtico e penal;. ç-onforme de céu prudente. OVlSO· que (!xP:edl~ 
reivindicação' coletiva denominada- ·acórdão -recente. Cn 'Revista Forense, te de homens,- dela. eSCl'el--eu Jqa 
"greve .dil. fome", ocorrida em setem~ \'01. 109, pág. 523). .. . Barbalho. -. . . ... 
oro de 1963, OS l\-<linistédos Militares Sua inconveniência resulta' do exa_' (Comeutános ao Cftllg-Q PJtnll:J 
e o Estado Mai'Or" das Fót:çag Armad~ ,me, mesmo superficial, do aconteci- Vol. IV, .pl? 4'1, pAgo, 113). 

PARECERES der.am .seu Pl'onunc1ru::ento em dó- mento e dos motIvos apontados como Usada c~m s~hed.ori&, -,$e condiçõ€ 
cumentas confidenciais (deZembl'o de '!'aZões para sua OCOl"t'§1lCÜ1. q~te hum~1hem ou testri~es ,que de 

Parecereslls. 687, 688 e 689, .1963), Inclusive sôbr~ a exten.são do 'De rato, "lã niio se poderia compre_ sj~ualem "" beneficjários, é provi 
- . . .de 1964' - . benef!c~o ... B.?s sargentos, implIcados' na ender que· militares 'das 'PÔl'ça.,s· Ar ... dencIa de aplaudir, 'pelos seu.s in 

sublevaçao ,ocorr-ida em BrMnia, em n\adas, se insurgindo ostensivamente contestáveis efeitos para. o. apazi, 
N9 687, D~, 1964 12 de setf'.m.bro daquele ano,;(expedi- contra decisão do Supremo Tribunal ~uamento geral ... acentua. o ti'15fr, 

ente anexa~o ao· processo, em enve- !Federal, de armas na· mão, ocupas:' .mest.re, de direito· penal (ibidem) 
Da. ComiSSão de. Constttuição·e lope fecI:.ado, na forma regimental iSl'm um Ministério, Bases e' :'Jontos porém,. inquestionável é· qu:; .só "I 

Justiça. sóbre o Projeto de De- (artigo 14 d.,. A~_'...' • se-nsíveis, prendessem lUn Mtnistro qo pod.eI POlítico é o único Juiz da opor 
crc~o Leg.islativo n9 9,. de 1964 ~a. ·tram1taçaQ d.ei:l.,e ~ltuno proJeto iS:1premo TriqUTI.a1 Federal. o 'Pt.esl~ tumdade da' anistia e da' extensã! 

. ~n(( 5'1-Ç-63, na .... · . Câmara) • que d~ d~creto.legl~lqtivo, ° Senador J-ef" 'dente em' exercíc!o da CâJ.nara. dos a .que' esta· se deVe dar", confinm 
anistia os militares .ou ciyis .plT.. rSOll de Agular proferiu o seguinte JPeputa.dos e otlciaÍ5 de ·tôdas as ar- a .lição ·de Carlos Maximiliano (Co· 
t:çipantes dOS acontecimentos 'que ,9to, que fo~. ap!<>vado ~eí~ CoIl1!.'>'" 'mas para .finalizarem 110 objetivo .de mentários, volüme II pátT1na. 164) 
:>e desenrolarmn em Brasília; no sag,de COl1Shtuiçao e Just_lÇ(l.~ na reu~ dominar a Ca1>!taI~ da R€pública,_ o A anistia tem. portanto, caráter po· 

. díg. 12 c[p .setembro de l!i63. l?j~ rea)jzada. em 5 dêsté l?lêS: if[,to, entretanto, 101 :muitó mais 'gra- iitico e somente ao Congresso oompet1 
. O Scna.dor Cortes. perell'a. apre~ 'Vll, vistó que o motivo - protesto cou- concedê-lã-"'(Eklucrdn F;5pínó!a., Cons 

Rc.1!:.tor: ·Sr, Jeffel"Son de Agui sento11 projeto "e "~ t 1 1I t1 t . t't ' - d ld • '-I u" ... re o . eg s 6. ro, ra decl$ão da Justiça s-oberana - 1 Ulçao dos Esta 03 -Un· (J do Bm 
. O ·prOjeto .de· decreto~legislãtivo n9 ;oncedendo a~lst).l plen~1 .gel.·sl e ab- IOi, apenas, a razão ostensivamente sll,/volume I, página 353),' distingcin· 

9-64 (n9 '57~C, na câmara -dos Dcpu- "9-1~tta aos mUltares ou CIVlb, que par_ -a::gUld.a para explicar o. leva.nt.e. Em do-~e do indult,o porque Il vsa o;;,~ fato. 
t-adas) resultou de propOSição apre- ~l~l~aram:n;.') R.io GroJ?dp do :N"orte da realidade. documentação apreendida., e nao l'I homem/aproveita. 8 ca·tegori~ 
eenti3.da pelo ex-Deput·.l-do Pereira NU~ ,~elvll.ldlcaçã9 C.,? 1 e ~.iV" f-. denominada S1!lda nas primeIras }loras de repres. de delinqüentes e não f\'" tn~ivtduo: 
nes, r .. 'tl 2 de outubro de ·1963. r.o qual greve da f.Qme I Ç:Çúl'l'\.da. em setern .. '&iio comprova que o movimento tinha isola<l.oo (carJos~M'3ximmano, ob cit..l 
se .p: ct:;!!dia. anisti9.r cs militares ou. brn de 1963, te!'1dO como principals :f~ri~1íd.ade mais profunda.: tr~tava.-Ee, Pelo exposto, a Comissão de C-011S' 
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tHul~ã.o • JlLOÓÍi/l 0j\illjI pela rejei
ção do proJeto' cfe c:teerêlo legisla.tivo 
119 9. de 1964. 

Sala das Comis.sÕes, em 5 de junho 
de 1964. 

Wilson Gonçtllves, Presidente. -
JelferaDn _ de Aguiar, ReIQt()r. 
AUoysto de Carvalho. pela conclusão. 
_ Edmundo L'Jvi - Argemiro FI
gueiredo _ Euritx: Rezende - Me
nezes Pimcnteí - Bezerra Netto. 

N' 6118, do 1964 

Dl Comis:ião di: Segurança Na
cioi''ll, sóbre o Projeto de Decre
to Legislatir;o no 9 de 19134 

Rel~t{Jl': Sr. Zacha.rias de As
sumpção. 

Pe-!o presa-ute projeto ficam anis
tiad:~> os mintares ou civis partici
pantes dos acontecimentQs que se de
senrolaram no dIa 12- de set.embro 
de 1963. em Brasília, e todos aquêl"e.S 
que., em consequóncla dos mesmos, (Om 
qualquer lugar rio Brasil tenham 50-
frMo ou posam vir (I. sofrer snnçóe.:J 
discipllnares ou ~egai.s. 

n. A Proposição está 1011fIamenle 
justificada p'elo seu eminente Autor, 
o qual sIntetiza os objetivos de me
dida alegando que er:ta visa a j'reJm· 
plantar a J)t\z no coroçâo do povo, 
que tanto ama. aS suas fôrcas arma
c1a.s". 

lII. . Os Mlnlstél'los Milltares, por 
solicitação da ComlEsã-O de COll-<j,titut
ção e Justiça. E,nvlaram 00 senado 
001.1.\ pontos de v:sta acêrca óo pal~l
tante a ... ·sunto. 

O Ministério d:l Guerra, depols de rF con.sidernçMs, assim se prorun# 

"No ca.w, pretende-se concro,er 
anistia Ct. m1litares que com )te
ram crimes previstos no Código 
MilHar (DeCletO-I,el nO 6.227-44) 
e crime,.'; colltra O ES.tado e na 
Ord:'n PoHtü)a e SocIal (Le1 nú
mero l.802-s:n s.ujeitos, . "::tan
to, às sanções previstas na !"-"
laç!i0 aclma menciollrJ.da. 

ora, a aniBtia virá tornar ~m 
nenhum efeito ess~,s sanções c, 
seus beneflcltt.rios m.ilitare.5. 
que se insurgiram cont.ra a pró
pria Instituição _ continua.rã.:] 
em seus cargos como se "\·ada 

houvesse acontecido, no gôzo de 
toq"s os diruto.s e vantr.~ér. a 
êles atinentes. . • 

Tal fato, é óbv!o, virá a,balar 
profundamente a disciplina e a 
própria hierarquia, peças basila

res sôbre as ç,uais repousa a Qr
ganIZação das Fôrças Armadas. 

Nessa"i condiçót's, não se pcd~ 
à luz do texto constitucional ~ 
nrópria Organização Federal do 
GO\·8rno. ser favorável a mf'rl'das 
que venham a enfraquecer :;)') 

prinCipias fundamentais sõbre os 
quais repousa a estrutura das 
Fôrças Armadas". 

Idênticos ao d,a Guerra, são o.s pr'o
luncJarnentos d'Üs MInistérios da Ma· 
'1Ilha c da Aeronáutica, ambos 'oor
les em' res&.llta·r a incoveniência do 
)rojeto, que, aQ contrário de cantri· 
mir para· a paclfieação dos -cspiritos, 
raleria, se convertido em lei, com:) _um 
:r;mvlte à lndisclpI:na, como t: in
:entivo ao desrespeito à autoridade, 
orno um prrmlo pelo n1:lo cumpriDlen· 
o dos dever","'. por parte de maus mi
[t,ares. 

IV. A ComlU3ã,.o de Constl.t\llçáo ' 
rustiça, em ampl(1 e fundamentado 
mrecer, c~msjderando e. an~stia, na hi· 
fót~e, pOliticamente inconveniente 
'pinou pele. rejeição. do projeto. 
V, Entrando no mérito' do a.ssunto, 

.-evemos. de pronto, assina.lar a n()S~ 
a. inteira concorri'â:tcia com os pare
ere.s. da Comissão de Constituição e 
ustiça e dos MinistérIos Militares. 
Vivemos um momento grave de nos~ 

e história, mas um mom"nto pleno 
e virtualidad'es cívica!'!, que deseja
lOS ver concretlznd:'ls em at-Os. 
A Revolução. ellJ. marcha no Bra:=i1, 

usca, .sobretudo, a eonsolldação da 

ordem democrjÍ.ticn, de Que são con· rio dos pronuncirunento& referidOS, QB 
dJções básicas uma harmon:a pel'feità quais revelam fi. matéria. em seu e.s
e um perfelt-o respeit-o dos poderes tudo sUbstnnc.lsl. 
ent.re si, ,e cal"'-e prec:.samente às Fôr. Em face do exposto, opinamos pela 
ça.s Armadas, por determinação cOllS- rejeief1.o do p:~oJcto, 
tituclonal, a guar-d'a. das. lnstitui{'-:'~ 8aJa das co::nissões, em 6 de n-gôSto 
em que repouta. essa ordem. de 1964. _ Aloysio ele Carvalh,o. PIe-

Ora, é evidênte que não pode apro- sidente. _. Sigefredo Pacheco. Re1a,
veita.r à democracia nenhum c,to. que, tar. _ Victorino Freira - Silvestre 
de algum modo, sirva, para desviar os Péricles. de a.côrdo com o Relator. 
m!1itu.res de seus sagr.ados dever~~, le. Reafirmo o que já declarei na 00-
vanuo-os à quebra de seu juramento missão de seglirança Nacional, opor
e à dl~torção de ~Ua m:"::â.o corutit-u>< tunamente será. cabível anistia cOmO 
cional. medidr de cl€'mência, o que sempre 

O brasfleiro ê tolerante e Compl'e~ tem acontecido no Brasil. com a sua 
ellt tVQ u>ndendo sempre a perócn.f, t"adicional tendência afetiva, haven
mas talvez seja devIdo a. êESe e;~ces.so d'O misericórdia na J'u.stiça.. 
de bonda.de que se deva a sucessão' 
de movunelltos de rebeldia,· que tan
to mal têm feito ao p:d.s, ao me..cr..:. ') 
tempo que deixou 013 miUtalre.s em sI
tuação dif1eil no con"eHo da nação 

No cnso do.,; acontecimentos <:' Bra
sUia, de que a. proposlçãó cogita, fo
mos, nós mesmos, testemunhas ":t fa
tos que depõem Fêriamente contra os 
im;u.rretos que os praticaram fazen
d0 com que o povo, que os 'presénciou, 
pUdeo-se fazer um iuiZQ errado dos mi
litare.s. que não podem, em SUa ge
neralidade, ser confundidos com meia 
dúzia de clementoo qUe desonram a 
glo:-iosa farda que \'t'~tel}1, 

Todos nós esta.lr:o~, hoje. con\·1c. 
tos de que, se não tz.ntarmos uma re
cOll1IX;lSição efetiva, democrática mas 
enérglca, das fõrç~s vivas da nacio
nalidade, em suas rea1s estruturas 
não poderemos reallzar os gra-ndes ob: 
Jeth'os dn Revolução. 

VI. Diante do expâsto, opinamos 
pela. rejeição do projeto. 

Sa.la das Comissões, em 9 de julho 
do 1964, - Zaearlas Assunçüo Presi. 
dente. - Zacarias ASSUllÇão, Rel~tor. 
- Silvestre Périicles - Jose Guia· 
Hlard - Jose Ermlrio. 

Vo:o do SI'. Silvest.re Pêriclcs: De 
QcôrdJ com o relator, pela rejeição. 
do projet-o. Oportunamente, porém 
caberá o. a~o de clemência, a anistia, 
como sempre ~em acontecido no nra· 
sil. com o princípio de mi.sericôrdia na 
j~:iça. 

N9 689, DE lfl?4 

Da Comi'ssão de serviç.o Públi
co Civil. sôbre o Projeto de De
creto Legislativo n9 9, .de 1004. 

Relator: Sr. Sige!l'edo Pacheco. 

O presente p:COjeto de dçcreto le· 
glslat.lvO. de autoria do ilustre Depu
tado Pereira - Nunes, anistia os mili· 
tarcs ou civis participantes dos a.con
t.ecitnentQs deseIll'Clados no dia 12 de 

,.setembro de 1003. em Brasília, bem 
COmc' aquêlcs, que, em ccnseqUéncia 
( ; mesmos, em qualque' lugar do 
pa'f8. tenham sOfrido oU venham a 
St'tre! sanções dieclplinaroo ou le
gaIs, 

A douta ComiSSão de Constituição 
e Just!ça desta Casa. em parecer pre· 
liminar, op.inou por aucUêncla &s 
Mtni<;t!'(ls Militares e de Eltado Maior 
drs FôrÇa.s Arma-das. 

SaÚsfeita, a. audiência requerida.., 
voltou a. CcmIs.são de Justiça a ma· 
nlfesta,r-se na espécie, aduZindo pro
nunchunento contrário ao projeto à 
vista das razões apresentadas pel08 
Ministérios Mll1tares. 

A comIsião de Segurança Nac100-
nal, por SUa vêz, opinou em conso
nância com o ponto de vista adotado 
peJa comi~são de oor..stituição e Jus
tiça e pelos Ministros Militares, re
comendando, tmnbém. a, rejeição do 
prOfeto. . 

Diante dos elementos oferecidos pe
los Ministéric-s da. Guerra, Marinha 
e Aeronáutica c, também, em aten
ção aos vali05:os subsídos de ordem 
jurJdiea aditados pelas comissões de 
Constituição e Justiça e de Seguran
ça Nacional, não vemos cOmo ampa
ra.r a. medida consubstanc1ada. no pro· 
jeto. consIderando. ainda. Que Q par# 
te rela.tiva no exam(' desta ComL"SãO 

se apresenta. nO 0050, como' corolá-

o 

Pareoer n9 690, de 1964 
Da Comissão Especial, sóbre o 

projeto de Emenda à Constitui
ç/lo n' 3, de 1004 ,8. F.), que 
altera o ttrt, 147 e suprime' o § 29 
do art. 156 da Comtitutçdo Fe
dera!, 

Relator; Sr. ·Desi.ré Guarol1t 

O presente projeto de emenda à. 
OOnstJtulção Federal, que tem como 
primeiro proponen te o ilustre Sena
dor Argemiro de Figueiredo. altera 
o At. )47 (CaJlut) i acoscont. pará
grafO ao mesmo an. 147; e sUPrime 
o parágrafo 29 do art. 1S6 da COns .. 
t.ltuiç~o Federal. 
. A modifIcaçAc, sugerida pela emen_ 
da consUtuclonal em exame, no que 
tange 80 art, 147, "caput" da Cons) 
tituição Federal, visa a. subordinar 
também a. aquisIção da proprledu.'~ 
ao bem estar social, uma. vez que, 
nQ.. ... têrmoo do. tJtado preceito constr
tuclonnl, apenai~ o uSO da .1ropr1.e
dnde está condicionado a êsse obje
tivo. 

O parágrafO, que a emenda man .. 
da aditar ao art. 147 da constituição 
Federal. detennlna que, sem prévia 
auPori7.ação do 6rgão federal incum .. 
bldo da superintendêncIa da refor_ 
ma agrália no pa.fs. é vedacL'\ a. aqui. 
slçáo de terras públ1cas ou parMcula~, 
res a proprietâr1o que já. possua 
áea superior a. mil hectatres. s,alvo 
quando a aquisição decorrer de su
ce~§o herectftã.rl,a, legíti.ma". 

A propcsIr:ão. nesse passo, tem e. 
justifIeá.-la as s;'!gulntes razões fun
damentaIs: 

"Não se impõe modificação 
imediata na .. situação atual 405 
proprietári'Os, qualquer que seja 
a. ârea terrJ.torlaI do seu domi .. 
n10. Mas SI' e5tabe1ece o prin
cip!o de que, não somente o uso, 
mas também a aquisição da pro· 
prfedade rura.l, ficam cOndicionaM 
dos ao interésSe social. Partindo 
do prlncfpf, de quo nenhuma 
propriedade deve ter exte:p..s§.o 

l!uperl0r a mil hectares, em todo o 
pais, as emlmda.s sugeridas ve· 
daT a nqu1s1ção de terras que ex
oedam a ês~e limite. Rcsalva, 
entretanto, (fUe, a juizo do óÍ'· 
gão federal superintendente da 
reforma agrárIa naei'Onal, o limi
te "derido nOS!;a ser transposto. 
Prevlne·se, por essa. fOrma., B hi .. 
pótese que se - tnteressa.r à. eco .. 
nomla nacional e à ordem SO-
cJal a. concessão da medida. tal 
se dê viEando-se a maior produ
tividade agro-pecuá:!I.ta, através 
de grandes investimento"l de pes.
soa. fislcn. cu lurldica Não se de
verá impedir, por exemplo, nas 
condições atunis do Bra!O'lI que al
guém adqulrn dez mll hectares 
de terras, e a':; trabalhe integral ... 
menta, aproveltando- ns no senti· 
do econômlC'O. com lavoura. me .. 
can!zada e emprêgo rigoroso da 
técnica no ângulo da. adubação, 
dos fertilizantes, da irrlgaçfi-o e 
dQ eombaro lts pragas. Mas. o 
prlncíDio fundamental é (') da tl· 
mltaçA.o da Area. te""r,itorial prl· 
vada ent mil hectare:l'. 

Agôsto clll 196,4 2677 
.=-. 

Em referência à t-erceira parte ds 
~menda constitucibnaJ., Ou seja, a s: -
prc&são do pa.rágra,to 29 do art~ 
100 da CCG'l8tifmJí;fi.o Federa!, são 
consignados os seguintes flUldo.men. 
100· 

Il A sup.ressão do , 29 do art-i"", 
gc' 156 da ConstitUição Federal.' 
além de por têrmo aos abusos ~ 
frnudes cometid% ria cJllcessão 
de terras públIcas é uma decor .. 
rê.ncla da emenda anterior que 
fixa. mil hectares o limite máxi .. 

. mo da propriedade territorial em 
to(lo o país. Por essa forma, Ir.... 
ca::'ão proibidas a alienacão e aI 
concessão de terras públicas deJ 
ár.:m, superior a que a emend!ll 
estabelece e suprImido portanto;'! 
o' text.o constitucional que não 
det,ernünav6 Umite algum", 1 

Como se observa, as provIdências 
inserta.s na presente emenda cons .. 
: ~ ... cionnl oferecem ao momentoso 
prOblema da reforma agrária sinto ... 
mática contribulçá'o, revelando, 50" 

~~~~~dO~)::~~~d~u~e :~~;~~:~. na s(}. t; 
De fa.to, a par dos lItígIos surgi

dOIS em tôrno das várias sugestões 
pertinentes à reformulação de umq; 
ndequad:l. política ngré·r1a pa,ra Q 
nosso p!lts, a proposta. oonsubstan .. 
c1r.da na emenda em aprêço, aléni 
de pacificar Importantes setores d'8J 
opinião nacIonal, apre.senta.se eom~ 
um importante passo em demanda
do bem estar social, ·através das me... 
didas qt:.e preconiza. as quaIs, sem 
dúvida, garantem o acesso amplo ~ 
terra, por viA do \Ill1Q dlstribulç~O 
raciona1 da propriedade, consoante ' 
principio que assegura. igua.l oportu. ... , 
nldade para todo.!!. ~ 

Desta. .3orte, sem vulnerar S ~te~ I 
má.tica de nosso direIto sucMsórlo, a., 
pom.enda. ao vedar a. aqusição de ter" J 

ras núbllcas ou particulares 9. pro ... 
prietá.rio que já possua. área supe ... 
rI'Or a tr.il hectares, fixa aS b~~ 
de uma .Iusta. polític!\ agr~ria, à VIS'
ta. das condições sacio-econômicas 
de nosso povo. 

'Em face do eQo!:ro, opinamOS pela:. 
9provRQáo da presente emenda. cons-.

1
, 

tituc!ona:l. I' 

Sala dM ComIssões, em 3 de agôs
to de 191;4. - Aloysio de C!trvalho, 
P1'esidente. _ Desiré Guarm, Rela
tor. _ Wilson Gon.çalves - Ant6nt() 
Carlos _ José Cétndido - JOSé Fe-, 
liciano Jefferson de Auuiar """':' 
AuréUo li'iaM, com restrIções. -j 
Edmundo Levt - pedro Ludovíro, 

Parec'~res ns. 691 e 692, 
de 1964 

N' 691, DE 1964 
Da ComisallD de Projeto do 

E:xecutlvo ao projeto de r,~ da 
Câmar,';t n9 98, de 1964, que lsen .. 
ta a Petrobrás do lmpõsto da 
Tra-m:missão ,qnteí-vlVOS" po71 

aqutslç5es de,' imóveis ao D-fstrf.t 
to Federal, 

Relator: Sr, Joã,:> Ag~ipino 

O projet.) de Lei que ora. rela.tamoS, 
remetido 80 Congresso Nacional pe:a. 
Mensagem n9 206, de 19 de julho da 
de 1964 do Senhor Presidente da 
RepÚ'bUc'~. dispõe sObre a isenção ~o 
Impôosto de Transml.::são ·ljInter-Vl
vos" para as a.quísi'ções de bens 
[móveis qll~, para "ISO própri~, ve ... 
nha. a tJ.ze,r a pat..·óle-o BrasilelIO S. 
A. _ Petrcbrás. no Distrito Fcde:íll. 

A proposjçào teve origem em E,X
posição de motivos do então PJ:efe.to 
desta ca,pl~,:al, Tenente COl"Cne1 Ivan 
de Souza M:ende3, ao at<..l'" Pre.::: .. 
dente da RepúblIca. 

O projeto. oomo se vê. tem pOl' 01). 
leU'" "'~""'''11sar a petrobrás dE' onua 
'fisca1 munIC'ipal, no DistrIt(') Fd1-
rol. EmbOra essa organização f'sta
tal possa p'-esclndir dessa vantn""cm, 
nada impede a sua concessão, uma. 

-
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vez qUe fOi proposta. ,..leIo -Prefeito 
cleskl Ce.pltal. 

Nestas condições somos peia aprO) 
vaçào de projeto. 

Sala das Comissões, eIl1 4 de agOS
to de HHH. - Wilson Gonçalves. 
PreEidente _ 'Joâo Agrtpino Relator. 
'Nem de Sá -. Daniel Krieger. 

N' 692. DE 1964 

Du Comiss.:::c de", Finanças, sO
bre o projeto de Lei nÇl 98, de 
lVê'l. . 

Relator;_ Sr. Bezerra Neto. 
Com a Mensagem n!/ 206', da 19 de 

lU;ho de 1964, o Pre.5idente da Repü
b.,c.! ~m'iou a consideração· do COn7 
gresso Nadonal anteprojeto de Lel 
ratifican-do o Decret.o b9 316, de 1ú 
de ,naia de 19 da Prefeitura do 
U.st-rito Federal, que objetiva isen
tar do pagamEnto do impôsto de 
tr.1.J1:;:m1ES~O "inter vivos" a.s aqul~i
ções de irrióvei"s. feitas pela- Petro
brás - Petróleo Brru;l1eiro S.A. -
no D:sw:-o' Federal. 

A C:> n·.,.;.:>,,/) de Constituição e Jus
b;a, .:la CàmUTb,. dos, Dep'ltados, de
pois d~ terer h.J:-~gas comideraçõe.s SÔ4 

bre a :n~ :é~'m aprovando parecer do 
nübre Dellt..tHdL L::terte· Vieira. ,con· 
~lui por up:."esentar ::ubstitutivo glo
::ml, son j1 ,c.r.damento de que o -De
creto qu,;, Se pretende ratificar é ato 
que foge c.)Hlple".amente à compet€n~ 
eia do Pl'e' citt do Di~trito Federal, 
uma vez que "as lsençõ~ tributá
rias "()!11-;!'Il •. podérn ser concedidas 

_ a.tl'rtv8s 1e Lei"-. e, não obstante'pa
r.ecer f'.a r'Dmi~t[>o da Distrito Fede
ral no S€','Jl,;t!t da raCificaçâc à.o De~ 
c:,ct,o 'c<r (. prevaler:eu o ponto de 
vista esp.Qsado pela c-0mis,ão de 
Cc.nstltuiçã;Q e Justiça. 

De úualq!lí't' forma o Projeto sob 
exame atende perfeitamente ao fim tl· 
que se propõe c sintett.a o soliCi
tado pelo prefeito do Distrito Fe
deral. na !011ga Expo~içãú de Moti
vos que ?companhou a citada Men-. 
sa;em prfsiden",:íaJ. 

Face ao expc.sto. somo~ pela 2-:t)1'0~ 
. vação' do Pl'ojeto. 

Sala de!; ccml~sôes, ( 12 de agõs~ 
to' de }s6i, - ArgCrnil de Figueire
do. P!'€s1ct2ntr. - 8ezc,.. f' NfO.~â Re
lator. - Daniel «Tteger - Mem de 
Sá - Víctorino Frefre - pessoa de 
Quer02 - Sigfrerlo Pacheco· _ 
Wilson GOIlf;alt:es - Uno de Mattos 

·Pareceres ns. 693. c 694, 
. de 1964 . 

Da ComiSSão de Prcjetos do 
Exceutivo, sóbre o Pro"jeto de Lei' 
fj.I)' 103, de 1964 In~ 2.310-B-64.. ?la 
Câmara), que autoriza o Poder 

.Executivo a abrir pelá Mintsté_ 
,rio da F,azenda. o crédito espéc-al 
de Cr$ 16;OOO.()~O,0'20.ao (dezes
seis bilhões de cruzeiros) para 
subscrição dos aumentos de cap!~ 
tal da Fábrica Naciona.l de Mo
tores S. _ A ',_ pelo Tesouro NQcio-
1lal. - . 

Re!e.~or: Sr. W~lson Gonça~ves. 

Oom a Mensagem IÍQ 228. de 8' de 
julho próximo findo, o Sr. Pres~den
te da R;fPública enviou ao Congre~o 
Nacional projeto de Lei determinan
do a abertura de crédito especial tla
ra. regularizar sucessivos aumentos de 
capital d.3. ~âbrica Nac:onal de Mo
tores S. A.. da qual o Govêrno li'e_ 
deral 'é aciC'nista majoritário . 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL ($egão /I) 
= 

1960. da qual a União" aclonJs. 
ta. majoritária., teve .eU capital 
a.tunentado, por' sucessivas delibe_ 
rações da Assemb:éia Geral, em 
várias oportunidade, ou seja. de 
Cr$ 2.000.000.000,00 para Cr$ • "0 

4.COO.000.000.00. em 14-9-1&60; de 
Cr$ 4.000.000.000.00 para Cr$ .... 
12.000.000.000.00. em 20-9-1962; e 
de Cr$ 12.000.000.000.00 para Cr$ 
1 B. 000 :000. OOO.OO.em 23-4-1964. ha. 
v.l1do a' União Federal subscrito 
as importâncÍéls, respectivamente, 
de Cr$ 2.0'00.0(,0,00, Cr$ •••••••• 
8.000.000.000.00 e de Cr$ ........ 
6.000.000.000.00. 

2. 'Para que não houvesse -tn .. 
tenupção na execução do progra. 
ma industrial da SOCiedade e por 
determinação do Gov:§rno, o Ban. 
co NacIonal do Desenvolvimento 
Econôm.ico, nos terceIro e quarto 
t'\!l.'Ylentos e o Banco do Brasil S. 

cos ofidaIs - EtJ.mu1Ulo Lcvi 
;:erra Neto. 

Be-

Da Comissão de Fi-nanças s6-
me o Projeto..de Lei n9 103. de 
1964. 

Relator: sr. Bezerr,a Neto. 
1. Em mensagem ao Oon..,o-resso 

N::~cionoJ.l, o senhor Presidente da Re
pública. anexando expo,slção de mo .. 
tivo.s do SenhOr Ministro da Indús
tria e Comércio. de julho do cor-. 
rente ano,' apresenttlu' ante~proje-. 
to de lei, em cujo artigo primeiro é 
o poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Ministério da Fazenda. o cré .. 
dito especial de Cr$ 16.oo0.000.0~Q.OO 
(dezesseis bilhões de cruzeiros) para 
atender à subscrição de aumento de 
capital da Fá.brica .Liacional de Mo" 
toras S. A., pelo. Tesc.·..:ro NacionaL, 

A. no quinto e últ!mo, em nome e 2. Como se verifiCa da exposição 
por cont.a do .Tesouro Ndclonal. do motivas. em que são i.nvocaà·os os 
adiantaram o numerârio tndLspen- artigos 49 e 59 do Ato Instivlcional, 
sável à int.egralização do capital a Fábrica Nacional de Motores S.A. 
subscrito !leIa União. entidade Jurisdicionada pelo Minis-

3. Nê.sse tnterlm, encaminhou térLo da ~ndústria e do ComércIo, de 
o Poder Executivo. Mensagens ao aeôróo com o art. 49, da LeI n9 
Congresso Nacional, em 1960, 1962 3,782, de 22 de Jlllho de HI6-l}. d,) qual 
e 1963, com projetOs de lei que a União é acionista ma.joritáTia, teve 
receberam, respecti"amente. os ml- seu capital aumentado. por sucessivas 
!TIeros 2.306-60, 4,755-62 e 1550-63, de}l1_berações da Assembléia Ozral, 
:::o:icitando a abertura' de crédi- sendo o numerário indispenSável à 
tos pnra o' pagamento das ações 1h,tegra1i~ação do crupitsl sub.:crito 
sllb~'c.rltas pe!a União. pela união. adiantado, em nome e 

por conta' do Tesouro Nacional, pelo 
4. Vale notar, entretanto, que B,N.b.E., no tercei'ro e quarto 

o pl'ojetO' número 4 .. 755-62. por aumento, e pelo .Banco do Brasil. no 
1mproprIedade de redação, llm1_ quinto e último. O aovêrno patt'O
tou-se a a.utorizar a eleva.ção do cinou aquêles adia-ntamentos para q"le 
capital da Fábrica. de Cr$ .... ,. não houvesse- intenullcão na exe-
4.000.DOO.(!OO,nO para Cr$ .•.•• ,. cução do programa industrial da 50-
12.000.0no O-oO,()O, sem, entretanto, ciedade, 
-autorjzar c'aramer.-te a abertura 3. Entrtme::lkr:. o tooder EXecutivO 
0.0 re~pectivo crédito para 8. subs- encaminhou mensagens ao Congres .. 
crição, pela União, das ações cor- SI) Nacional; em 19-6Q, 1962 e 1963. 
respondentes. Ora. tendo em \'ista com os respectlV'OS projetos de lei 
o disposto no artigo 5.9. do Ato s!Jlicitando a abertura de CréditOS 
Instituc~onal de 9 de abril de 1964, para o pagamento das a\--ões' sUbs
tal falha não pode ser corrigida critas pela união, sendo qUe numa 
no congresso, tornnndo-se indis- das proposições, o Projeto n9 4.755, 
p-ensá\'eJ 8 iniciativa do pOder de 1962. houve wna impropriedade de 
EXecutivo, de vez' que se trnta de redação. pois Be limitara e. a.-"ltorl~ 
e.~mcnto de despesa. zar a elevaçãO do capital da Pãbr! .. 

5. NÊ.Q havendo Os projetos que ca., de Cl'$·4 OOO.OOO.()(lO.<JO para Cr$ 
acompanharam e~ referidas Men_ 12.C{;O.O-OO.JCO,C>o. sem, en~retanto, 
sagens ultrapassa'do O estágIo ini~ autorizar c!ararnente a· dttertura do 
cial de apreciação, na Câmara dos respectivo crédito para a ~ubSCl'ição. 
Deputados e tendo' em 'vista Q, p~la Uniá-o, das- ações corresponden

'urgência de que se reveste a re~ teso Surgiu o Ato-rnstH.ucioD9.1, nesta. 
gulnl'izaçào da matér!a, parece-me intercorrência. e pelo :.::eu art. 59. fi ... 
aconselhá vel. Gomo pro\tl.dência de cou defena ao Congr~so a lntciativa 
economia leg:slativa, aO tempo em para flquela autorização. 
<IUE! se .supre n falha apontada., 
promover a unificação das propO
sições em um ~6 projetoj encam!~ 
nhando-o ao Congresso Nac!ono.l 
com nova mcru;agem". 

A matéria está suficientemente jus_ 
t:ficada. _ 

Não -obstante vi~e principalmente II 
normab,a.r aumentos de capital an
teriormente subscritos e integra1i7f.l
dos, provisoriamente, por intermédio 
do Banco de Desenvolvimento Econô~ 
mico e do Banco do Brasll S. A .• é 
de espen,!'-se qt1e, com êsse substan
cial refôrço financeiro, ampl~ndo. fn
c1vs1ve. o seu capital de giro, pot:sa 
,a. Fábr:ca Nacional de Motores 11_ 
vrar-:-se do regime deficitlirl0 em que 
vive, corrigindo. em definitivo,' fi .la
mentávet situação descrita -pelo llus
tre Deputado ,Luciano Machado no 
seu p.lrecer oferecido à ComissãO :.te 
Economia da Câmara Federnl. 

4. O' ante-projeto de lei, eDyiado 
J)e1o Executivo,' supre 's falta de' po~ 
dê'T€S O1'igináríos do o:)ngre&~o na 
I!s~cie, , ao mesmo tempo unmcou, 
~10 cr-édito em referência. tôdas as 
parcelas constantes do. tramitação 
a TI tecedente, 

5, Na Câmara, nas Comissões téC) 
11lca-s e em plenârio. a. mensagem' foi 
objeto de acêsa dlscu.s.são, sendo pôs ... 
to em rêlêvo o grave aspecto defici .. 
târio da F. N. M,. S'Ja obsolênchl de 
inst.alações e de métodos de adminis
tra~ão, quer duplic"al" sua produção 
de 10 para 2:0 caminhões por dia, e 
a montagf-m dos carros JK de- 3 'Para 
40 por dia, E' a União que suporta 
tôdoJ. a carga do déficit da organiza,.. 

"çã.o, na quali'dade de açioni.sta majo .. 
ritário, à razão de 92,007% do capital 
soeia.l. 

Em .'faee do expôsto~ somos pela 
npr-ovação do projeto em apreço com 
n. redação vindu da out.ra Ca,.')a do 

Na EXPOSição de Mot!vos, Que acom- congresso. 
p8.nha a referida proposicão governa-

A Comiss,ão de Eêonomia daquela 
Cusa do. Congresso elaborou o subs~ 
titutivo, sem prejuízo da Unha pro .. 
post.a pelo Govêrno, e é O presente 
Projeto de Lei n9 103. 

Man!fcsta-8e a. Comi..<:.Sáo de Fi) 
nanças pela sUa aprovação. 

(penro), O Sr. Ministro da Indústria Sr.1a daiS t;om:ss<?~, 11 d-e ~gôsto de 
• ComérCIo esclarece' 1964. - Joao Agnpmo, PresIdente - Sala das Comls~ões. 12 de agõsto 

. Wilson Gonçalves, Rel:ttor - Dan 'rI de 1964., _ Argemiro de FzgUelredo. 
-A Fábr!-ca Nacional'de Motores Krieger _ ~Aurélio Vianna, COm res-' Presidente. - 8e::;erra Neto, Relator. 

S. A" entidade jUrlsdfc!onada pe_ trlções quanta aOS adJantamentos qUe - l.ino de Mattos _ Daniel Krieger 
1:0 Ministério da Indústria e do se seguem à exp05'ção de moti\'os - _ Mtm de Sá _ Vlctorino Freire'_ 
Comércio, de acôrdo com o al·t, 451.j.rooé G"icrl1wrd. cem restrlç6es quan_ jPeSMJa de Queiroz ....1 WIlson Gon
da. Lei n9 3.782, de 22 de julho de to 6{) t. ... ~::t'l~tlento fieta pelOS ban· :çall>~ _ Slgejredo Pacheco 

• 

. Agôsto de 1964 

Pareceres ns. 695, 696 e 6! 
de 1964 

N9 695. DE 1964 

Da Comissão de Constituiçã( 
JUst:ça, sóbre o projeto de 1 
ereto Legislattvo nf/ 89, de Ui 
que aprova o Texto do A ~ôrdo , 
tre Os Estados Unidos do Br! 
e a República Federal da Ale'fI 
nha. s6bre privL~égios aduanei 
de Consulados de carreira. e 11 
êiondrios, assinado em Bonn, ct 
de novem.bro 'de 1963. 

Relator: Sr. Argemiro de Figt 
redo. 

O Projeto de Decreto Legislativo 
89, de 1964, visa a aprovar o Acó 
ce:ebrado entre a República dos 
tados unidos do Brasil. e a Reoúl 
ca Federal da Alemanha. a 30 de ; 
v-emb:ro de 1963, sôbre privilégiOs ad' 
neiros de Consulados de carreira 
func:Onários. A ma tér:a vem à j 
missão de Constiutição e Justica p 
os fins previst.os no art. 66. alíne~ 
da OonstItuÍ-ção _Federal, uma vez r; 
sôbre e!a. ,1á se prommc!ou a Câffil 
dos I?eputac!os. 

O Acôr'do consta de 14 artigos; 
dos ê1es regulando .a concessão de ! 
vilégioa aduaneiros aos Consulado!': 
Carreira. aos Cônsules de Carre: 
aOS J"r.k!als que exerçam nos Con 
:o.dos .as funções de Dat!16!ITafos, ' 
quivista, Cript6grafo e '\irriilares. 
ses privilégios variam em função 
grau hierárquico dos fllncionârios c" 
suIa.res. . 

Tudo está bem elaborado com o' 
d\~ncia rigorosa no critérIo da Te 
procidade, 

A Comissão de Constituição e J 
tiça. nos limitf$ de sua competên~ 
nada tem -(l opôr aO Prajeto de 1 
ereto Legislatiyo em aprêço, a.com1 
nhando, pOT essa forma. o pronunc 
menta da Câmara dos Deputa.dos 

Sala das Oomissões, 5 de li<z:ôsto 
1964. _ Wilson Gonçalves. ~residl 
te - Argemiro de Figueiredo, ReTI1 
_ Aloysia de Carvalhp _ Euricn 1 
zende _ Edmnndo Le'vi - Dal 
Krieger. 

N' 696. DE 1964 

D'a Cqmíssão de Relaçõe,~ EJ: 
riores, s6bre a Projeto de Dec 
ta- Leg!sUlt·VO n9 89. de 1964, 

Relator: Sr. Antônio Carlos, 
Em Mensagem de março de 196' Senhor Presidente da. Rep.úlJ1fca st 

meteu ao Congresso Ne.cionaJ o te: 
do ACôrdo entre o Brasil e a Alen 
nha ,sõbre privfMg10s o.duanelros 
comulados de carre!rn. e seu,!: fl 
c!onários, _ 

Assinais li. exposição de motivos 
Itamarati. que os 'Cônsules de cart 
ra. gozam de "certas prerrogativas i 
tre a~ quaLs se desoooo. a de isen~ 
de impostos aduaneiros, reconhec' 
pela prática Internacional. Esta 151 
çãO, concedida. geralmente' por ru( 
cortesia. e portanto de contornos í 
precises, provoca. d!scussões e ret.1 
damentos inúteis quando invocad.!1 

pa:ra obviar êsses .inconvenientes 
Brasil tem procuradó assinar atos 
ternacionais regulando a matéria. I 

mo aconteceu em 1961, quand-n rui 
n-ou COm <{l _ Repúbllca. Argentin!'\- 1 

Acôrdo nes::e sentido. qUe teve ráp! 
a_provação de Congresso Nacionat p 
Decreto Legislativo n9 24. de 1M3 

O Acôrdo cOm a República Fede 
da. Alemanha. ora submetido à ap: 
ciaç~ de Vossa Excelência. reguln 
concessão de priVilégios aduane~ 
aos ConsuladoS de Carreira, ao.c:. C~ 
sules de carreira, aos Oficiais 
Chancelaria e' a. outras pessoas ( 
exe~am nos consulados fuu<;ões 
Datilógrafo. Arquivista, Criptógrafe 
!limilares. A extensão dêsse,<:t. privl 
glos va.ria .segundo o gra.u hierl\rq 
co dOS funcionários consulares, e 
8\D<1<H!<1 .8enlplO quo aeJam Ilaotoà 



"0 Estado que os envia e niio e:..:er
(:I!:n ntividades remune::adas prIvada.o; 
no Estado de res:dência. 

São objetos dest.a ü:enção tribulá
r'a qllaisquer 3rtigo .. -''i OU apare'.hos ne_ 
lCessàrios para a execução dOs ferviNb 
do~ nmsukldos e quaisquer 3 rti~os Ce 
con'iurno de uso próprIo OU domést:co 
dos nmcionârios consulares, A lm
portadi.o. a. transfer§nc:a e a subst.i
tuicüó de aut(Jmóvei.'i gOZ'3.rão de tra~ 
1.Dm~nto anãlogo ao concedIdo às m's. 
f)õe~ djp~omátjca.'). 

D ::.nte do e~:l>OSto. somos peja apro_ 
. vaçJo do presente Projeto de Decre

'kl Legislat!vo 
S~){I. das Ccmlssões, 12 de agôst.o 

~c 1264. - Ben.erfi"cto Va,Hada:res, Pre .. 
6ideDte _ AlIiónio Carlos, Relator 
Vfva'dO Lima. .- pessoa de Queiro.z -
Mcm. é.e Sá - Antônio "Jucá. 

Pal'e~eres IlS, 698 e 699 Iredação apmpriada ao "ligo r.rime!- O SR. PRIlSm_. 
1'0; autonzando o Poder Executivo, I (Nogueira da Gam4) _ O reque-

de 1964 não. o Te.3ouro Nacional, SI promo\'er rimento que acaba. de ser l1do va.1 .. 
N\I 6GB, DE 19€·1 IJ. c.levação élo capital. OS quantitati .. p'lblicação e será, em aeguida, de&!! 

vos 1:inancei roa da proposta goverlJ.a- pachado pela presidência.. 
Da Comssdo de Ftnanças, sõbre menta.l foram adotados. figurando no No expediente lido figura a Men-

l'rojelO de Lei da Câmara n9 102, substitutivo aprovado providências 10 do corrente, em que o Sr. fI'esl
de 1964 \U': 2.1::;{j-1l-64, na Cdnw- quanLQ a liquid.aç~Q de compromissos sagenl n9 283 (n9.17 (nO Senado), do 
Ta). qUe autori.za o TeSOUro Na .. lmanceiros pela ·Companhia, e alte- dente da Repúbllca dá oonhecimen .. 
danal a prom.over a elevação do ra.'1do-se (an. 49) para 80% a a.r1quo- to ao Congrezso Naci-onal do veto que 
capltal da Companhia de AlcaHs ta ad valorerft do sub-itens 23.12.011 opôs ao projeto de Lei n9 3.680. de 
e dá ou"[ras providencias. - C3.rl.n::nato neutro de sódio - da 1958, na. Oâmara e n9 187, de 1961. 

I . Tarffa das Alfândegas, fixadas em no Senado, que isenta os mineradores 
Relator: Sr. Lebã.o da Si velra, 40% pela R-~so::~lcãQ de 21 de junho - do pa.gamento da conliribuição arte-
O prEs2nte projeoo, oriundo do Po- de 1961, do Comelho de Política cadlllCi.a. pelO InStituto de Apo~entado" 

der l:.xecuJ..Ívo. \'iss. a autorizar o Te- Aduaneira. ria e Pensões doa Industrlário. 
EOUl'O Naciona.l a promover a elevação Segundo a proposiçào adota-da na A fim de conhecerem dê.sse veto 
do capital, de Cr~ SOO.OOQ.OOQ,OO l01- Câmara. vê-E.e que: esta Presidência. convoca. aS duas 
aocent0.3 milhõ~s de (;ruzeiros), da a) sômentl~ s3rá concedida impor- Ca.sa~ do Oongresso Na.clonal para 
Ccmpnnh!a NaCIonal de Alcalis. t.açã<> de barrilha, na quantidade ex- sessão conjunta a realizar-se no dia. 

para tanto, o Poder .!!xccutivo é cedente à p:.-odução de barrilha na .. 2 de ,setembro do corrente ano, às 21 
autoriz2do, pelo artigo 59, a abrir cre~ cionaJ, -nediante comprovaçã.o da uti .. horas e ao minutos, nO p}emuio da. 

Na Comissão de Finanç[,s, sóbre dito ~1$-pscial a:é a importância de lizaçâo do pl'oàuto pelo importador ta 
d D .. 'sl t'vo . Câmara doa Depu. dos. o projeto e ecreto-f..oe{ft:J l Cr$ 2-1.".:.OO.OCO,t(Kl,'ÜO {vinte 'e quatro (art. 49' § 19'); Parll, a. Oomissão' Mista. que O de. 

tl? 89, de 19064. .• bilhõ:::s e duzentos milhões de cruzeL.. b) a.s autorizações para concessão vel" relatar de.s1gna ~ Senhores se.. ... 
Re:ator., Si, Wilson G011r;alve3. ros) , destinada a atender a despesas de licença de· ,importação deverão ser· na.dor,e.5. 

com a int"grali7..a-;ão das ações da aprovadas pejo Ministério da Guerra. 
De autoria .de sua Comi~são de referida empr&a estatal produtora de mediante apresentação de certificado Renato Silva. - PSO 

Oonstituiçãj) e Juspça, enViou ~ Câ- Ltardlha. fomeci-do pela. Companhia NacIonal Ne1::;on Ma-culan - PTB. 
mara. do'i Dep:..ttados à aprecisçao de scm emba!'go do qu~ ,oderia ser, à de A~caUs, de que não pode a.tender, Eurlco Rezende UDN. 
6enr,.do Federal o projeto ~ Decreto primeira visl..:'1, uma operaçãO, a Men· com produção própria, ao pedido in· (Pav,sc:t) 
Legislativo que apova o Acõrdo aci- ,~a{Yem PrEsidencial esclarece que tal dustrial. Há. oradores inscritos • 

. ma 'lndividualizado. aumeIlto decorr:? da necessidade de o 3. Reconhecemos que a proposição, Tem. a palavI:a o nobre Senador 
A matéria re.;u!tou da Mensagem nº patrimônio da álcalis ser atl.!-aliza9-0' como se encontra, atende aos objeti- Lino ,:le Mattos. 

«. de 1964, dn Poder Executiva, .que em conseqüência da etapa mflaclO" \'os do poder proponente, e que não O SR. LINO DE MATTOS 
Ie fez acompanher de lon~a expJs!ção nária por que p;tssa a conjuntura na- é mais possível. ao Senado, emenda.r, 
de motivOs do MinistériO das Rela- cional. pOis. dada Q l:atalidade do praro, pre.. (Sem revIsão do orador) - Sr. 
çôes EXteriores. contudo, :azões sócio-c.conômic!::s e rele::eria O ante~p.rojeto do Govêrno. presidente. Senhores senadores, Se.·· 

A citada expo.::lçã<:l . de m-!>th'os es- de seg"lral~p Ilaciollal dão substân- Pe:o expõstc~, a ComIssão de Proje.. Mores Jornalistas, VO"J formular um 
elar€ce: cia à ne::c;.sid~tde fi..nancelra, de vez tos rLo E"Áecutlvo é de parecer pela a.pê1o ao EXmo. Sr. Marechal Cas .. 

a) que, por ocaslão de SDa m:ssão \que o ca:'.bJnato neutro de soo.1o é d"ePr"l;.!4Ç,ãOemdO"rPrincoiJpeitoo rdeseol'\Le'aindn~.,,~C2a' tello Branco: desejo que o honrado 
A Repúlbica Feder:.U da Alemanha. o maLéria p:':ma na fabricação de V1..;;ru ~ v-.:><;; Chefe da, Nação determine à. sua A&o 
então MinIstro da Indúst,t'ia e C::>- tiros, anUss.spLi~s, explosiVOS, etc. malo~' c:tame e emendas. em plená.rio. sessoria. que elabora' projetos de 
mércio. Doutor Egyclio Mlchael:.,on Em face dos efeitos de aceleração, Sala das Comissões, 11 de agôsto de emendas à Consttuição, o exame da. 
assinou, a 30 de novembro de 1963, no ~,um:;l1to do consumo dos produ .. 1964. _ João Agripino, PresIdente. _ pos.sibilidade do atendimento do pro .. 
00'lIl o Ministro dos NegócIos Estran- OOS da Companhia Na-cional d.! Alca- Bezerra Netto, Relator. _ Aurélio blern.a· que passo a expor. 
ge1r?S ctaque1e pais, um AcõrdJ sôbre lis, ~ de multiplicação, no aUmell!O ~rianna. _ E'dmundo ... em. _ Mem A Constituí-çã,o FlederaJ preceilt,ua., 
priVIlégios adU~eiros ;de c!'n;uladOS do l1lvel d,.,e renda : ~;-e emprêgo, op.- Ide Sá. _ Wilson Gonçalves. _ José no Art·. 20. que, no C9.SQ d!e a. arrece. ... 
de carreira e S!.US fU?c.onános, llruUOS p ... la 3.pro1i~çao do pres'ênt.e IGu:omard. _. Daniel Krieger. dação estadual de impostos, salvo a 

b) qu~, na. qualIdade de a.gentes projc:to. em pnncfplO, re.s.salvado o I do impôsto de eJ.portação, exced,er, em 
dos Estados que os enviem, Os côn.su· reexame em plenário, para emend.\s. O SR. PRESIDENTE: MlUlioípio que nã.o sej:a o da capital. 
lffi de carreira gozam. de certas pY'er- Sala das C0missões, em 12 de agôs.. (Nogueira da Gama) _ Está. finda o total das rendas IOC'ais de qualqutr 
rogatlvru, entn) as quais se. destaca to de 19.54. - Argemiro.:te Fi~uci:e .. a leivl!"a do expedi<>nte. nature:~a, o Estado da.r-lhe-á, anual .. 
a isençãO de inlpost03 aduaneIros, re- do, PreSIdente. - Lobão da Stlvelra, I mente, t.rinta por cento do excesso .. 
conhecida pela prática. internacional: Relàtor. _ tvtlson Gon-;alves. - Da- ,Sõhre a mES:l fçque::-lmento que arre-cadado. I 

c} que essa isençãO, concedlda ge- niez Krleger. - VictOrino Freire. - vaI ser lIdo ltsse disposith'o oonstituclonaI p.as .. 
ralment.e por mera cortesia e. por- Mem de Sá. _ Bezerra Netto. - sou a ser clamorosa injustiça às ca .. 
ta.nto. de contornos ImprecisOS. pro· Pessoa de Quefro~. _ Sigefred.o Pa- E' lido () s~guint~: p1tais dos Estadas, exceção feita à 
1<><4 discu,,",ões e retardamente inú- checo, - Uno de Mattos, Requerimento n9 285, de 1964 cidade do Rio de Janelro, que é, aO 
teis quando invocada; DE mesmo tempo, Estado e Município. 

d) que, para ohviar êsscs inconve- N1 69~, 1964 senhor presidente: Injustiça, Sr. Presidente, porque os 
nientes. o BrftiU tem procuradD ru;- Da Comissâo de Projetos dO Estado.s e ao União cobram impostos 
sinar atos internacionaiS, reguland..o Executivo sóbre o Projeto de Lei Requeiro a V. Ex(!, sejam solicita. (Lubo-ajustáveis à. d,esyaloriZiação da 
Q matéria. corno o.conteceu em 1961, n9 102, de 1954. das i~orn~açõ.:;s ao Sr, Ministro da moeda, isto é, à inflaçã,o galOpante 
que.ndo assinou com a Argentina um Fazen a sobre a proibição de ex.. que tomou' C\lnta dêste país, d'e r.nos 
Acôrdo nesse sentido, o qual teve rá- Relator: Sr. Bezerra Net.o. portação de ca.fé - tipos 7 e 8 _ ... elo a esta pa.rte, como verdadeira epideM 
plda aprovação pelO Congresso Na- 1. O Senhor Presidente da Repú- P:°fto I det,tVit.(,r~, que. foí dadotada mia. 
cional através do Decreto-Leg!slativo blica. em mensagem de 9 de julho de pe o ns 1 uto rasilelro o Café, Nestas condições, o rmpôsto ge 
DI} 24. de 1963. 19-64, adotando as razões da exposi .. conf-Drme denúncia telegráfica.-- quv Vendas e Consignações, O Impõsto de 

Na. Câmara dos Deputa.dos, após a ção de motivos do Senhor Ministro me é feita pelo Sr. Governador do Consumo e o Impôsto de Renda aju.s: .. 
iniaiativa da OOmiS$ão de constitui· da Indústria e Comércio, apresentou Estado do Espírito Santo, nestes têr· t.am-se ao aumento do custo de vIda. 
0'::0 e Justiça., que ofereceu o pl'oje~ ao Oongresso Nacional um antepro· mos: mas iSto não a-eonbece com Os 1m. 
to, a proposição foi aprovada na Co- jeto de lei, para ser autorizado a pro.. Senador Jefferson de Agúiar Se- postos eobrados pelos Muni-cipios daS 
m1ss..1.o de Relações Exteriores. que, mover a elevação, pelo Tesouro Na- nado Federal Bra.silia solicitando in. Capitai~;. O Impôsto Predial está prà" 
depois de ressaltar a semelhança en .. ciona..1, do capital da Companhia Na.. terês:se vossên::ia angustiante pron. ticaniente congeladO, face à constante 
tre as cláusulru; dO Acôrdo em face cionaZ de Alcalis, de ,Cr$ 800.000.000,00 problema criado nosso Est kio vg fa~ manute:1ção da Lei do Inquilinato, 
e as do realizado com a ArgentIna, (oitocentos milhões de cruzeiros)· para ce nova diretrizes adotada mc vg que quando não proibe o Rlilllo{'nto de 
jé. atrás indicado, oonr:l:"Ji oor jul .. Cr$ 25.000.000.000,00 (vinte e cinco transcrivo vg ,na integra vg rádio aluguéis, pennite aumentos 1.nsignifi .. 
gar conveniente que a lsenção, con .. bilhões de cruzeiros). A meSl11a pro· enviado nesta data Sr. Presidente cantes. Como o Impôsto PredIal estA 
ferida pOr consagrada praxe :nterna.- posição determinou que o. aumento República vg vasa.ç1o segUinte têrmos em' funeão do aluguel, não têm êsses 
eional, seja, efetivamente, assegurada seria dividido em ações ordiná.rlas, pt conllulÍco eminente Presidente Municípios a possi.bUidacte d'ç melho
por meio de d()j~umentos dessa natu- nominativas! do valor de Cr$ 1.000.00 nova Diretrizes In.stitutc Brasileiro mr sua arrecadaçM. 
reza. a rim de :etIra,r dela o ca.ráter (um mil cruzeiros), e que: Café que imp4~U expor4l.fião caU, Assim, ficam Os Muniopioo das ca .. 
de liberalidade e resguardar a próprio. a) o Ministro da Fazenda ficava tipo sete oito porto Vitória vg amea.. pitais _. onde as obrn.s públicas são ,]-
dignidade do exerçfcio da represp.nta- autoriza-dO a subscrever, pelo Tesouro ça. sufocar no!:sa economia vg afe.. de g11ande monta, tais como pavi .... 
çáo, em têrmos de reciprocidade dO Nacional, as ações necessárias à inte- ta.do importantes 6etorea e-stad'lais menooçã.o de vias públicas, g.llerias 
tratamento. gralização do nôvo capital; pt solicito portanto preciosa et ur ... pluviais, serViços de água, esgôto e 

Em face deSia.s razoê.s, n. Comissão b) o Poder Executivo ficava. auto.. gente intervenção Voosa. Excelência outros ._ sem meios para atender a 
de Finanç·as, no ângulo de sua com .. rlza.cJo a abrir crédito especial até a sentido adotar providêncie.s que res.. essas despesas imensas, porque têm 
petêncie, específlca.. manifesta-se pela importância de Cr$ 24.200.000.000,00 guardem elevados interêssei Et'5pi.," neces.';ldade de trabalhar cOm pro
aprovação do proJetó em exame, que, (vinte e quatro bílhões e duzentos mi- rito Santo vg J·ah qne fiC 4iI10S tmpe- dutos cujc-s preços aumentam na mes .. 
a rIgor, não trti.s implicações de ca- lh6es. de cruzeiros), destinada a, aten .. didos comerciar oitenta pOr cento ma proporç.ão do custo de vida., 
ráter financeiro dla.nt.e· da praxe in~ der s. despesa. COm a integta1ização nossa produção cafeeira pt Aguardo A fim de 'que a Assessor.Kt do Che-
ternaclonal existente. de ações. . vg pois vg gestões ilustre represen-

E' o parecer.. 3. Na Câmara, a proposta §overna .. tante para que possamos vg com pre .. te da NaçãO enoarregada do t".'itudos 
d ' - , d A"t t 1 di!! j Emend3.E, constitucionais tenha ele-Sa:a as COmISSões, eln v e agu.::. o men ,a passou por mo caç es,' pc s mência. caso requer vg imPedir seja 

de 1964. - Argemiro de· Figueircdo, se1s emendas surgiram .em plenário, consumada ubstrução total nOSSil eoo ... mentos que comprovem o que estou 
Presidente. _ Wilson GonçalVes, Re- e hO:lVe três substitutivos, .da Comig .. nomia pt COrdia1mente p~ Francisctl afirmanclo, VOU d8.J' alguns dados es-
lator. - Antonio Jucá. - JOsé Er .. são de :Pinanças, da CQm..issã.o de &0- Lacerda de Aguiar Governador Es .. taEtlsntl, cl~,):8, por exemplO, a união n.r-
mfnio. - Daniel Krfeger. - Mem de nomfa" da Comissão de Fi.scalização tado'·. õN. 

Sá. _ Eurico Rezende, - Sigefredo Financier.a e Tomada de Contas. . _ l'ecadou, no Município d!J, c.w1tal de 
Pácheco. _ Pe.iSOQ.. de Queiroz. - prevaleceu o substitutivo da Comis- Sala da.s SeSl,oes, 11 de a;ôsto de São Pat::.!o, Cr$ 27.883.000.000,OO~ o 
LaMa d.r,.. Silveira são de Finanças, que começa por dar ilOOL - Senador Jefferson de Aguiar Terouro Est.adual paulista, Cr$ .. ,. 
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-~-8:581.0~.~O,(lO: e a. 'capital- do Es-= sileiras. se convencerá de que um ato debate cem a crise d,e supzrproduçã<J Ill&nl. cs Conselhos ei:.C8ou;.;.is e .m'1,' 
~do de São paUlo. Cr$ ..•.. :...... seu e1--aborando emenda co!lStitució- e quando todos nó,s ·~onha)nos com~ a nlc.·p.:~~, tOOGS articulucks e C<lffi o 
~.081.000,OOO,~O. . " nal que el.:clua da Carta Magna. li" po.ssibilidade de levar Ê";~3 exces.::o· objetivo de dar ênfase à ass~\têncl~' 
. '\T.el'I!ica-se. por êsses dados, que a parte' do d~spositivo que não permite além fronteiras, o qUf' !lr~O é t3.refa scc~~~l' PU1,'ticulp.r. f:.~cs órgãos .!lerão 
lOuioo, recolheu 53,1% do total da ar- às Capitais recébern ê,sse excesso, te k fácH, não seria o' Nordes:e. redimido compc:·,os de cidadãos devot~dcs à. 
'I1ec.àdação; o Estado, ·35,3%; e o Mu- -rá acolhida unânime. de seus males crón:ccs., um grande cuu,::,a e ter~o a incumbência e-sp1?ciul 
thiciPio da Ca-p~tal, 1'1,6%. . !!!itot(certo de que Senadores, Depu- centro de eonsumeO A nt:l popu~'l.ção de flfCf!.1izal" o funcionamento do EÍ.<;,.. 
1 Em 19':3, 'ano pas.::ado, a Uniã.o aI- tados, Prefeitos das -Capitais. todQS não é maior do- que' a da Rep'Júl,i-;;:a l.iemu acnt~·o .des· programas pr~via-. 
Il'ecadau - .sempl'c' na Capital de São concordam em qUe a med:da se im- Arcrentinaí' men!.<! t;:·c!çad.cs: AI, fi. burccrac:a re. 
~(Paulo _ cr$ 2,69,425.0JO.OOO,<JO- o Es-- põe,_ a fim "de qUe as 'Capitais brasi- Assim, Sr. Pl'e:;ldente. o (:ese-nvol- m~we-:,r:.d:i não 'precisará fun~ionar, 
~Jtado, CrS 158,495.0CO.OOO,OO; c 'o MU-. leiras est.ejam ma!~. bem ~ab~litada.s vL'11mto d() Nordeste d2~xa de st'i' e_s- pelo mel:W.s na cúpula, bastando ape. 
Itll1ieiPiO da Capital, C:$ ...... , , ... '. ao' atendlU1ellto de suas prOpl'1RS ne- sunto de preOCl,1pilç!i.,:) excl-.lSiva do. llaS que o govêrllo oonsidere re:evan~. 
37 983 OOO.OOO,(jO . '.,:: > ,cessidades. govêrno f~'defal"pa.!'ll Eer além disso, :.es _ '.-!tis serviços, devendo mE"smo 

Jj Nessas condiçÕes, .a ~'uriHio aumen- Era o qUe desejava dizer, S!' Pre-,. condiçã,Q da 'estabilidade s6~io-econôk criar _ U!1.1n o~'dem de mérito; com. 
Jtou o percentual ',para· 57.8%; o E'>ta- .3id~nte. (Muito bem. Muito bem). mica do-s Estados de>e:l101vi~os _: do pl'etl'Qgativas espechis, .para pr-éniar'" 

:ldo o t€-v~ r~duzido. de -35~ para 34% O SR. PR~SIDnNTE: Sul o serviço pela C:l\lsa. _.~ 
Ie o mUnlCiplO paul!stano V1U-.'ie redu_o Mas v.Jttnndo ao as.::unto principal . Féltc) i.sw, 81.'. Pl"csidertt61 acredi-
~icto de~11,6% para-'S,2%.'. (Adalberld Senal - Tem à palavra destas' modestas consi-d:rações, lierml~ tamos qt;e a assis~ência social~ no 

De um exame comparativo dos va- o nobre senador Euricó Reze...'1de.~ tindo-nos, a- titulo' de colabo.·a~ãú, 1;a1:5- tomatâ·'uovos rumOs, l"ealizando 
nor-es arrecadados com o que deveria (P(l:usa). cumprindc., aliá.,>, a no::'.<:a oprigação o goVê1'no o. ,que pretende, 'com 'O 

}corresponder A elevação do ct!st-O de S. E.'U1. não está presente. .~' ou ? nossO dever pedir a._ at~nç~o do ~in!mo d.e, 'esf~rç,os _!in~nceir?s,. ,s~1'!l .' 
1 "":da, ist.o ,é, à prq!?r~ão inflac:.óná- Tem:- 8 .palavra o 'nobre Senador governo .fod~ral pal'a ~ a.ssLstencla so- desprezar. e lógico, o 5lS~ema o,fic~a! .--.' 
(Iria do PaIS, conclUI-se ·qu~ a arreca .. ' cattetc Pinheiro, (Pausa). ' cial de m1cJ.ativa- part~cul,ar, na cam" que pf,~~elamente ,~_ poder;· pUblIco 

IfuÇr.o ideal para a união teria sido S. _EXa.' nã-O est,á pr'es,ehte. . ,p~a. a se~ ence~tada v~sando, e~pe- -venha a mstalar ou coordenar ~Qmo. 
jce Cr$ 22');276.000.000,00:' para o E~ Tem a palavra () nobre Senador Ar~ clalmente 8 soluça0' do problema ~de tru'efe básica. ' , ,_ . 

. ," .,.ltado, Cr$ 146,790.0-00.000,00, e, p<1ra .thur Leite ., saude do Nordeste, como 'de todo pais. Ayentamos essa solução com a :ex~ 
-...;; ia Município, Cl'$~48,l!4D.()DO,DOO,OD. - , ,_ -<; • Não entendo, Sr. préSid~nte; .porgl:le 'p~riêncla ql1e"temôs do ,problema 

O comparativo mostra qUe Si união, O ,SR. ARTIfUR .l~EITE atk' hoje não se organtzou, na aàml- através da nossa . vida pl},bhca, espe", 
f~,ce H ê.<:se aumento do custo de v:da, (Lê o séYuinte diicurso) _ senhor nLstração federal, ê.sse importante- se- cin.lment-e,. quando tivemos_-~ -1?POl",tu .. '" 
!recebe_H a m.a1s do que deveria rece~ Presidente, Srs .. Senadores. ~eunl .. tor de assistência, <) qual, por i:5S0, nidade de -1 sentir < as terrfveis dlfi· 
ber--; Cr$ 49.149,.000 ,OOO,(){): . o -Est.ado r:im-.se, hã. Idtas ,pa.s::ru:ios, com _ o S1': tem 'vivido entregue aO a-bandono C!t- culdades sempre, 'encontradas' pelos,' 
T€CeQ8U a mais, Cr$ 11'.705,000,000,00, Ministro "da Saúde, Os 'secretários de paz de quebrar '8 mais empedernida devotados a. essa~ santa cruzaqa, ;do 
TodQv!a; ° MuniCípio C:.l Q!pHa! bait Saúde dOS_Estados do Nordeste, oca'; das .obstinações, Acredfto que se: 050- que' é exemplo o que, ocorre n-o meu 
'déirante recebeu a.menos; dê~se' ideal" sião em que debatera.m diversas pro,. mam Por'mais de trinta mil as orga- Estado natal, onde' êsses. abneg~dos 
CrS lO 057 OC.o 00000 ".' d' en et do'" nizaÇÕes dêsse t.iPo exis~enté_ no pais. vivem num, eterno' estadQ de _decep-:, 
. ';'1, sr', Pr'esld'ente', S'j'S, Senado'" •• e VlnenClas que everao _ser ~ c a.- d há I ó II S" ' t f lt d' 1\' • "" b-' ti d lhor" d condições No meu :E:sta o -ma 05 .... e, Dl; 3.1" ção an e _a a a e compreenn o ,-
Srs. Jornali.st,s,s urna injüstiç·a c1a- o Je ,:a~l o a IDf.ida l,a as l ~ d' elas destinadas aos má!s \-'ariados fins. de colaboracã'O dos podêres públicos:'-·' 

'Im01"'(}sa que prIvou o municipw Jl.a1Üis~ de sau:I.,e da S?) . pOPulaç~o lio mas a 'ftnaliéiade precip'la' de tôdas face ao eSfÔrço ou à luta que e~~ . 
'--no de receber do ~·t·ado,' como '.x- setenu·tao braBl euo.'~ As sO UÇoes a t à. d' à d ~ nf t d 11 • d a ,l+O. ~ - • d ~ -. 1 ~ec: é o comba, e , oença. ar e ao s..,.. preendem, e ren an 0,_ s uaçoes r. 
cesso de arrecadc.cão. Cr$ •... , .. '... precomza ~tS s~o as- maIS ,rr-evanh~ ~ frimento .. na..s suas mais variadas for- máticas, no' 'particular, empenhados 
"6,1"4,000,000,00, ,'ó'no'.nn P''''<::/1...1o, e,'si concreizauas, como creo ven a . . .- f' to d d v '-' ~:;;.u . I nh d' 'd h~ mas .. ' _ - em mLUorar o so rIrnen os esva~ 

',1 EIl1. l n62, o Estldo ter!a quê entre-' a ,aoon ecer, sem ne uma UVl a ao &sas .- organizações têm vivido à lidos' OU, ,de' 'dar expansão aos, seus ' " de modifis:ar a triste paisagem -da-o 
igar à capital 'bandeirante Cr:;; ...... quela' região relativamente ao aban.. custa. do altru1.smo dos seus propug, sentimentos de solidariedade huma"_. 
G3.626.000.000,{JO:' Neste ano de Ult::4. dono fi que. Os seUs, valor-osos ha.bi-- 'nadores,' da cooperação voluntári~ na: frente, via de regra, à chocante. 
talvl;>z es:::a. injustiça atinja a uma dr-~ tantes foram relegados por parte do partIc018J" e da a-juda dos" ~dê~·es. indiferença do poder púJblico. rega ... 
!ferEl1ça, qUj! a. Cidade de São' Pllul0 govêrno federal, concernentemente públicos. Esta, de modo geral, lnsl~- t-eando e demoranpo ao máximo o 
deveria receber d.a" ordem de Cr$ '" bl d 'd -. d 'nificanté, face ao vulto das necessl- pag,amento dos auxili-Os legais,ou 01'-
50.000.000.000,00, importânc!e. esta ca_ aos P\'? e~ et!>au e," polsá;eg~oO dades em:relação !lO problema a en~. çamentários,' -com' base' nos quais os 
lnal1zàdn, tôda., ela. exclusivamente~ o sen lnlen -o en ao express o pe S frentar e. além dlSGO, .incerta. At, empreendimentos _,foram encetados 

, para Os cofres do Está do; > secretários presente.s ao conclave, o em vez do govêrno colaborar, decidi.. -ou' são mantidos. _ . 
>" ~~nheço,' Sr, Presld'nte" o' ,pr' oble~ -govêrno· federa.l, atA - a ,revolução de -- te I • d roble ' ' 1m t- Sr Pre vv ... l' . ã - N d t d~uen, para. _ 50 uçao e um P : Fica, ass , a suge~ ao, ,"'. ,.' ma na pr6pr~ carne. Fui Prefcito da. março, mutou sua aç O'êno, .or es~, ma. que, é legitimamente seu e que; sidente, como- êolabóração ao nosso 
1Cidade, de São Pau1n .e sei das ,difi_ aos programas de emerg nela- ou com, pelo sislicma,_lhe sai realmente .~~ra~ alcance, nesta oportunidade. que, po. 
culd.ades para a realização de obras as obras contra sêcas e "que'" em nome ,to __ , pelo contrário, e ,por nuns ab .. ' demos forecere. "(MuitO bem!) 

c':j !públicas daquela:' importante Admi .. da sãúde dos brasileiros nord.estinos .surdo' que pareça "="-'dificulta essa", " ' . 
" lnistl'S,ção., Mas não reIvindico (1 exs_ muito dinheiro Se malbaratou, muita ação al.tamente' meritória, regat~an- O SR. PRESIDENTE •. 

me'do problema por parte, da. asses .. obra supél'flua 'se'construiu, enquanto, 'do o auxilio e demorando. ao má1omo (Nogueira da Gama) _ Tem â va,':; 
sor~.a da Presidência da. Rcpúblioo., se estiolavam, peJa I!iingua de recur .. ' o seu p::tg-amento., BusC9.k se justifica .. lavra ri nobre ,senador Antônio g~" 
'úniCa e" exclusivamente })a-Ta () aten .. 50S".oS prúgl·amas!lrealmenl(tê"t=;. sé.r1oshde tiva para. tal procedimento.;-t:a .. su~o- los. ~ . " ' ' 
dimento de'lnterêsses da minha -01_ ~tedilcina. Pfreven ãva, ass s nCla O&- siçã.o de que inúmeras tnstttUlçoes de ' < 

(Jade J pl a ar e ormaç o prOfissional. Fl- tal natureza são nintásticas, nã'O O' SR '. ANTÔNIO CARLÔS 
Estão aqui ,co1egas; rperesentantes .zera~ ver, ainda. que aos Estado:s é passando de simp,les organizações P?- -CNço fOi revistõ pelo "orador) _ Sr: 

de tôdas a~, Unlda-des federativas e impos~ivel a execução de seus. planos liticas;' Isso é outro a.b~urdo, pOIS, presidente e 'Srs, Senadores, em, dia , 
-estou conveneidQ de que o"problema de saude sem o. recebimento regular mesmo "que- po.sitivada a duvida; cabe, da semana passada, tive ocasião de 
lê o mesmo para carla uma. 'das Capi .. d~ verb~,s, fedel'ais~ pre,:istas: ~em a a-O g,?Vél'110 a, çulpa de tal estado ,de pronunciar discurso sôbre.Q.. situação 
:tais. Repito que a única. exceção é a. n-ece~sár;1a.; gradaça-o .da~ pr~~rId~des coisa, uma ve2: que pennan:ece desa.- dos seguros do 'Instituto de Aposenta-

'. Cidaae do Rio de -Janeiro que, sendo nos mvesLmeJ:?-t.os. ~pos aná!l!'e ,~~u- parelhado pata fiscalizar, como de_o dõria- e' PensõeS dos Empregados 'em 
no lnesroo têmpo Estad-o e ~unicíp10. ra. ~as neçessJ.~ades da .~eglao. via a. a.plicação dos seus recursos Transportes e 'Cargas ,do meu ~tad<!,-. 
conta com êste -exceSSo por não ha.ver Dias ~.p.os aq-lela re1.!-Ul~o, °f~X.'11o. neSsa finalidade, punindo rigorosa .. princ1palm,ente aquêles segurados Illl
Q~stinc-ão' nU separação enn-e o que Sr. preslaente,da Repubh~ v.süan;do ment.e a fraude. neiros que, de uma..hora para.' outra" 
tr,ecebe' o, Estado e o que recehe o -Mu_ o. meu Estado,. pr~feriu lmportante O que é certo, Sr. Presidente, é estão ,sofrendo . as conseqüências de 
rnicfpio -, dlSCur.SO na 1]mvcrsld?4~ .local, quan- que o' govêrno, -por' iútermédio do pro"i,dênclas drá.Stlcas,', ,', muitas,-del,8s 

-' do afumou a preocupaçao do .seu go.. . vi h d à • 
Sr. presldente, dirijo-me 'desta ma .. vêrno com lia. luta contra o anaIfnbe-.. estimulo - goroso: que ven a a, ar '-provoéando injustiças clamorOsas para. 

neil'.a .ao integr.o 'Chefe da.Nação pt31'_ tismo e as; enfermidades e que está instituição de-, assistência' social-par. com os trabalhadores da. região do sul 
que tem S. :Exa.; por 'fôrça., d-a Ato em estudos a futura Lei Orgânica da. ticu1àr, poderá colhêr resultados e~· -de santa. oa.tarina. Conclut ,aquêle, 
:Jnstituci-onal,' a" facu1dade' de enviar As, si.stência Médico-Hospital,.r, e ~ue, traord1nádo:r nó' combate à doença discurso .fazendo arpêlô B!C) Exmo. Sr. ' 

e com 'o mínimo de despesas, ~Is, Id" da R~pu'blica' ao Sr .. , emendas à Constituição, cuja-. tra.mi_ considera. um conjunto de medi as l'''r Pres en'A::, ,,", _, - . ,J.V.I.I.- , 

,tação, ,no Congresso' segue um ,rito es_ capaz de tornar 'a saúde pública um .mOOmO para 'faz-er '0 que, no par 1- nistr'o do Trabalhó e ao presidente 'do:, 
tpecial. com. rapi<\ez fulininante. O efetivo instrrlmento no .auxílio ao de- cular. ,S~' realiza' hoje na pais; n~o IAPET:C pax'a.que recomendem à di-
c.q-SO que exponho exige sOlução rápL senvolrimento econômico .. " . seria.' () ~otal (105 recursos constantes reção da autarquia, em" santa ·oata-
" I - f im' t do orçn-mento do Ministério da' 8aÚ. rina,. outra otie:ptação., 
fUll, $O uçaó u. l~ e. Com essas iniciativas OU com êS!es' de 'suficientes para atendê-lo, mor. "< 

1 lIã tramitação. nas duas Casas '::o propósitos, SI. PreSidente, ~ atual go:.' mente ~ se considerarmos ° atual" pa- Ninguém, -{muito menos eu, viria 
'C<lngjesso, de diversas emendas de vêrno se volte. para a E:oluçao de pro- drão ele vencimel1;tos de médicoS, en. a e3Ut ttibuna pedir que iriegularida .. 

...;:{" senndores.e Deputados," collmando o b~ema de. grande transcendênc,ia ~o 'fermeiro.s" regime de' trába1ho, custo dCs' porventura- cometidas' anterlor"'!_ 
m~mo objetivo. Uma dessas .. men- desenvolVlmento~ 4o~ país,' vez que a. de construção, -apare1hag-em, despesas- mente nlo !ôssem apw:ada.s ou corri- . > 

Idas-é de alguns anos. o que vem mos- sade e a cducaçao sao _fatores prImor .. de adm1n1stl~ação, etc. etc.,' . sem' gida~; ninguém, e. __ IDulto ~enos "1, 
tr.ar ,à 'Oa:5a e à AssesEDria. da PIes! .. 9Jais em todo programa ligado ao pro. menção a dedicação. o devotamento deseJaria que pr?S~egu~sem .no Iaipe!a 
{lêncla da República que o a.s5lffito gresso econômico. E se atentarmos incrc:1tes à instituição particular, co. crit~rios prejud!cIau;, aO patrun6nio~da 
não é nõvo para, nós. Muitos ~ para. a de.s~çada conjun~ura que, ~ nlU1uente nascida de 'verdadeiras vo. autarquia e 'ao bom ·e.-ndamento dC6 
que --estamos 'reclamando, soluções e pe..rt.lcular. VIve ~ têrço da populaçao cações. Slm, Sr. Presl~ente, de ver- eerviços. 'Crelo" porém, que t:.Od.oo,._ e 
não as conseguimos no Congresso. da,,:, braslletra-, flue, habIta no Nordeste, pOr dadeiI~as vocações, sem o que. nada também eu, têm o dever de protestar, 
{lãs as dificutdad'es imposta~ pela pró- certo encontraremos ai·9. justifica~iva. se _ :fenUza em tal sentido~' e reclamar contra as altas ind1serl .. 
ipris. constituição _para a "tramitação de gr_an.de parte das ~ficuldades Eóci(}o E t assa vocação que' à govêmo minadas, a. ~supressão de apOsentado
(le emendas à .ConsUtulçff.O, que ext. economlcas _em qUe ora se- debate a preCisa- corajosamente._ aproveitar c rias conce-dida.s há mais 'de cfnco anos, 
gem a presenca de 2/3 e med!da,s ou. Nação, Bb"I'aVandrj as dlstorçõe& '(fle estimular para bem afender o, seu que estão, inclusive, na Delegacia. _do 
tras que reSUltam em demora.. ;:tfetam todo o org,an1smo"nactonaJ, sadio' P1'9pósito~ de ·.lutar 'c!)ntra, li !AFETO, de· meu DtadO: Todo~, e tS,., 

Mas' estou Convencido de. que' se o pois, aquêles milhões, de braSlleiros, doença,. para- Lsso aparelhando .. se bém eu, têm o ,dever de. defender t\-
!Sr, Presidente de. Replib1ioo eOl\vo- em'conseqüêncb., vivem em estado .conve:nIentement.e. -', -.' cl-a...~e ·ope!'·'ria; ., . 
cal' as 1id-el'anças dM vê.rw BanCA- permanente de _ doença, ignorância ,e Permitimo-nos, portanto" sugerir ao Acredito <;tue' a. Bevolução f-o!: :feita. 
'das, em uma. e outra CAsa ,do Oon- subcorununo.' _ ", gavêrllo que crie o Conselho. Nac104 não para prejud!ea.r 08 tfebaiIDwfõf'êa 
!il'"@SSO. ou se procurar ouvir ~()S Pl\'!-, Um_ exemplo, f? Presidente: N-o ll&l- Cl1P 'ABs!stênda S'(}C~al. junto _ao britsileiros, ~ Bi~ pa.~ a.1"88tiill:r~., ' 
fei!"" !I< '""",,, ~ du CJA;lltei,s bM.' _",to Que a n.,....' Ind<llltrl • .- .. Mln1ofér!o d. Soúdó, criando. t&m. ~:l" de .5ri"" """ !lWi!tll ..... ......,"". , .' - - , 

.' ' 

',' 



do n. êl~s O qu~. d~ve ser corrigldo, para I :E'~se telegra!OO ~e.:;ume, A .pel'feíçáo,! Justificação - da tr;bl.ll!;l. I ,~ejÓ ".rotine:a.ro onde ..viVCI.l.~ !o\ umA 
garalltir 03 Ql~fl:':)S da cla.ss" trab3.- a t:3e cue de.l.c!1.dJ, d~a tr~b1,L.'1.a; le- C n',~ S Pr' t 1" ~CeçdQ afrontosa p.\\~a a. eJpesz\l. me-

f 
..... "'h ..... .>. I.- • ..... nl ,,' ,-t d s" Orno s.. \e, r. es~G.o!n e. nua I d'ocridade da época" 

llUlcora, e a",:;;r I:o:n que os t. llD .. ! :1· hl •• \..O-O~? c-... .H:.,_me-.! o o E'n:l,QO! yQde.ria ::o.present:tr ê$t~. projetQ ,&em. • • 
dor;:s. po.~mm" re?ln:e~t:e. gO;9.r ~:-~ i; <l~ ~.:.p:, :~::e~o o prutesto Que a etrocil'Ção El p::>.tZ"odnio daque:e ,::\ue ~r. p;es:den!e, agredlram-::n, ca,
beneflC_o". a qt.e faze.n JUs, d~ aCJ-:"'o I ~qUl f.~ e (sp'ê.O q.te o Goyêrno Fe- é, para mim e para os arti~ta5. brasí- lumar.lm~no, na-o tanto pOr m:"lldade 
cem a LeI. d~ral ~ O EXmo Sr. Pre.5:dente da 1eiros a. m::t!e d~taCt: figura da. bis- ma.:; por jnstinto. cCt~o o animal agli-

'railto e:a:n p:o:!edente3 as critica.s ,~§P!lbll~e!1, que t~:n c,:)ns~~~~mente t-ór:a do moy:mento nrtist!co-cultural de o homem para crefenc.Ier a carnlJ 
qu~ aqui pri>2ui qU2", haje. tl'a.;;o aO 1 .~af~r~~do "'0 s::~t.ldo de J~;::-J~ dn que S~ descmTQtve em nossa terra. que treme ant-e um ser dlfer€:r.t e SU" 
conhôcimelltO do Senado v te;e~:~ma lr".voxpao d" abd.l. o Sr .. M.ms~to do Trata-se, cemo vimos. de Manuel períor: ~. 
que o .ln.el"venwr do SindicaLO dV3 T!ab.a.h0.:,i G.ue l,d~y} s .. e:wr a or~en!,a .. de A!:'3):l~'J. pô;:t.{) Ale~e, :Barão de A v:\~a .d~ Araúj,) porto Aleg.-f ~oi 
Ml.n~.rcs de Cl'.ciúnla, em data d2 4 ~ao da ..... r . p:,e. l ..... en"~ da Republtca. Santo i\ngel0, notável patr:ot.a e tl-r- comO.a dlZ]~ mesmo Darcl Azam~u"a, 
de maio do X.l:r.E'nte ano, di!'igl·l no I e tamcem 0. ,.o~leg.ado 10 _ I~PETC e~ tistG, illcamável incenuvadOf. das tu"~ a de lm1 art:sta-, de um -=~bfo e d~ u~ 
MinistrO úo Tr,J,balho, Sr. A:nalcio Santa q.ataI~na. -"",detellnme a sus .. t.~s. que a~l' de ter merecido a aten- ~an~o, pela bel~a que.,cl'!Ou, p-el3.. o
Sus:;equind. - p;ensão lme-dlat~_ ~ .... sas alta,s e COnE· çao çie varIOS dos ns.scs a!'tista.s e es- eDCla ,que possum e pela bondade com 

Antes de. ler v te:egrama.. cuja cô ia U~a q,;na COInU:.sa;.-: d~ elev~d~: nível cri~ores, não obstante está entre os que VIveu, . ~ " 
tenlio Em m;; o vaI'" ccment.ar qu pl o P:l.,~ e.::;tud3~, o a~,~umo, resp'v:tandc maIS e$quec~çios grandes bl'asileiros. Port,anto, Sr, Preslden~e-, S.S, t ,:~ 

• ç:.> -.:....,~,.'" e llqueles que ]:l gezam os beneflclOs da dores, nesta data de trall':íCenc-E'nf.al 
~r'Fgo"~d pc-r:.~n:~l, ln~e"r~ lldv?za.d.L

,) ilposent2Gor:a h~ mais de "inca anos, ç> Sr, A\'oysio ce .carvalho - MaiS Unportância para as artes no B asH, 

d
o s; ro

d
, e~ rdl~clumMlfl,.e o: nter\en.~r e reV'end(t os OUUQS casus.~ !nJustarnente esquecIdos. e ao (m~ejo da. apresentação dê::-te 

o .n lC~hD (;3 nelros daquela CI- E' p,oc"O llo. ;""0 fa de m d . ~ " '" f 't j t· b ., dade. per ato do Oomando Revolu- .... 1- ~ ",';: _.'5e çn ; o o O SR. GUIDO MONDL'"'l _ tn'lus- proJ'e.~o, -esp ... ro e~ o- us l~a~ ao us(' ... r 
c;onárjo pO' . da auto .. 'd d no que a. regu.anz",çao dOs serv.ços do tanlente e.squ(c.:d~ diz bem V EX~ na r'gum <b grande gau~:.iI'· Man el 
• ,1 a.o ~.s .. \ a .es. ~.s JAPETC dI) meu F.stado não venha a ' . ,. de Ar3újo Põrto Alegre. Ba~'ão de 
me.sma~ lUe nom.:aram o ~resldence cau.sar _ como está causando, em vir_ Manuel de Araójo Pôrto Alegre naS_ Saulo Angelú, {) patrono do dia que 
d? InstItuto da APOsentadOrIa e pen"

l 
tude das injust.!('as praticadas _ uma. ceu na antiga São José dO Rio Pa1'4 se vai instituir. (Muito bem. pl1lma3) 

1W2.s oos E:nprê;Jadc:s em rran.s;}Ortes grave crj~e sccia', (Muito bem; mul_ do, hoje apenas Rio ?rado~ na. então 
e Car3'.:!s, Port>~mto> o Interventor é to vem!) prc'Vínc:a do~R.io Grande, em 1006. O Slt. PRESIDENTE: 
pessoa da conf:ença do pod2r Revo-.-j\ De origem humilde, lutou com gr~l- (Nogueira da Gama) ~ Tem a pu .. 
luc!onál'io. do I'tull-l Govêrno-. O SR. pnESIDENTE~ des dificuldades para comp;etar seus lElvra o nobre senador D.?-s:ré Guarani. 

O refer:d.:) te:eg:-aIT'.a é do seguinte Adalberto Sena) -: Tem a palavra estudv,s e para a iniciação de sua 
teor: ' o ncbre"Sel1ad:)T Gu:do Mondin. carreira artistica. Contornando difi- O SU .. DFSIR~ GUARANY 

I culdades na. obtenção de recursos ma_ (Sem revisãa do ora:lOl') - s{;nhor 
_"SOlidário Com as jU:'itas 'afli-- O SR, Glr:DO MO~"DIN teria:s, embarcou para o Rio de Ja .. Presiden~. 51'S, 5enado:es. não e de 

çoes e vivenjo ° drama de inúme- (Sem r€V são ,do orador) _ Senhor ne:ro. tornando-se d:.scípu!o de Debret, meu fe:tio responder a ataques de na_ 
ros

b 
tr~fbglhadOres .da indústria. Pres:den~, Srs. Senn.d-ore.s, transcor- um dos mestse.3 franceses chegados ao tureza pesscal. multo menos utilizsn

~ard onv1 .e!·a, levo ao conhecimên... re hoje uma Ó!lta altamente signifi- Rio de Janeiro. durante a p.resença do a t.r;buna do Ser.ado Federal mes· 
o e . EX;I que "em sendo dadas eat:.:.va para a cultura artística. do 1'lQui da Família R e a 1 Port.ugu~, mo porque considere o ataque, inclu· 

altas indisc!'lminadas na agência BrasP, Comemcra-se o inIcio de um Quando êsse grande mestre trano'!s sive qua·ndo injusto, um ônus do vida 
l<:c~l do IAPETC. inc:usive de ope- 'Zrande moviment[) que, desenvolven_' r€gr~ou ã Europa, nO&..q) Pôrto Ale- ;lóbl1ca. Entreuanto o j:lmal "A Fô
r:;ttr:s aposenta~os há mai.3 d~ do-se atr.:lvés dOs ano.s, doou !\ nossa gre acolllpanhou-o em todos os pas- lha de São Paulo", na edição dt' on .. 
ClDCO anos. g€ração uma' consciência naci<mal e &os, prosseguin::to depois seus estudOS tem, aU·mandQ·te1' enüado em con • 

Tenho conhecimento de que a ampT,a em todos Ü5 campos :lo domínio .na França e na Itália. tacto telefônico com o atua.} Goveflla~ 
j'1l'l.3:;Jrudência uniforme do su- da cultura e d3.5- artes, Postenormen";e, regressando à Pá- dor do Estado do Ámazonas, at.ribui 
p~~~o TMtn:n:t1 Federal vem de~ Em 12 de agõsto de 1816, D. João tria, sempre m~rcê de sua cu1tura e .a S, EX(l. a5 s'eguíntes palavras trlms
cldmdo ao cperá!i.o f' ~õzo do be- V1 assinava o Decreto" que criou a esplr!to, avultou-se entre Os de sua erit3s €-r.,tre aspas, ~'ererindo'se a nl.Ím;
n::!fício previdenciário após cinco Academia de BeIa'3 Artes do Rio do gemçl10 e, privando da amizade das útste Senador é um. grande menti~ 
Bnos, e que tem contnlto de tra- Jane:ro, in.stnumdo dessa forma o pessoas de maior relêvo de sua época, rOSO. Não tem feito Qutra co:sa em 
balho rrscinclido. ficando o encar .. ensino utístico em nosso Pais continuou fulgurando em suas at!vi. sua. vids senão roubar ."! m..:nt:r. No· 
g,? p~tra as instituições de previ- Para que tal ocorresse. em muito dades artist!ca$, deixando numerosa.s Ar.nazonas todos o conh-ecem", 
denc!a", • contr:biulu o id:.a~i...qno de um Esta- obras, ao mesulo tempo que CC-upa- Quando passei por Manat:S. li' til .. 

'Conforpte expus no meu d:SCU1',',O, 
as empre~a:s Jã hav:am adm!tido ou
tros. OPNU1'lOs, em substituição àque 
le.s que estavam no gôzo dêsseS bene: 
.ffc!os, qUEr aposentadoria. quer au
IXilio:doensa, E como !, produ~ão de 
carvao nao tenha awnentado, como 
era de eSJ?erar-lJe, pois as 'emprês(\s 
de OOIJ-no~:a mista não c{)mpram, co
~o devcr:.am, carvão brasileiro. e·as 
lD.ao podem ad.m.~tir aQuêles operárics 
que rf;cebem tai~, altas. 

Cont~nuo a leitura do telegrama: 
(Lendo:) 

"De.semprê,~o em. tna&a. em vir_ 
tude ~des.sas ELltas e da recuso, de 
empresas em admiti-los está. ge .. 
rando situaç[to grave. comprome_ 
tendo ~ signif1cado da RevoluçãO, 
que rOl defl..agrada para garantir 
05 legítimos direitos da c:ass-e 
oper~ja. conforme reiteradOs pro
n~clamentot, de V. Ex:~' e do 
emmente . Pr e s i d e n t e Caste::o 
Br.anco, 

Se é verdac~e que o GOVI~nto ';e
posto- propiciou desmandos de ta. 
~.8 ordem. tendo a política 'lar_ t::tarla compl'cmet!do o patrimô
ruo . e~onõmic()~financelro das ins_ 
t1t~l-çoes previdencIárias. 0.C:: ope. 
rár.os doen~ e incapacitados não 
devem pagar êsses crimes, 

Os trabalhadores na Indústria 
de &mta Catarinã, confiam since
ramente no alto espírito de jUsti
ça qe ·V. Ex:\ que saberá tomar 
medíc1as ur.g-elltes para normallzar 
ffsa delicada situação, pondo fim 
às exploraçõer, que estão tentan
do _dCEvirtuar o alcance da R-;vo, 
luçao viotriosa. " 

Apcsmtadorias e benefíc:os In":l
C10E0f< dever ser sumàriamente 
cancelados. mas os trabalhadores 
estando na lei, devem ter seu~ di~ 
re1tos confirmados e proclal.laI!Ds. 

Respeito:::o!; cumprimentos 
(a) JosJ Pim>ente-I - Interventor 
do Si~dic.ato dos Mineiros de Cri_ 
ciuma. " 

dista. português - Antõn:o Antújo va cargos OS IUa.is elevados, Umo domingo, deixei lá para SfT pu-
Azevedo _ Conde da Barca _ O lns_ blicadQ nos jornais àe segunda..!etl"a 
pirador e incentivarlor daQ.uela Ato. Voltando-se m.a:s inte.nsamente - não seI se o fizeram, em virtude de 

Antônio AraújO Azeveao era desta- veja.m V. Exas, a variedade de ex- ter sidO interditado o jornal "A Oa
cada figura de homem público. em pressões dessa esplêndid.1. -inteigência zeta/', g'le era o que ia fazer a pu" 
Lisboa. qU'3nd ose tornou. também, - voltando-se mais intensamente blicação) um repto ao atual Secr~.tá· 
decidido batalhador pela- emigração para a literatura, notabJiZ'ou-se como rio de Economia' e Finanças, em vir .. 
da eôrte portuguesa pam o Rio de ptleta. bistoriaC:or, crítico literáriO e tude de nota publ!cada em jcrnais d&
Janeiro. úrrunaLurg-o, brindando sua geração quela ca~:)ital. em que assacaV:l indlS

Homem de e s p i r i t o, incansável com ob:-as de vu:to. de reconhecido tintamente lilJla a.cusação a tocós os 
amante das c~~ncias e das Artes. trou- valor. ex·secretàrlas de EConomia e Finanças 
xe consígü, para o Rio de Janeiro, Oonsoagrou-se como arquiteto, FUn- do Amazona:!, tachando-o,s de tleso
seUs valiosas rivros que, anos de-pois, dou o Conservatório Dramá.tico e a nestas e de recebedores de prCt,Jinas. 
d<oou à. Biblioteca Nacional; do Rio de Academia de Operas Líricas. Diretor Como nto fêz distinço entl'e os que 
Janeiro. . da Imperial Academia de Be:as Ar~ estavam ating~dos e os e3:clufdos, juI ... 

Chegando ao Brasil dedicou-se, fme_ te.s; deixou ma.rcada sua passagem. gaei·me atingido ( deixei o repto com 
diat'.lmente, aOS seus trabalho!=:. cientí_ principalmente POr sl1.a luta vigorosa. o ex-Secretário de Economia e Firlan· 
ficos e fundou a Academ:a. éte Belas em ·favor de uma arte brasileira e aU- ças. para que 5, Exª' provn.~se. por d(}o 
Artes. enjO' decreto de !undG.ção foi têntlca: '. Cu.':Uent05 ou t1epollnent\)s. qualquer 
por êle mesmo referendado. Em seUS últimos anos de vida de- ato desabonador à minha ·ccmdut2. du· 

Por ordem sua professOres eméritos r mstrou mais uMa fac~ta de sua- rante aquela. gestão. 
e renomados artistas vieram da Pran- extraordinãria~e' versátil personalida... puf ainda Secretário do Int.erior e 
ça. escolhidos pelo Marquês de Ma.. de, quando, abrnçando a. carreira di- Justiça. do Amazonas c manipulei 
rialva, as qu.ai.<; se tomaram os pri- plomátiea, servirldo como cônsul-geral verbas recebidas por adiantamento 
metros professõreg da Academia, es- na Alemanha e em Portuga:, rev~lou para faz-Er d€S!)etas, a ct;itério exc.'u
sim como os plo-neiros do ensino e eficiência e pah"iotismo, _sempre, sem sivo d;l responsável, Possui, portantO. 
das atividades artísticas do Brssil. prejuizo de suas atividades literárias o (iQvetnad-or estadual, documentação 

Assim, Sr. Presidente. com lem- e artí.sticas, • na.ra aferir e averiguar qualquer des-
brança dessa efeméride é que envia à Como diplomata, veio'R falecer em Use. Pod(! S. Ex,a. trazer para com" 
Mesa projeto de lei instituindo o '''Dia UsOOa.· em 1879, de onde seu corpo pO\'a,r qualquer dOClUllento- que quei
Nacional das Artes", a ,ser comemo- anos depOis foi 'tmsladad() para sua ra, e o encontrar nos arquivos da. ad-
rado, como se verá, anualmente, na terra natal, onde repousa. miD:fstraç,iQ estadual, 

Desnecessário seria enumerar aqui data de 12 de agôsto-. 
Diz o projeto! a:, obras dêsse insigne brasileil'Q. SÓ

bre quem muito se tem 6. dizerilb sô--
PROJETO DE LEI DO SENADO bre quem paijdamenle estou dizendo 

N9 - DE 19ô4 nesta si n t e s e biográfiCa. e nestas 
Instituí o ".Qia Nacional das Artes" a,pres.sadas considerações que servem 

O congresso Nacional decreta.: - como se vê -- apenlls para j~ti
,!!cativa, aO projeto de lei que atlre~ 

Art. 19 Sob a evocação e patrocínio sento. 
de _ Manuel de Araújo "Pôrto A1egre, Pôrto Alegre, cóm<J 'arqUiteto, plntor. 
Barão de santo Angelo, fica institui- escul~, poeta, h~toriador. mUSicólogo 
do o "Ola Nacional das Artes". a. ser radialista. pr\)feS80r e diplomata õ.el~ 
comemoradl), ll.nualmente.' a 12 de xou a mar..:a 1ndelével d esua persona
agOsto, com a finalidade de incr?men.~ Ildade, intelifIência., espfrito e cultura, 
tar o estudo, o ensino e as at:vid'ldes através de traba.lhos de relêvo e obras 
artísticas, de. indiscutível v~~Ior. 

Art. 29 Esta. 1ei entrará em vigor Relembro~ aqui. aS palavras do es-
na data de sua pubEcação, revogadas critOr Darcy AZambujs. referentes à 
a$ dispOSições enl contrário. vIda de Araújo POrto Alegre:. "Qran· 

Sala. das S.e.ssões, em 12 de ag:ôSto de talento. grande caráter, grande tra· 
de 1964. t _ Guido Mondin. balhador, era gr:;.nde demaiS para o 

Mas B. Exa. não declarou expl·e.s .. 
sruaente o tipo de mentira que u'O 
para ser mentiroso, nem o que rou
bo para .ser ladrão. S. E'tU, di1: (lue 
não fiz odra cousa. senão rOubllr. S~b 
d.::~ermínado aspecto taivE'z S, EXU. 
tenha. r"".Ho pt:n'que, durante o~ mõ'US 
poucos ancs <te vida pública, ..,ão t8'~ 
nho feito outra eo~a ~enão roubar a.~ 
minhe-tJ ilusões e mentir às min\:!'t' 
~rança.:.'. Denu') de ccnsi·je. 
rar;õe'!!', dou razão a s, E);D.. 

., Si }Zuri"., de Rezende ~ Fel'· 
mite "C', l~xa.' .Ull aparté? 

O SR. DESIRJ!: GUAR.WI _. com 
tôda· a sa1.isfaçã.o,' 

O Sr Eurico de R~zende - onte-~, 
todo,,; nÓS, c até m~smo n f"'.L) .. ,.,,, .... ':

Senador Viva.ldo Lima, est6.vammf co· 

-, 
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locando' sob relativa. reserva a pro- O Sr. Ew"íco Re.:ende - Vê V. E.~a. 
cedench das denúncias que V. l!."'xa. que o eminente Governador do Am:::.~ 
fazia. contra o Governador do Arna- zonas ainda ní?o teve conhec:mentO 
zonas, l~to porque as ocorrência .ap .. :l11- de que aquêle .setC! expnrgatót'io, prz
belas cem:> de sua autoria. eram tãO dató"'1:) do Ato Institu,rional. desapa
g!'['_\":~S C e3tupelacientes. que ~(' tor- receu: êle tem a impressão de que o 
r '<1 dWcil acreditar houve.'3se ali Ato Il1.Stitucíonal' ainda e.stá funcio
qualquer fomento de verdade. Mas, nandú íntegralmente, quando tc'do-s 
hoje, tive ensejo de ler teiegr.ama sabemos qu~ qualquer medida. puni
oficial ti.) próprio Goverm~dC)r. di- Eva terá de ser p_':ccedlã'ct do respeito 
7.elldo que. de fato ocupou mmtal'- a.b.so~uto à ordem jurídica. 

~po:o à tese. ou:! ~ff€::-de .de r.e.,peHo (I RezC'udc. Tive a h011:'11 de conh2cer 
as l!bE!-!'datie.<; consth1.1C1Cnals e- a wbe- V. I~::,·I 3pell~:S quando ve o f'Jzer 
l'fnia.. dcs P:del'e,s ne:.:.tc c,:\so, o L~"I parte do ,senado da Repúbllc3., par-
gi:::latlvo' é o P~d€r vítima uas aTb~- ticipar dos no.'i:'<:o.3 trabalhos C!Jnl,q 
traried.ades do atual, Gov,ernador dO! reprc~entan"te do Estado. do ext.remo 
Amazonas, Que ,Te;P\J::~ ",,,?'cnt,amer:te_1 Ncrte - o Amazonas: ::viU.':: a familH\ 
e ccndeuc.u, pe~a. V::-!"r.~·? os leg:s~ de V. Ex\.l. é dê Santa C<J.tarina, dz.s 
·!adores. e,stadu'J.is d) ECU &taàD, :r..o ma:s i:tlStl'CS de r:!osw Estn-:.o. rzuc1:. 
f,tO ('Iue pTaticB.'"a. d~ '~Q;e!" o GOVEX- V:lY:o-s de seus membros Pl'{'sHeO'l'e .. 
n~dor ,dS; ~,:'ande Ull:'da·-:;'e u-a Fedel'U- \ lcv:;tntes sCr~,'i\_OS, à, C3.u-:,u· públic:l' <:::1.
çao bl,asllelra. ta-l'Inen.:.e nao ::;0 à L'ente da p"efel-

1I1~l1t '\ 1'1 A~' embléia. Legislativa da- O SR. DESIRÉ GUARAl-l"Y _ :Em 
quele F-'itado, praticando, com isto, suma, ratificacand,:) o conceito de in
~pe:J::!3 ~![:) l'eroH.:cionário, po~'qlle a 
As~ell1b;e:a e;:.~.::tria comc(end) e.tcs sano menrol a que V. Ex':!.. alud:u, 

o ~ttL DESIR.E: GUARANY _ I Lwa mnn~clp<ll de Ararall'!UfJ o ,·.e-
Agra.deço O aparte p,e V, Exa. E' Q \ nhor Antônio Silva .. tio de v. Ex". 
vOz de mais um Seha dor que _ l ':-c:u -I com,o ~eu sa.udoso. paI, que .colabÇ)rou 
rece e expõe incll.pacidcd' do atual com o Governo oe meu t:o Adolfo 
Govemadcr do Amazonas de prati_ }Conder. na Cidade de Blumenau. 
cal' a dem1:cruda S, Exa. não está, De modo que não posso de:xar de 
de fC::1l1a alguIr.:l, cO!Tespondendo :l cumprir dever de me mlldarizar com 
harmonia. entre 03 c0!11rário.'5, na. in- o nobre Senador Eurico Rezende em 
capacidade de aceita.r . a crítiCa e de relação aos ataques, que cOI1S~de"o 
governar cUante de Ulna. opoSição que, injustos, ende:-eçados a V. Exilo, 1'0 
a·ti! agor~J. t.em sido ampla e especi- defender, com bravura. o regime àe. 
~'n dumente co-nstrutiva na. :lná!i;l;e mccl'ático, cumprindo seu dever não 

.. ()fens~vos à constituição. va.!e dizer, parece que es,):! demora em o Gover-
t d nador do Amazonas 2"1)1 eendel' cs atos a esta aI ura o Governador o Ama- tIl ,. ~ _, 

~on~s é réu ccnfes~.(), e, d~ u.ma. co~- PUti ~QS, me,mo :I.q,uel(>~~ QU"e sao _le
I ÍL'l.sao clanl, ("Ue, por SI m, Jll!>t!Eca- ~e d S,I.~ lev3, a. ~el Clf!~lfkado c~mo 

ria a interv~ncfb federal ~ Anirzo- ,\ ~r~aàel!O, retardado mental, porque 
h~S' I amaa nao apreendeu a int-eligência e 

"'-' ' _ o a:cahce do p:-ópro Ato Inst-ituc:o~ 
Lí no.:; fCl'J1J.L~ que o eminente Pfe- nal. \ 

sidente castello Branco remeteu para 
lá u1l1 $;e,u obsen'ado!' pesw~al, para. 

'!' examina.r a f:ituaç50 e -oferect:r e'e
lnentos ,para qUe S. ERa. POl,Ea ado~ 
ta~' as lll'OVi,dênvias cabíveis, de or
d.em legal e de acôl'dJ com a pl'u-:iên
c: 1. Mas, se eu fõss€ o eminenti-' Che-

. io do Govêl'no, mandaria regrNsar o 
emi::sárlo, porque o telegranut oEclal, 
em si, iá Re constitui num a.uto de 
corpo delito. 

O SR: DEBiia.É GU ARANI ~ Per-
feit~menk.· . \ 

O sr, Ellr:co Rezende - E ~:m 
ba~e nesse auto de corpo delito de .... e 
o Chefe ?do Gcvêrno decreta!" desde 
lQgo, a intervc·nção f-ederal n() Ama
zonas. 

V. Exa: diz que está perplexo, nãO 
sabê o que roubcu. Uma coisa eu sei 
que V. Exa. roubou com os s~tI.:: ais· 
cur'w's·; a tranqüilidade do Governa-

• do Amazonas. . 
Vê V. EXrI .. U01 Gcvernad ~r r:le Es

tado é- O primeiro magistrado da, sua 
circunscrição administrativa; nãO 
pode, de' modo algum, a não ser com 
res[[~ta-do positivos de inquérjtos Jan .. 
çal', sôbl'e qualquer concidadão, a in
c~'epação de desonesto, de modo que 

• os fatos verificados no Ama~ona;5 a. 
conJisstio de S. Exa, de que na rea~ 
lida de, ocupou militarment.e a Assem .. 
bléia !;egislativa. e sses ataques do
s!=lt;nad03 a um Sena·dor df\ Repú" 
blica, estão a. aconselhar, por si .sós' 
a inter-;enção federal, deveudo-se atê 
h1rlis além - medidas que "POderjanl 
ser adotadas com ba-se na psiquia ... 
tria. Fore!"),';e, Que é, realmente, um 
caso inédito. Tenho a impr~s.são de 
que é inédita a prática de \'iolncias 
dessa naturez-a, no Brasil, mas o que 
é inédito é o fato de o autor da vlo
Incia éonftssá-Ia em t-elegl'ama ofi~ 
cinI. 

QuerJ ainda dizer a V, Exa., se
nador nesiré Guarany, qUê até prova 
em contrário tenha-o na melhor con .. 
ta. a~sim como tenho absoluta cer~ 
teza de que jamais se afa.!)tará- de 
mim o ccnceito de probida.de e. de 
c::mljlHividade que caracteriza a' vida. 
plilJlica.de V. Exa. O ataque fe:!to 
não hohr'a aS tradições de serenidade 
do GOverno Amaz-Ollense, pOGer estar 
certo o nobre colega de qUe df'rVerá 
prosseguir ~~,"e bom combate, para
livrar o F..stado do Amazonas do de .. 
Mtino governamental em qUe se en-
O(,ntra. . 

O SR, DESIRt GUAR.ANY'
Agr::tdeço. se-nsibUizado. o e.part-e -de 
V. EX{l" e, focalizando o aspecto iné
dit'(l da violência praticada, e.sc1areç!o, 
aindi\. 'oue, nesse expediente a que se 
re-'el'in -V. Exa. - Um teleg1'ama, di
ri!lldo pe;o Governador do Amãzonas 

.. ao P,:N:dcnte da RePública, -- êle faz, 
no final, um desafio a.o Onefe da Na
çiio exkinGo à ratüica.eão di" SP.US 
ai',,') arbilTál'ios como pret~,s"{J l'el}Jre
aentrmte .da Revolução bra,sileira no 
Amrt'?:on.a~ Termina o despP.:cho tele
grMico ('xirrlndo, cobrando de S. Exa.. 
(\ Pr~sidente da. Repú-blica· cobf'rtul't\ 
para. os 't:tis ~ no EI9t~ 
ft-AM9B~. . 

O Sr, Aurélio Viana - Permit-e V. daoui~D que 0..') seus atos têm de pl'e- só como represenfante do Estado do-
Exa. Um J:':lYtc'? judicial ü ·c()letivid~de t.mazoncnse. Am,:7onas nesta Cz.sa, mtJs como (1'-

O S:;,. D3SIRÉ GUAR.o\NY - Pois O Sr .. Aurêlio V.~na _ Permite mocrilta, pl'Ocul':lndo fazer wm !l~e 
nã'). v. Exilo outl'() apart~? (Assent'imento , o. Senado oonh~ça os f~tos que, €",,,lrj 

O Sr. Aurélio Viana _' A A..,:05em- do o-rt;ldoT) - ·Fui informado de que I ocorre~do. Esta V. Ex'· -:- rep;to -
bléía Legis.lativa do Amazonas só f 0'1 a Assembléia. Legislativa. do Ama... cum~"mdo u~ dever pa!,3 co~ ':~u 
idônea, para o sr, Governador do ~_ zonas havia recuaC:o e estaria a Estaao e para cam S.eus coneLe-:G
ta<'lc quando o e!egeu, trazendo-o da esta, hor:a, aprovand.o o.s vetos RPOS- I ná1':~s, s6 .podendo A. merecer respel~o 
Europa. para suceder ao G:Jvernador tos pelo Chefe do Executivo 'a: pro- a abtude ae V, Ex·. ' . 
Plúüo Coelho. Ai O corpo legislativo a artigos de projeto votados O SR, DESIRfi: GU.'\RA?O;Y 
amazonense,era idôneo, abSolutamen- Mesmo assim, eu dizia que ,IWcebo e agra-deço, profundamente. 
te idôneo, capaz, e sabia eecolher o I ~:f.~:;;~~'~~ a Jese do respeito à· so- sensibilizado, o' aparte de V. Exi!- no 
certo. No emo. além de o Governa~ dos.Podêres e náo·a pessoas. a):)O:o que me dá, poi .. ·traz a pàla .. 
de!' querer ser. um Cé.sar, p!eiteou o Não tendo sabido do recuo da Assem... Vl'a de um filho da terra onde na:8-

'Ave Cesal'. A Assembléia do AllU1.ZÓ-- bléia Legislativa, embora, não co-- ci santa catarina-. Embo-:'a c:;'.~tan .. 
nas rejeitou-lhe o titulo e caiu s.ôbre nhecen-d? a decisão d~ Tribunal de· t~ de lá, e servindo. no E:"!':!Si!. no 
ela a sua cólera. 'Creio qqe ste é lun daquele Estado, a nossa cons- Estado do Amazonas: jama,s rompi 
momento de gravidade excepcional l::ontinua tranqüila, porque o os laeos de tl"'>"3.àic:Õo Clll'l1l"'1 ,,~ -
na vida brasileirh .Não sei se por trás que importa. realmente, é a defesa lia!' que me prendem à terra que tive 
do G:DVel'llu-dor do Amazonas hfL fõt- da grande tese da so~erania/ da ln~ porl berço. . 
ç.as poderosíssimas, a que eu não de- dependêJ1cla e harmoma entre os Po· t t d 
nor .. }naria (~ ocultaE:, pDrque a. sua dêl'e$ constituintes. seria lamentâ- .profundamente gra o ao apar e $ 
a.:'ít-ude é.de tal ousaüia. que ch-ega à'· velo rt!Cuo. Mas nã.o quero entrar V. ·Exl!-. ~~. 
raias do inconcebível. Ou é um ines- n.O mérito. não me intere5QRI, o caw'l O Sr VivaldO Lima _ Permite V. 
ponsável. ou esta - &ftindo})OI' conta Não aplaudO, nem condeno. Agora: Ex~ u~ aparte? (ASsentimento cio' 
. tercelrcs, R servIço de terceiros, o atentado praticado, êste não po_ orador) _ Nobre Senador Desiré 

cor.i.O 11m inStl'umento, obedeC(>ndo a. del'ia, deiKa.r de ser condenado por Guarany. V. Ex' ocupa, agora a 
um plano que não seI qool· seja. Ma.s-, todoa Q3,~ homens qu~ lutam· ,pelo tribuna para Justificar-se Q,uanto à 
na. verdade. o ~tado do AntazO-nas"-"""'i t 1 ,Ao 1 da 
devE' eé.ar em fxanca rebeli<1 ~ norque, ~}; . ...- j~amen o e pe a SO-bre"lvçn- a'Cu<.:ação veicula~a por Utn Jorna 

d ' d ,cia. do sistema. de democracia que Sã() Paulo. 
as SlH~.<: tra lÇôeS e luta nelas hbe.r- ainda. rasta. neste PaIs. Per'ante e~ste plenârio V. _Exa. esta.-
dEKle.s de homem e' de cida.dão .são no- li 
tórlas, claras e clã....t.slcas. Até mesmo O 8R DESIRt GUARANY ria. dispe:n.oo.do de exp caçGe5, m~ 

• , cio.so da· sua. honra pessoal" nnO 
da '·mcipa~ão dOS escrav()S, foi com ~ Ullla "Vez, agradecendo o aparte achou de fugir a uma. satiSfação .à 
o c-earã, segundo R. História regi:)t~a, de V. "". tenh~ ;t esclarecer qU!, Caz.a a que vem emprestan10 0_ bX::-
o Estado que, antes da Lei Am'et\,}6. em ~tato tel~foruco, pela I?a·nha, lho da. sua. inteligência no exerctcI4 
.libertara. os s-eus escravos! M.anaus, tivemo.:. conheCImento do mandato que lhe foi outorgad<l 

O SR. DES!iRt C~AR.A*Y _ Per- novos dese~ro1a.?o.s naquela· para representa!', como supl~nte, o 
f-e~tMnente! entre OS quaIs nao consta O Estado do Amazonas. Não eXISte, no 

do recuo da. Assembléia Legislativa. Amazonas qualquer dúvida no e[,pi. 
O Sr. Aurelio Viana - Para mi'lll, Apenas UUl dos jornais ,publicou essa rito de ningUém,'8, respeito da ~üua_ 

és", aspecto é secundário, Defenda. notiota. Até prova em contrâl'iO, até ção· de V._ Exa. no desempf:.nho d& 
se'o Governado!', se puder. e ju.sUfi- confirm~ões de Manau-s. permitímo- funções relevantes da administraçAo 
Q.ue .$eus atos. M~s não a.taque um noa tL liberdade _de não dar foros de pilblica d<) Estado, como SccretãriG 
Etena<:lor, ferindo-lhe' a honra e: a veraaid-!.de à tnoticia veicúlada a tal da Fazenda ou como Secretário dO 
digntdadf'. numa nrova concreta. i-n- respeito. . Int.erior e Justiça. Nunca. ~ive 00 ... 
clu.slve, de que não est-á ca.pacitMo Meli-mo porque regimentalmente nhec!mento de qualquer duvula ou 
para o exercício das funções aue ve'Moa com~ poderia. a A.<;Sem~ swpeita a ~espeito da atuação de V. 
ocup~:.. naquele ESta.d:C', n,em para res- Legl&lat.iva ter dado guinada de ~a, em· talS postos, daí estranhar ,a 
uonder aJ.s fa-t-cs ooncretos, do coohe- 8rn",,~ numa decisão jA tomada atIt.ude de um j01'l!al do Estado maIS 
cimem.to do 't>(WO brasileiro e de tooos em plel'láTio . , civilizado da Naçao .,que sempre <;8 
cs ('ü.rOS· 'Povos, cUiOs representantes· considerou a locomotIva das unida .. 
têm -asaento, ou n§..o na organiza.çfi.o O' sr. Antônio Carloo permite dez e que,' portanto, deve dar o exem". 
das Naçõe.,; unidas Tl"àta-se, 'Pois de V. Es.41·um aparte? pIo. E' lamentável, por todos Os ti .. 
fato d{'-sair'JSo' O "Coneio da Manhã'l!p~~tel2i~'JlI~~lS~5: tuloo, que 'um periÓdico de São Paul[) fdeR, hoje" êst.c a::;l-eCto.· numa e5J!é- GUARANYtl~ aSsIm, se aventure _a atingir a probi ... 
c,e de l'epódl0 ao <li1CUl'SO do Pl'ea!)L Com tõda a. 53. 1l5fa- dade de um homem público da esta .. 
dente CI& R-epública, pronUllciado hA. t-ul'a de V. Exa. Talvez esteja inca .. 
PCUC;)S fdias. em sa.lvador. na. Bahia. modando ao articulista a atitude co .. 
A. ConsUtuição, que deve ser cum~ rajosa e desembaraçada de V. Exa. 
prida, no que lhe resta. ~ v1da, de na tribuna. em defesa. da.'; prerrogati ... 

, '-' d' < tt r lin vag constitucionais de POdêres do Es-VlgC',llC}~, t..~ue no st\1 r. ,., .. ta<lo do Amazonas, atingido ou arra-
<:;iso IV. o Seguh1oU!: '10 ,d-rn, Pe .. 
doêral nlo intervirá nos ESt&dOS. se.lv,o nhado por atos. intempestivos de um 
pa;PQ. garantir -o l!we. ê1fereícfo de go~el'nnnte. . 

q""",- ®s poderes eoIeduals", no I j5i!}~~~~~n:~ O SR, DESIru: GUARANY - 11: caSO J"ddieiMo, O Legi&l1'l4-'vo, CCId.1.Wa da Imprensa amazônica, também. 
o 'POder coator, qUiindo h4 'dMres-
pejto ti. um OU s. amboll. _ MSO O Sr. ViValdo Lima - Dal incomo .. 

,_ tI' ---":M, seu darem o~ arroubos de V, Exa., na. 
t:o~~o~. V~~1\\ ~ de tribuna, ·co~ O vIgor da_ su~ pa.lavra 
qUB brado de al.ert,a foi e o calor da sua revolta. Ontem, eu 

vem ao dt\ t~~e dizia, -num aparte, que era ,muito· jus,,· 
das 11.. tificado o seu, espirit() de revolta, o 

dots seu estado de ânimo na. defesa da au· . 
~.,.~.~~~ tonomiQ do Etsado. 'que, de qua.1quer' 
}' forma, estava. sendo ferida, uma. vd 

quo o G<werno.dor cont .... va esta. , 
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agindo em ténllos revolucionários. 
Como velho amigo do Dr. Artur Reis, 
estranhe! os ! rechos do seu telegrama, 
em que faz tal confissão, quandü nâQ 
desco.nhece ou devia conhecer q:le é 

. Governador constitucio~al dI) Esta
do, Foi eleito pela Assembléia LegLs
lati?:"!. e não impôsto como deAE'gado 
da R;volução, A estranheza toi de to_ 
do o p:enário do Senado, até de um 
no ne Senador da UDN, brilhante re~ 
pr~;?:1tante do Espírito Santo, que 
1<:"3:1tOll dúvidas a respeito do este.
(:~ mental do meu conterrâneo e 
ami~,) :\'ão quis homologar,; 'como 
méd:co, 'o diagnóstico do psiquiatra 
fo:'e.1Se quanto à sanidade mental do 
n0.2.s:0 Governador. Preferi meditar, 
como profissional da Medicina, para, 
depcis de ob.3ervação mais prolonga
da, homologar ou não o diagnóstico 
de, S. Ex!)., como jurista. Disse on
rtem qne considerava êsse fato como 
fruto d.:!. ex?Jtação qUe se está ge
neralizo'1ndo em todo o País, em con
liequén~ia do rebuliço e da. inquieta
ção dêste p::riodo de anormalidade. 
em face de uma Constituição e de um 
Congresso legitimados por um Ato 
Institucional oriundo da Revolução. 

O SR. DESrRE GUARANY _ Agra, 
deço o apart,; de V. Exa. 

D2.'.'E'jO fl'isa.r que não sofri nenhum 
a~aqnc de "A Fôlha de São ·Paulo" 
mas sim do O-Dvernador do Estado do 
Amazonas. A '/Folha de São Paulo" 
apenas tra~;creveu, com destaque, 
aspeadas aS. palavras do Govern,ador 
do Es~ado· do Amazonas, sôbre mmha 
pessoa, 

S1', President.e e Srs, Senadores, 
eram estas as considere.ções que de
I>ejava desen"olver a respeito de. re
ferência a mim feita pelo Governa .. 
dor elo Amazonas, em defesa. pessoal, 
po:s isto será tratado com maIs por
me;lo:-es quar.do eu me encontt"nr em 
Manaus, mas sim como deferência 
especial a esta Casa, a que me honro 
de p:;rtencer, embora temporaria_ 
mente, (Mui"lo bem!" Muito bem!) 

O SI{, DA:~IEL KRIEG Elt 

S:.:·. Presi.de;1~'=, peço a palavra pa. 
ra. Ullla comunicação, 

O SR. PRI;SIDENTE: 

(Ac.'alberto Sena) - Tem a pala~ 
"ra c ncbre Uder do Govêrno, 

{, SR,. DANIEL KRmGER 

(Para uma comunicação) - Sr. 
Presidente, SrS. Senadores, o presi
dent{· casteio Branco, por intermédio 
(lo Chefe da. Casa Militai', pediu que 
prestasse ao Senadg da Rr;púb.lica as 
seguintes infnrmaço~~ a respeIto dos 
acontecimentos venflcados no Ama· 
!ZOnas: 

I _ Que E. Assembléia. Legis!:?tivZ. 
está. fU:lCiona:1.dO n011nalmente desde 
ontem às oito horas, com tôdas as g.a
l'anti3.;j. 

II - qUe se. estão proce.ssanco en
tendimentos ntun clima de compre:m
tiAo e que o General Mamede, enviado 
especial do Góvêrno, espera que se 
concretize a fim de que retorne a 
tranquilidflde ao Estado do Amazo
Das. 

111 - que Co Governador Plinio Coe_ 
lh,p. que obteve ordem de haJ)eas cor,.. 
pus, que não t.eria sido atendida pelo 
G<lvérno do Estadô, não o foi no mo
mento porque êle tinha sido requi
sitado "p'C10 Comando Militas a fim de 
prestar depoi!nento em inquérito l1li .. 
lit.a!·, mas qre tão logo c-onclui,u ali 
8Uft<; declarações foi pôst-o em liber
dade. 

Er~m as infol'maçõe§ ql.le deseiava 
llre,s.tar. em nome. do OO"i9rno. (Mui~ 
to bem.' Muito bemn 

O SR. PRI:SIDENTB, 

(.1dalberto Sana) - E!Pbre a ~\ 
p.rojetQ de lei que aeH. lido PGro Sr. 

~ ~.' S....,\áOoio. . 

E' I!do O seguinte 

Prójeto de l.ei do Senado 
n9 44, di! 1964 

lnat1tui o ".Dia NacionQ.l das 
Art~" • 

o congresso Ne.ciooal decrelol: 
Art. 1.0 Sob Q evocação e patrocínio 

de Manuel de Araujo POrtO Alegre, 
Barão de Santo A.llgelo, ficli'o ln.stitul
do o "Dia Nacional das Artes'. ao ser 
comemorado, anualmente. a. 12 de 
agôsto, com Q finalidade de incremen
tar O estudo. o" ensino e Ui atividades 
artíatlc·as. . 

Art, .2.9 Esta. lei entrará em vigor 
n& data. de sua publica.9Ao, revoga. ... 
das 80S disposiç6e.s em oontrâ.r1o. . 

Sala dil,s Ses.s6eS, 12 de ~ ele 
19é4. _ Guldo Mondi". 

Justificação - da tnI>totoa 
À~ Oomi.ssões de COUi~~ • I-Wi-

tiqe. e cre Educação e Cu1l1iiá.. . 
O SIt. PRESIDENTE: 

(Adalberto Se",,) -.l:protMo lri 
às Comis6ões competen .' , 

Sóbre a Mesa. requer' õe lrS.-
cença, que será lido pelo ir. 1 .• &8-
cretálio, 

E' lido o seguinte 

Reqtlerimento n9 286, de 1'864 
Nos têrmos do a.I:t. 39 do:atiento 

lntem. o, requeiro lioenga l4L. me 
afastar doa trabelhos do ~AdO pelO 
piazo de 96 dias, " p.ftlr <I<> dlà i4 
do corrente mês. 

Sala das Sessões, 10 de agôoto ele 
1964. _ Cattete Pinheiro. . 

O SII. PRESIDENTE: 

(Actalberto Sena) - Em VOtQÇQ.o o 
Requerimento que acaba de ser lido, 

.pelo qual o nobre Senador Cattete Pi
nheiro solicita licença a. part1r do dia 
14 do corrente mês, 

Os Senhores Senadores que -o apro .. 
Vam, queiram permanece, SEntados. 
(Pausa) • 

Está aprovado. 
A Mesa providenciará. a. convocação 

do suplente, Sr. Pdero Ca.rneiro de 
Morais e Silva. 

Sôbre .a Mesa requerimento que 
será lido pelo Sr, 19 Sé'Cretário. 

.l!: lido o seguinte 

Requerimento n9 287, de 1964 
Nos têrmos do art. 212, letra 'U~ do 

Regimento Interno. requeiro tl'anscri .. 
ção nos Anais do Senado do artigo 
intitulado "Só há ume. revolução", 
inserto na edição de hoje do jornal 
"O Globo". 

Sala das Sessões, em 12 de agôsto 
de 1964. _ Adalberto Sena. - DeSlré 
duarani. - Edmundo Levi. 

O SR, PRESIDENTE: 

(Adatberto '3ena) - O· Req.ueri
mento que acaba. de ser lido pede 
transcrição de documento que não 
atInge o limite estabelecido no Pará .. 
grafo "(rnico do Art. 202, do Regi
mento Interno. Assim, será. .subme
tido à deliberação do Plenário na Or .. 
dem do Dia da sessão ordinária. se
guinte, independentemente de parecer 
da Comissão Diretora. 

O 8r. Y' Secretário vai" proceder à 
leitura de requerimento.s de informa
ções. 

São lidos os seguintes 

Requerilnento n9 288, de 1964 
Pede in/ormações, ao. Tribunal 

. de Contas.. Sôbre prestações ae 
contas; da SPVEA. (Superinten .. 
dência do ,Plano. de V.a}ori;:açã.O 
Econômica da .Amazóni~),. 

Nos têrmos do art. 213· do Regi .. 
menro lllterno, requeiro n.s informa
çôe6 abaixo especifioo.das a l'C6l}>eito 

das presooções de conta da SPVEA, 
'ao Tribuna.l de Conta.s da União. 

O Requérimento, endereço-o ao 
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal, 
como se segue: 

a) Relaç~io nominal das autorida .. 
des ()., SPVI!:A que ainda não presta .. 
rem as del"ldes contas ao Tribunal, 
bem como Q> montante dos respectivas 
responsabilidade.s financeiras, com 
relação às eontas em fase de julga .. 
mento. . 

b) Inform.ar se já foram aprovadas 
as contas de correntistas dos ex-repre
senta.ntes d.), SPVEA na antiga Capi
tal da. Repúbli'ca e nos Estados, du
rante as admiDistrações dps Srs. Ar) 
tur cesar Fereira Reis e Wald1r 
Bouhid. 

~:'iOS. no Quaw'o da Secrcwr:a do 
Superior Tribunal .L\l11uar e u~ 
outras providência.s, tendo bll"e
c~eres: da. Comissão de Con.st·.wi .. 
~{ão e Justlça (oral), peia {;onstj .. 
l;uciollalidade do projeto e dns 
emendas; da Comissão de Proje .. 
1,I1S do Executivo: u? 684, de 1964, 
favorável, Com as emendas que 
oferece, sob n9~ 1 a 3 tOPE); oral 
.- contrário à emenCia do PIemi .. 
rio (nQ 7>; da Comissão de F,nan .. 
·~:as: n9 685, de 1964, favl}!'á\'el, 
(:om as emendas que oferece ~ob 
nÇ, 4 a 6 (C.F.); cont~'ál'iCJ às 
E:.I11endas da Comissão de P:'o1e i O$ 
do Executh'o (l a 31: oral - con-
1;rario à emenda de PlenarJo 
',n? 7). 

Em votação o p:'ojeto, sem p:l!juizo 
Sala.· das Se~ões. em 12· de a2"ôsto das emendas. 

de 1964. _ Desiré Guaram., 

RequerillMinto n9 289, di! 1964 
Pede ·fn/ormação, nO MinistériG 

do Interior, $ôbre contas e respon .. 
sáveis por contas. na SPVEA (Su-
7Jerintedência do Plano de Valori-

o ::m, JOÃO AGRIPINO 

Sr. Proesidente, pela Ol"denl, 

O t;R. PRESIDENTE; 

(Ncgueira da Gama) _ .Tem fi. pa. 
lavro. o Sr. Senador João Agripino. 

O ~R. .TOAO AGRIPI:-IO 
zação Econômica da Amazônia). (P'l O de S t' d 

,~ a r m _ em rev sao o 
Nos têrmos do art. 213 do Regi- orac.tor) - Sr. Presidente, Senhores 

mento Interno, requeiro ao Ministério Senadore~, o Senado está d~ante de 
do Interior as informações abaixo, uma situação em que deve adotar um 
especjficad:11l, a respeito de contQA e pronunciamento, a meu ver, da maior 
responsá-veis por contas, na. SPV'EA. responsabilidade. 

() projeto que ora devemos VOLlr O requeriment.o. endereço-o a.o ' I, d 
Exmo. Senhor General Cordeiro de rece.:oeu, no Senado, emen {ts d(j.!-; 

Farias, MinIstro Extraordinário para Comissõez de Projetos do Executivo e 
o Interior, como se segue: da de Finanças. 

É nosso dever, portanto, votar as 
a) c6pla do expediEnte c.m que o emendas· das duas Comi.ssões. aeei .. 

atual SuperIntendente da SPVEA 50" tandc>-as ou rejeitando-~s) cont"orme 
licita aO Exr.a.o. S:, presidente do nl .. o mérito de cada uma. 
bunal de CClntas prorrogação de \Pl'a- Ocorre, porém, que êsse Pl'ojeto, 
ZO, para. efeito de not.ificac;áo, quanto oriundo de Mensagem do Poder Exe
a responSáveis <:''''1. SPVEA '~on' relaçã,) cutivo, ingressou ne. Câmara no dia 
a contas em fase de julgamentn; 11 de junho e dali saiu para o Senado 

b) a relaçlio nominal dêsses rêspon- no dia. 11 de julho. A Câmara, por .. 
sávets e as qunntias sôbre as quats tant.u, consumiu os 30 dias a que ti
devem prestnr contas ou informações: nha. direito, pa,rn opinar sôbre o pro- "" 

c) Se o Senhor Waldir Bouhid e o jelo, Esgotou todo o prazo. 
t!!x-Superintendente Artur Ce.sar Fer-
reira ReLs s:io responsáveis no que se O projeto chegou ao Senado no dia 
refere ao total não comprovado de 1e de julho, HOje são 12 de .a~ôsto. 
800 milhões de cruzeiros~ _ Restam. apenas. pràticanlente. 3 dias 

d) se nes.se total de 800 milhões de nal':l se €~sgotar, por igual, o prazo do 
cruzeiros esM.o incluídas Os 10 milhõe:,j C:;enafl0. Nesses três dias, 5r Pres:"
de . cruzeirOs" de responsahilidade de dente. é nbosluta.mente impraticável 
ex-representante do SPVEA no Rio de votarmos eQ;as emendas. aproW"lrmos 
Janeiro. Senhor Alberto Rocha, como quaisquer delas e, posteriormente vo
cOITentlsta. tarInl)s a redação final {;' a remet,er-

Sala das .Sessões. em 12 de ngo..sto mos à Càmara, para ali c;erem vota., 
de 196.4. _ Senador Adalberto ·Sena. das rs emendas e mandada a pl'OpO
_ senador DeSiré Guarani. sição à sanção. Se o Senado apI'OV:l!" 

qualquer daa emendas propostas o 
O SR. PRESIDEN'fE: projeto forçosamente será sanc:nnl'lrJo 

por falta de deliberação le~isla tiva. e 
será o 'prImeiro a ser s.ancion:1do sem 

(Nogueira da Gama) - Os requeri
mentos que acabàm de ser lidos vão 
à publicação. Em seguida, serão des
pachados pela Presidência., 

Está terminado o tempo destinado 
ao Expediente. 

Passa·se ê, ~,~-.,.-- ~ 

ORDEM DO DIA 

COMPARECEM MAIS @8 
SRS. SENADOitEl! .... 

o prc·nunciamento 1egi.slativn . 

Fssa. cJrcurutância ocorreu po'·q~le 
a M€~sa. comete uo equívoco de n5.o 
inclní-lo na Ordem do D'n o'wnrlo 
completou o décimo quinto rjia de 
tramitação no Senado. D"'r:O:-llfU 'nna 
semana sem que o pco.leto C:1tra.<H' 
nn Ordem da Dia. 

Ne.stas condições, Sr, Presidente. $6 
há uma solução pura que o Congresso 

José Guiomard não dê ao Presidente (h R<:-públicn a 
Zacharias de. Assumpção oportemidade de sanc'wHlr '1"11 oro-
Cattete Pinheiro .ieto de lei. por !alt'a oi!'> 1"'librnü,Ro 
Lobão da. Silveira legislativa: é rejeitar tôdas as rmen-
Eugênio Barros das. 
Sebastião ArcheI' Confesso que su~il'() isto C:Jm '!1·31H'Ie 
Vi<:torino Freire pezar,. porque. além de pres·dente da. 
Joaquim Parente Com.i~i6ão de Projetos do Excutivo, fui 
Antônio Jucá relaoc·, da matéria, As émendas ti· 
José Bezerra nham. ti. meu ver, o objetivo de a,p1';_ 
João Agripino morá.lo dando cunho eco!1õmico às 
BarrOs Carvalho despe,~as com peS.6OflI no Superior 
JefferSOn de Aguiar Tribunal Militar e ao mesmo tempo, 
Gouvea Vieira possibHit,ando a total efici·ên~la de 
Benedicto Valladares R:erviço na Secretar'i:R da. Egrégia Côr-
Bezerra Neto te de Justiça. I 

Antônio Carlos POI' antro lado. a. Comissãc dp FL 
Renato Silva . nanç.e:.s, ao e&tudá-las, teve o mesmO 

. '~ objetivo ~mbora. se pronuncias~e COll_ 
Votaç:l.o, em turno lln1CO, do tr~damente às emendas da Comis~fio 

projeto. de Lei da Câmara nÇ 84.\de p. Iojeto do Executivo. Embora, re. 
de 1964 ·(n9 2.023-64. na Ca-"a de nito, as emenda.s tenàa:.~ caráter de 
or!gem) que, extingue e cria OUç l apY,·rrt~to ~ ~-&.; ot.--:tI'O e& ... 

.' . 



,. 

2684 Quinta-.feira .13 I)/ARIO 90 GONGRESiO NAGln~.lAL (S"~ão Il) ~~ .. ~--~~~,~=======---- _==~~~~~~~~~~~~;~~~~~"7~~~==~~==~======~Ag~ô~s~to~d~e~1~9~6~4~ 
~çiio a nio z.e:' rejeit.á-Ias, "para Q.ue j

i O fato, lJcttl~nto. importaria exa.mi ... emen(laoJ e _termos 0_ projeto 
mã;) ~~ja I) ~rojei-o sancionado sem 'o ~'SSem~ ~ _figura. da perclusão ou têrmos em que foi aprovado 
l': ::;~ti'::~o':'l1!.(:r.ta do, Ca-ngresso. ,-' nao, na eX1Stênc:!a. da h!p.átese.. ' Câmara 400 Deputados. (Muito 

_ c~~rnc.;; 11:1 ela 12. de a.gôstQ o prO) Entelld9 ~bém, Sr. Presidente, 

Executivo e da outra, Casa do Con .. 
gre::so, como. ficar!,). o Senrw.ó? Su~ 
pjnamellw mutilado. sem autoridade' 
nenhuma-l je,,::,) t.:.i}Ul En:..rcu no dia 16 de julho. gue culpa nao _ cabe à Mesa diretora O SR.,' AUR1tLIO V:L4..NA 

For ... ,tnl0, no dia 15 de agôstó encer- dos no.ssos trabalhos que. como sem~ . Sr~ PreSidente. peço a palavl"a. par-a. 
l'J.r-'::2-ú o prazo para que o. Senado pre, teDl sido diligente e atenta aos encamil1har a votação. 

Senhor Presidente, ·não atento. para. 
a análise de tôdas as emendas: De .. 
fendo a apresentada pelo Sr, Sena ... ' 
dor Gilberto 'Marinho, da Gu·anaba .. fie r;,:'::nun.~!e. fic!l..nct() a Câmara sem. ~a;o.s ~alopante.s estabelecidos pelO 

\un d:~1 C2 saíd{) psrn que, 3provei~ I Ato InstItuciOnal.'. O Slt~ PRESI!»E..l'\fTE: 
t"nç{) ? t~mpo nà:o utilizado, possa. A Mensa.uem governamental é da.! {A.da7.berto Sena) _ Tem 
!l?an fe~~?r-.~e /ôbre as eml?~das .. No tada. de 9 d~ ju...,ho de 1.964. Dois·dias o nobrl~ 'Senador Aurélio Recebi apelo~' dé3~es humildes ser .... 

Esta1io que nós __ ambos rep1'~en-

~:<"!. 15 comple~am t:recisamente os 30 depois _ 11 ele junho _ foi lida e vid:>res do superl·o· ~l·bunal Mill·ta·.·. 
C1?S tl€ p~'azD na Camara e no Sene.- d d . ., O SIt. AURÉLlO VIA...V.\ ~ .~ 
tlo N"o~ G~is dias' que rt"t tam é' nn1. man a a a llllprlllur .. p.ortanto •. a .11 que têm funções espediicas no Tri;. 
.p:::·.si .... ei' 2.dmhir-se que a· • Câmara. .de J.ur..no eO!llt~::,i.l d,'Vigty. G 'P[U:EOU~ (Pam 'encaminhar' a VCJ.taçáD) bu..'13l. A Lei lheS: concedeu ·funções 
·~CS~~ exam.(ITar as emenda~ do Se--. 30 <!.ia:; p~a.a ~.amara ?~s.~eputa~o~. (Sem ;r.s1Jisão d? oradOr)- -. . outr.~. E' como se _ um taquígrafo • 
.1l2.t:O e enV111r o projeto à sanção.' Ma3 a li.:Unaxc. t:.XtT.(Ayo .... u ~ ~üZD Presid-enu:, OU,!lInOS ,do Relator da.. 4,ue tem ftulçõzs específicas, passasse 

1'~:;;.':::a5 .cçndições~ peço a reje:ção que se esgotou, obVIamente, l?-0 ~a-.ll Cornlssão de FllJ-an~s qu~ e .a:.nter1- a realiZar trabalhos destinadO's a' ou .... · 
-ci8:S Cnlên3':;:::;, p~:'a que o projeto pos.. de julho, e s6 l"eme~u o proJeto para. alment-a imposslvel a a.provaçao do tros grupos profissionaiS. 
ER ..subir fi, Sanção do Sr. Presidente o S~naoo, pelo <;JtíClO n9 1.~89. em, 15 projeto, cam.~ emeno.as·por·êle 

'.ida R=pública: f.em que se dê motivo de ~~h9, subt~amdo,_por ym. de con- postas, no prazo este.belecido pe10 
11. S. ~xa, prrra sanc~onar. pela prL se~uencllh ao ..... enado, 4 diaS., . In~t1tucional. 

Um Ajudante de Portaria .pasm. a.
fazer trabalhos de Auxiliar d-e Lim~ 
peza.. NQ TribunaL suas funções são: 

'mei'fa -vez Uma proposição sem d'eli- O sr. Aurélio Viana _ pennite V Ouyi:lJ.os de V. 
;aieração l€gislativa:. A. ausência des~ Ex' Ulll. aparte?· (Assentimento do mente possível 
:~~~ emenda~ não torne ~:projeto ine~ ora.àor). ~ Já neste período. ao che .. das e o seu 
flClente e nem o modifi'ea. Apenas gar. o projeto ao Senado ·:0 süp·.ijiõrl;ta~:d~os~ --o a 
Inão terá.. sido tão aprim?I'ado ou aper~ Tribunal Militar encamIllhou 
.lielço~.d,? COhlO .desejava~ as' duas Casa. o Oficio n9 '47. de 16 de 
} COrrussoes ,técruca.s que, nesta Casa de 1964. Ora. 'Se entrou Men.sag€m no 
l'fie pronuncIaram. Mas acolliido à dia 9 ----de julho e, ao chegar O .projeto 
\1PJ'oje~ da Câmara- e no Senado, ê1e ao Senado; o Superior ·Tribunal Mi .. 
,Col1S2qüentemente merecerá. ser· sa-n~_ litar enviou o Ofício n9 47 de 16-6-M 
_t.i-onado· para servir ao· E~rég:o- Su. é porque o projeto. foi voÍâdo no' in~ 

pe:;or Tribunal llUJitar. (Multo bem!) lerregno <lo 9 .. 16 de junho •. Oomo é. 
". O SR. PRESIDE1.'.""TE: . então, quoe· houve prazo de 30. dIas? 

Vol.to a. dlZer: a Mensagem do S€I$or 
Presidente da ,República. recebeu '0 
n9 157 • data do 9:.de. junho de 1964. 

. (NogueAra da Gama) A Mesa 

Ó· SR. .muco· DE REiÉNDE 
·4IOma. conhecimento das palavraS d'o 
nobre S~nador João .Agripino re1atl~ 
rvamente à. falta de tempo para apro~. 
:vação do Projeto 'n9- 84, de 1964, de "0. Sr. Aurélio .vtá:na -- O 
~n~ciativa do Poder ExecutlV()~ OTa em Dã? diz "julho" mas '-{Junho"l 
i\'otação. ' o - ItEl~~~. 

Cabe. porém, lnIormar .. S. Exai T ~R. ~Rlc;g DE 
e !10 Plenál:io' q.ue êste. projete entrou ,e o ngm , 
~ha Ordem do Dia de anteontem . d1zen':lo que V. Ex' ,. , e, . 
,!tendo recebido u'a emenda. retornou. O Sr. Aurélio 
~ Ordem do Dia de ontem. S6mente retifica 
~ão foi. ·votado por ~er havido 'falta cado, O 
de "quorum'" Estavam presentes. nó invalidado. __ ._., ••••• , 
plenário, 33 81's. . Senadores. Com nó que está 

'mais um; o projeto teria sido votado ' . ' -
na ses~ão de ontem.· Evidentemente O .SR •. EURICO. DE REZENDE -
á fa-lta de quorum não pode correr' Ambos temos razã-O: examino o ori..:. 
por conta da Mesa. ginal e V. Ex" eXtlmina o a.vulSo oIide 

se contém o equivoco de ·redação. 
Outr-os proJetos, .. vindos da.. Cimard, PI~~~?.5~'~ (.No,gu"ira 

dQS Deputados, têm chegado 00 Se~ G~n~~'-': 
nado· com seu prazo de tramitação 'Hf)S)' _ Informo ao e;'iin,e~te" o,:;;"ilÔI 
qul·ase

d 
eXàtinto. e o senad,o_<?s 'tem çle~ de que o tempo de. 

':VO 1[1 o que]f3, Caza do CongreSSO esgotado. ' 
em tempo de .serem.ali '\'"Ote:dos ·e· 
enviados à sançãO. O SR. EURICO DE REZENDE'_ 

A Mesa do S€nado aJ)lii~a, ·,invariã._ l!: 'porque a Mesa. permitiu ao .lncldêll._ 
"re1mente, tõda a diligência. que '"é pos .. ' c1a. de apart-es~ lienaO, já teria. a.té es .. 
sivel para os prazos não se esgotarem gü:tado ~as considerações. 
dentro de nossa Casa. - '. Sr, Presidente, quero r~altar que 

.I" O .projeto 'de que' se' trata. tem o a. Câmara amputou, no .pel'íocLo do Se .. 
termino de seu prazo fiXado. pará dIa nado, .quatro dias e isto tornou reaJ. .. 
16 do corrente, dom:tigoo' 'Comeqü€Il- mente procedente o ponto~de~vista 
:t.t:nent.e, estará prorrogado para o dia mani1estado pelo eminente Senador 
imediato- - 17. Sendo hoje dia. 12, J-oão Agripino .. A Comissão de Pro .. 
:p9.ri?ce, que há. tempo bastánte para o- jetos do. Executivo procurou melhorar 
n:esulO ser votado pelo Senado, ser o projeto e, com Igual propÕSllO, Op2-
.mndu. aprovada a redação de!l1nitiva rou a. Comissão de Finanças. Mas ê 
'e enVIada a matéria· para a 'Câmara- materialmente impossível esta. propo .. 
dos Dçputc-das .com tempo para uma sição ser votada nó' Senado, tendo que 
tramHação necessária. ir à Câmara para apteciar· as altera .. 

o P1'8.Z0, portanto, é suficitmte", 
Va·.:.se .pa~ar à votsÇã·Q:ido Pl'ojaw; 

tem preJuizo das emendas.· 
o O SRo EURICO :RE~NDE 

ções propostas no pleruíno e por 
las' duas Comissões ·Técnicas. 
Senado aprovar'Oqualquer 
das,' O ~Sr. Presidente 
pelo decu....-so do 
Ato Instituciol1al, 

(Para c1}caminhar a 1:Iotação projeto nos seus 
Sem rensao do orador) -. Senhor 
Pres1dente, Relator que fui, .na Co- i .~ alterações 
missão de Finanças, desejo. perfilha.r d!mmuem um Poucos·~~,erió; 
jnteiramente' o ponto de vIsta. caute~ ca, ·Por evmplo: nib1lni,I 
lar manifestado 'pelo eminente Sena ... Militar ped~ a 
dor João 'Agripino', Não participo do de Tesou,relro; a ~;~~~,~~~[~ I otimismo de V. Extt porque ·s experl~ essa -amena ambição, 
ência re-.velou. esta semana. a cons·. o cargo de Tesoureiro. em 'Iiib:~~iõ<,,~ 
táncia da inexi;.tkncia' de' qUCff'Um no de Tcsoureiro. a 
'S,e~dO. C01~l' uma outra fircunstã:;-: O esfôrço feito: pela. Câmal'a.. 
c.a. doze SIS .. Senaqore~ rmo poderao\ fllMma 1-I.1't.1li<:-i. repre.sent.a uma 
enyontrar~.se no plenárIO d~ nosms r slderável econom:a paTa o erário 
trabalhoso ·.de vez que· estac cum-I . . '. . '. 
Jll..-indo m~ão no estrangeiro. '. ,I Nestas coll<'lições, como 

TE11ho talnbém, Sr. PrE.siàente, dú. matéria na.-. Comi...~ão de 
. ,,1 rj3 <;0 ~ôbre se, esgotandQ-se o· prazo: faço () mesmo apêlo. aqul '~i§~~! I 
:;ro oo...'1lingo. será êle a"'Utomàt.icamen~; pelo emin,P.!1te sena40r- João" 

\ tO !"'OCfOsaOO_â· sogWltla fei,... .J!:l.. s .. ~ti~ d~ ;oj~~~ .. 

" 

niatéi'ial~ 
-emen .. 
DepÚ

Clle 
pelo 
Ar

:a: ou nãó 

"Executar.o serviço interno 0.-d.B. 
·.secr~taria. ·e ·aos serviçOs aux1lia,.. 
res que lhe ·f9rem distribufdoo; 
estar ·às ordens do '-Tribunal du .. 
rante as :sessões. para. que fôr':de
signado; exercer 'quandQ neces .. 
sário. as funções dê· Oficial de 
Justiça, junto. ao Tribunal;: e,s .. 
'fünar as cargas dos_ processos que' 
saírem <las S~ções, 'bem coroo" doS 
que._ venham a, receber dos Se .. 
~ores M~tros do ·Tribunal" ;', 

A" Lei, por um lapso, colocou-os na . 
mesma. retegoria. dos Auxiliares . da 
~peza,. incumbidos dQS serviços do o 

lImpeza.. ~ conservação ~ da.' F'ortaria., 
Zelad~na., etc., etc.) etc, . 

Entao" ~e êl-es vão fazer O' trabalhO. 
~O-S Amallares de Limpeza, não deve ... 
rl~~ ,estar ,COlocados na categoria.'.d~ 
AUXIliar. de Por~:iJ'}a? .., .. 

E, . _se êIes' têm funções específicas, 
funçoe.s qUe vêm exercendo há nluf... 
tos anos, por que' não lhes respeitar_ 

ia.!,>doJm", êsses direitos?· .. , .... 
. ~m que altearia. a le!, em que mo- '. 

diflearia. G lei? Feriríamos 'O prin ... 
cfpl0 que esta. no Ato lilBtitucionalP 
se a :resposta fôsse aflrmativa, entã'Ol 
a . Câlhara. o- 'feriu também, .. quando, 
alt~ando a Mell3flgem, criou cargos. 
E o S€na.do pelOS mesmos motivos. 

Eln ~teoe. Senll"" Pl"f.Sidente. jã. 
é tempo "de. através ·da Mesa· ou de 

"alecer I ato do Plenário, dizermos à. Câmara: 
dos Srs. Deputados que queremos· vi .. 

'EiOnI'dí, I ver em harmonia com a_ outra. Casa 
d? Congresso ,NaciOnal. 'E, para. que 
VIvamos em hannonia. Com a outra 
Casa. do Congresso . ~aciQna.l. preci~ 
s?-m~ ter 08 J;lOSSOs direit.os e prer .. 
rogatlvas re .. ·::pei-tados pela OULTa. Casa. 
do COngresso Nacional. . . 

~~e~~!~;d~~::~ I _~'1.iejo~me nas d'enúncjas' que ouvi • Nao .ha.vIa ainda analisadó êste· ;P:ro-
<lerooo- blema, sus<:lIMo há pouco,; insl<mt .. 

.con~s... da tr~bun& do Senado da Repúbllca. 
~:Msun, senhor' p;residente, emborà 

rolba que há 99,9999 % de possibili .... 
dades da. rejeição de tôdas. as emen .. 
das, ex~inadas, dissecadas, estuda
das pela. COlnis.são de' Projeto dI? 
~ecutivo e. de .Finanças, ainda as
SIm defende ê&se direito. 

Se! que houve Senadores--..que esu... 
veram em dúvidas' teniveis, porquan .. 
to votaram a favor de· pareceres' 'di
vergentelS~ OS . lllemOs senadares 
votara~ a de um parecer ec de-

- alguns dêl .. 
divergente; que .negá. 

a matéria é Lde imp0rt4ncia.. 

;~~~:~~~~; 1(!e~~~~dJ:teT~. sido, diMecada,·· . I tamMm. com Vos.sa Ex-· 
celêneia, ql!le. se houvesse n"ÚlD-er(ll 
hoje '- . se-m mi.mero não. pode ser 
votada' essa. matéria. _ ,.se hOUve.5S8 
"quorum" ~ fôsse: votada- essa Dia';" 
téria', Q.C~edlto que haver.ii:t. tempo do 
a Câmara examinar marclle-mare.h1' 
eceler.adB.*ente, 't§ e-men,M~' 'Wresen.: , 
t~~ peJ9 Senado c:ta Repúhlica.. ~ ~ 

~;t~1 (MUilto bem.). ./ 
.; O SIt. DJl;EB0!I Ill!i WiJil,l',a:U1Q 
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o SR. PRESIDENTE: 

Tem e. pal:lVra, para enco.mu1h:J:t a 
votação, o n-obre' Sena,dor Barros car
valho, 

O SR. BARROS DE CARVALHO 

(Para endamtnhar a votação. sem 
reVisão do orador) - Senhor, Presi
dente, tive oportunidade de examI
nar o projeto ora em debate, nl} 84, 
oriundo de ;.v1ensllgcm do Executivo, 
quando na ComisSão de - projeto~ do 
Executivo, em que foI o mesmo aper
feiçoado, ,Inclusive, ·pel-as emendas 
que o Senador João Agripino apre~ 
sentou, de inteira coerêoncia coro a 
reaEdade octninistràth.-a. 

Vindo o projeto aqui, é dada a exi
güioode de l,empo, chegamos à con
clusão _ ouvida. a. Banca<la do par
tido Tra.balhlsta Braslleiro - chega
mos à conclusão de que, realmente, 
o m'lü:, acertlldo seria aprOvar o pro
jeto, fruto da mensagem do Trlbu~ 
nal e do Govêrno, e esperar que, por 
f<trça de inicIativa do próprio ao· 
vêrno, sejam melhora-dOS alguns dos 
dispositivos qUe não nOls parecem te
nham sido elaborado.<; com a devida 
at~ncão. 

1!:st€, o p[,nto-de-lf,sta de no~l1 
Banc'lda, Senhor FTcsldEI1~e, (Muito 
bemD . 

ú SR. PRI:SIDENTE: 

(Nogueira fia Gama) - IJ!m \'ota~ 
ção o proJeto, sem l)'t'ejui7.o tl~'S cmen· 
das, 

03 Srs. Senadores que o 6prov~m, 

de ca,rgu público, oU disponha ·sO
bre venCimentos, vantagens ou 
qualquer modalidade de interêSSe 
de c!a.sses e seus órgãos represen
tativos, servidores públicos civis e 
militare,c;. e membros dos Podêres 
.ckt. União, excetuado3 os Senado
res e Deputados, bem como o.s ca~ 
50s de que trata. a art. 85 c ... !l" . 

O SR. AURELIO VIANA 

(Pela ordem) - Sr. President.e, ~
te projeto cria ca-rgos e dispõe sô)Jre 
vencimentcs. LQgo, a. votação é se
creta. Não há por' onde fugir. 

As vêzes há lapso; principalmente a 
idade vai-no3 levando a isto 

O SR. PRESIiJENTE: 

(Nogueira da Gama) - Desoe ~ue 
o projeto, efetivamente, cria cargos, 
aplicando-se rIgorosamente o Rcgi~ 
mento, fi. \'otaçfi.o tinha 'lUe seI s.,~ 
cret.a. M3s ela Já. se havia procesSd.~ 
do, pelo sistema simbólico, e ti. Mesa 
havia anunciado o resultado dando 
})OI' aprova,dll a propo.'iição. > 

O SR. AURllLIO VIANA 

(Pela ontem) - Sr. . Presidente, 
requeiro _ ve;'ific:1çâo de votaçãO. 

O SR. ÀLOYSIO DE CARVALIIO 

(pela ordem) - sr. Presidente, 
consulto V. ERa. se, no caso de se ye_ 
r1ficar falt.a de número para consoli_ 
dar-se a votsç<Ío anunciada por V. 
~..a .• e, votação seguinte será SimbÓ-
lica. ou secl'et·a. • 

O SIto PRESIDENTE: . 
qu~ir3m permanecer sen tndos. . 

I Pausa.) 
Pa.'3.sa-~e à votação das emend3s. 

') SR. AUrttLIO VIANA 

(Noguetra da Gama) ~ Val-se pro· 
ceder à verificação, Se não houver 
número, ter. se_à de fazer nova '10-

. tação, e, neste caso. será. secreta.. pa-
Sr. presidente, pela ordem. 

O SR. PRI:SIDENTE: 
(Nogueira da. Gama) _ Te~,1 a P:\.

laVl'a, pela ordem. o nob~'e Sen3.du: 
Aurét:o Viana. 

O SR. AUlll:LlO VIA.'IA 

(Pelw ordem. sem reviSão do ota
dOr) - Sr, ?residente, confesso (lue 
não rue dou muito agora ao t.ya.o.alllo 
de ler e re1er o p.,egiraento. Estou [la 
fase d~ confiança.. 

Como Ouvi de wn colega a estranha 
declaração de que proletos de~t~ na._ 
tureza são votados em escrutB1IQ se~ 
ereto, queria ~;.aber se realmente prow 

cede a advertência dêsse colega. por~ 
que se trata óe funcionários - a não 
ser que funcIonáriOs do Superior Tr1w 
bunal M:':.tr;· não sej.::'ffi funcionárIos 
públicos. 

O colega cha.moll~me a atenção pa~ 
ra êste aspecto da questão. Então 
OUSo su.scitá_la. Faço mU1ha a ad ... 
vertência do colega. 

Se não, vou pedi!' verificaç~() ne 
votação. . 

O SR. PREilIDIlNTE, 

(No,queira ela Gama) _ Devo e,5w 

. elarecer ao nobre Senador Aurélio 
Viana que a Mesa tem cumprido o 
Regimento, no que tange à vobção 
secreta, sempra que se trate de ma
téria que envolva vantagem ou be
nefício pessoaJ n funcionários, melho~ 
ria de vencimentos. Quando se trata 
de projeto qUI! versa. sObre estrutura 
de quadro funclona~ sem visar p~8-
SOOI ou- diretamente a determinada 
classe de. func:onAriO!,i, o entendimen~ 
to da Mesa tem sião no sentido da 
votação simbólica., ASl?lm tem s1d? 
aplIcado. até hoje, o Regimento. 

Esta a razãcI porque ·submett avo .. 
tos pela forma simbóllca, o pro.1coo 
e por ela já foi' aprovado, e como ta.l 
declarado pela Mesa. 

O a..<;Stinto é tratado no Art. 273 do 
Regimento, qu;:, a,>.'5im se exprime: 

fi Art. 278 _ Será. secreta. a Vo
taçªo: ........................... , ...... ', 

a-a prQpostçã{) que trate de amá. .. 
liOS, isenções tributárJas, criaçM 

rece a melhor forma de dar uma so
lução ao assunto. 

Não obstante, devo dIzer qUe a Me
sa. entende que a cri\\~ -de ~a;'=g~ 
quando resulta de urna ,·eestr!ltura.
ção, talvez não esteja. inclu1da naque .. 
te disposHh"O do Regimento, que pa
rece referir-Se mais à ,mação isolada 
de cargos. 

VaLse p.roceder à verlficll{'lto da 
vot.ação reqüerida pelo nob~'e Sena.
dOr Aurélio Vl.lna. 

Queiram levantar-se os Srs, 
dores que aprovarn o projeto, 

(Pausa) 

Queiram sentar-se OS Sr5. Senadores 
que apróvaram o projeto e levant;l;.r
se os que o rejeitam 

(Pousa) 

Votaram a favor do projeto 34 Sts. 
senadores e nenhum contra. 

O projeto está aprovspo, . 
Passa~se à votação d'as emendas. 
Emenda n.q 1. Está assim redigida: 

Substituir o artigo 1," pelo se .. 
guinte: 

"Art .. 1.9 Fica crIado no Quadro 
da Secretaria. do Superior Tribu
nal Militar o cargo isolado de 
provimento efí:tivo, s!Inbolo .. , 
PJ-5 ... 

A votação é secreta. 

O SR. 'JARROS DE CARVALHO 

(pela ordem) - Consull<> " V. EJla. 
se a votação das emendas é em globO. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueim do Gama) - Não é poS
sivel a votação em bloco porque as 
emendas esUio com pareceres dlver~ 
gentes .. 

A Emenda nl? 2, se fôr aprovada, 
implIcará. na prejudicialidade dlls 
EmendtlS TIS. 4, 5. 6"porque ela é subS
titutiv.\ dessaS três· emendas que aca
bo de enun.da.r, 

A Emenda n9 7 tem parecer êontrâ ... 
rio de tôdas as Comissões. 

Não é possível, portanto. atender ao 
nobre Senador Barros de Oa.rvalho. 
A votação ·tem que ~er feita. emenda 
por emenda. 

o SR. BARROS DE C.iliV.'LHO -
Agradecid-o A. V. Exa. 

O SR. PlRESlDEl\'TE: 

(Nogueira: da Gama) _ A votos a 
Emenda nl? 1, pelo processo eletrôni
co. 
, Os 8rs. Senadores Já podtm vC't:.l.r, 

(Pausa) 

Vai_se proceder à contagem. 
lPausa) 

Trinta BrS. Senadores vo':aram 
·"Ns.c·'. Quatro Srs, Scnado!'~.s VOUt. 
raro "Sim", 

Houve uma abstenção. 
A emenda foi rejeitada. 

Passa-se il votação da Eimenda nú
mero 2; que 

Remu:terã os grts. 2.9 e demais do 
Projeto e acrescenta, Como art. 2°j o 
seguinte: . 

':Art. !!.9 _ Os cargos de carreira 
de Motc·rista e OfiCial Judiciário, 

.no Qua(ll'O da Se<:retaria do Su
perior Tribunal Militar. são Os que 
oonstam da Tabela anexa. 

parágrafo único - As vagas que 
ocorrereln na classe inicia! de Of\~ 
cial JUcliciário.. em conseqUência 
da execução da !Jtesence Lei. :;O. 
mente serão preenchids:! à medi. 
da que forem extintos os cargos 
excedentes das classe PJ-3 e 
l?J_~" . 

Em votação a Emenda n." 2, cuja. 
aprovação implicará na rejeição da.S 
Emendas ru. 4, 5 e 6. 

Os 81'S, SI~nadores jã podem votar. 
(Pa.1!-sQ.) 

Vai procecler-se à contagem. 
(Pausa) . 

Votaram f. Não', 29 8rs. Sell.:tdores' 
"Sim", 5 Srs. Senadores. . 

A emenda. fol tejeitada. ' 
Passa~se à votação da. Emenda nil. 

mero 3. 

A Emenda n' 3 está asslnl redlgld,,: 
':Substltui o Art. 5" pelo .e.e. 

gumte:' ""'"'"-

Art. 5.11 Para atender no cor. 
rente eXHfCfciO, àS despesas com 
a execuçiio da presente l .. ei, fica 
o poder Executivo autorizado a. 
abrir 8-0 Poder Jud\ciárlo - Su. 
~l-:or Tribunal Milltat _ o cré_ 
dlto especial aM Cr$ 1. frOO ()OO. u 

Os Sr •. SenlUlores Já llOdem ·voter. 
(Pausa) 

Vai ser feUa a apuração. 
(pausa) 

Votaram "Não", 31 Sena.dôres· 4 
"Sim". ' , 

Houve uma abstenção. 
A Emenda foi rejeitada 

Pa.ssaÁe à Emenda. nO 4, que está 
assim redigida.: 

. "nê~se ao Art. 1.9 a seguinte 
redação: ' 

"Art. 1.9 - FIcam crtados no 
QUadro c1:J. Secretaria do Superior 
'tribunal Militar, nas resnectivas 
tabelas, 0.5 segu1Iites eargôs: 
1 Tesoureiro .• " " ., •. PJ-4 
1 Ajudante de Tesoureiro PJ-6 
1 Oontador .. .. '. .' •• PJ-5 
2 Motorü,tas .' " " ., •• lI'lI'_8 

15 Oficial, Judiciários. .. PJ-S 
Em votação- a Emenda nfJ 4. 
O SR. ALOYSIO DE OARVALHO 

Sr. presideJ:1te, peçO a palavra pe'~ 
la ordem. 

(Nogueira da Gama) _ Tem a pa. ... 
lavra o nobre Senador Alolslo de 
CarvalhO 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 

(Pela ord .. ",. S8m reJl!sIlo do ora
dor) - sr. presidente! o Plenário re~ 
jeltou 8 Emende. n.'" J pela qual .se
M crI~do. no Quadro da secretaria 

dO l3up~.fior Tribunal M.ÜÜ .• ".l. o ~,)l,r .. 
go isoi.i(jo de proy!m,~n~(J efBrii'o LIe 
Con:ailnt. 

A .Emenda n.1? 4, ora e~n votaç.lo. 
decI:lra Que ficam cri~dos no Ql1a. 
dro d~ Seeretaria do Superior TrHJll
nal Militar, nas .. respectivas tabelas, 
os. iegl~iut.es cargos: 1 Tesoureiro; 1 
AJuda..'1te de Tesoureirv. 1 CQlltadol"" 
- F'J-o< Y'ue era o símbolO do cargo 
qe Contador criado pela Emenda nG 

I, já .rejeitada pelo Plená.rio. 
AsSlm, pergunto a. V. Exa. se a. 

Emenda nl? 4 val ser votada com r..":: .. 
clusfo da cargo de Contador. 01) se 
vamos. agora.. criar o cargo de cor.4 
tado:r caso a. aprovemos? 

O SR. PRESIDENTE: 

(N.'JQueira da Gama) - O nob-e 
Senador Aloysio de carvalho tem tô~ 
da. a razão. A Emenda n Q I, rejeirfl4 
da. paIo Plenário, criava o cargo de 
Conhdor. que também consta da 
Emenda n Q 4. Evidentemente, a Emen 
da n' 4. só pode s~r submetida a vo~ 
tos, conslderando~se prejudicada es~ 
ta. pltrte, porque se trata de matéria 
Já apreciada. p::olo Plenário. 

E', pois. submetida a. votos a Emen_ 
da nQ 4, com exclusão do carg'o de 
Cont:Wor, constante de emenda re 
jeltacla anteriormente ,J 

Em votaçãO. (Pausa) 
Val, ser feita a apuração (pausa) 
Vot.aram "sim" 3 Srs. Senlldores; 

"não", 31. 
HO~lVe 2 abstenções, 
A .e::menct.:t. fOl r~jc!t~J~. 
P~:sa.-se à Emenda nQ 5 assim re .. 

digldu: ' 

Cr.endO) 

I nclua-6e, onde couber; 

Art~ .- Preenchidos os Cargus 
d,~ OfICIal Jud~Ciário PJ-5 revistOs 
no Art. 1Q, cinco dêles são consi
rlerados excedentes e extIntos 
quando vagarem. São igualm~n .. 
to considerados excedentes e ex .. 
tlntos, qua.ndo vagorem. cinco 
ateais cargoo de Oficiai JUdH~lário 
PJ-4". 

Em votação a emenda. (Pausa) 
Val .. se proceder à contagem. (Pausa) 
Votuam s. favor 3 Srs. Senadores: 

votar,am. contra. 29 Srs, Senadores' 3 
ab~teru;õe.s. ' 

A e;nenda foI rejeitada. 
PasI.;a..ose à votação da Emenda na .. 

mero 6 assim redi.gi.«tl.: 

. f'Das vagas abertas na. cla.s.se 
P~f-S de Oficial Judiciário, com a 
promoção e. PJ-5, decorrente de3ta 
!lJt cinco ftcam exintas e 6.>: de$ 
r~stEtntes. se-:-ão preenchIdas à' me
dI:la em (tue forem sendo €xtm
tos 6s cargOO' excedentes das cla$ .. 
se;J superIores dessa. carreira." 

Em votação a emenda. (PauSa) 
Val~se proceder A apuração. (['au~(1.)' 
VotS.N1m. /lsim" 5 Srs. Senadoresá, 
Votaram "sfml." 5 Srs. SenadoreS' 

houve 2 abstem;ões. ' 
A. emenda. ~i rejeitada. F:ca pre

jUdIC!lda 8 emenda n9 , . 
E' cOm p'!'azer t1Ue ::tnunclo a ida 

do projeto à sanção, fioondo l1""'m 
afastados 08 temores dos nohre.s se .. 
nadores João Agripino e Eur .{lQ R,.:;
zende. . 

m' o seguinte o projeta np"o .. 
va:lo: 

PROJETO DE LEI D.\ CAl\!A:i! 
N' 84. DE 1964 

.(N9 2. 023 .. B~6t. na C!sa, de Or~~em) 
gxtingue cargos e cria 0'l.:tro9 

no Quadro da Secretaria do 'i/I; 
perior Tribunal Militar, e dâ JU" 
tras providência".. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1" Ficam crIados no Qlu'l'~ 
do, Sel~retaria, do Superior Triburw.l 
Militar, e incluídos nas respectivas Ta.~ 
belas, I)S seguintes cargos: 

1 Tesotlre!,,:,o - Símbolo PJ-4.; 
1 Conta~or - Símbolo 1'·)-5; 
1 Motorista - SfmJJ.olo PJ -8: 
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o SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
(
' 2 Oflciais Judiciários - Sim~OlO 

. I'J-3: . 
5 Of:cials JUdiciários _ Súubolo (Paro encaminhar a votação; -

IPJ-6, • (Sem revisão do orador) - Senhor 
I Art. 29 Flca criada uma função gra.- Presidente, $rs. Sena.dores. não for
t tlficada de Assistente do Diretor-Ge- mularia, o requerimento de destaque 
! ial - Símbolo 2-F. relativo a &se § 29 do A':"t. 29 do pro-

l, .' jeto se não houvesse pedido destaque 
, Art. 39 FlCam extlll~S •. no mes.'110. para rejeição de expressões do § 19 do 
~uad~'o) 4 (quatro). cargcG lsolados à~ Art. 12, e se o 8r. Senador Jo:3.o 
:~aqulgrafo PJ-:3, ~;~da. vagos, de qu~ Agripino não houvesse ped:do desta
,trata a Tabela "B ao art. 19, da LeI que para. rejeição total da Art, .15. 
n Q 4,U03, de 24 de junho de 1952.. Exp1lc-J.-se, portrmto. êsee prim'::il'o 

1 Art. 49 Os C3t:-gos cri.ados pela pre- requerimento de destaque. poraue já 
sente LeI serão preenchidos mediante o projete vaf sofrê'! destfl.que de u .. 
con~urso púbEco de provas ou titulos tras disposições de maior rele\'âncl,-:;. 

I'e provas, n'J, fOrma da legislação em Trata-se. aqui, simplesmente -:.'l;e urna 
I vigor. correção do texto do parágl'Ho se-I Art. 59 As despesas dê!ita Lei cor .. gundo. Declara-se no pro.ieto que "SG 

I
rel't!.o à conta das dotações prôpriaa a. invaUdsz decorrer de acidente ocor
do orçamento vigente, que serão EU:' rido no servtco, o inte!'e.s:.ado promo
'1 t dá' I verá a. prová do acidente pemnte ,o \ p emen ares, quan o necess, rlO, pe o Presidente d'O Trlbun<3l." i !Poder Executivo, respeitado o limite 
da. despesa gerada pela presente Le!. 

!' Art: 69 Esta Lei entrará em V'lg'Jr 
1 n'o.t data de .sua publicação, revogadas. 
l ~ disposições em contrário. 

Votação, em turno único, do 
Projeto de Lei. da. Câma.ra nO 66, 
de 1964, (n' 3.652-A de 1961 na 
Casa de origem) que regula o pro. 
ceS0J.Inento, de 8Posentado!ia e do 
montepio dos Magistrados remu
ne!'ados pela Un:ão, e dá OU!J'flS 
provJdências, tendo Pareceres fa
voráveis, sob ns. 655 e,656. de 1004, 
das ComisSões de Serviço público 
Cll'fl e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) - A dIseus· 
são do projeto f-ol encerrada na. freS· 
sá" anterior. 

·Rá requerimentos de destaque, para 
rejeição, que vão ser lidos pelo se .. 
nhor Primeiro Seo!'etário. 

Ora, essa prot'a só poderá ser a 
prova do acidente e e. invalidez de
corrente de acidente ocorrido no ser.:. 
viço, tanto m.ais quantú no § '3~ Se 
declara: (Lê) 

"Pa::"a. o efeito do parâgri3.!o on· 
terior •... que, é exatamente éste, 

'1. . • equipara-se B acidcn:e 
ocorrido no serviço, .... 

E' perfe:tamen~e dispensável, no § 
::!t;l-. O· têrmo uocorr1do~·. como tam
bém a expresslio "do acidente", 

Com o destaque, ficaria aSfJinl re
digid-o o § 20: 

kSe a inva.lidez decolTe~', de aci_ 
dente no serviÇo (art. 192 ~a 
Constituição), o interessado pro· 
moverá a prova perant.e o Pre
sidente do Tribunal." 

O SR. PRESIDENTE: 

,==- -. 
Atribuir a. uma. certidão de óbito o Mas o Art. 15, .. meu ver, extra- .. 

efeito de prova de parentesco ,é criar polou os objetivos do, proJeto, polis 
muitas vêzes dificulda.des para o re- que entende Que este lei também SÓ 
cedimenot, dêsse auxilio-funeral. aplica aos funcionár!os dos Tribuna.1a . 

êaoemos coono' são fornecidos Os judiciários, <ia Tribunal de Conta.,\ 
dados para, ,uma. certidão de óbito. da Câmara dos Deputados e do Se .. 
N.:> transe, do10roso por que Pf!.SSi1 nado Federal. SI': Presidente, os (un .. 
uma· família.. muitas vêzes o inÚlvi-, cionárlos da Câmara, do senado. do.1l 
duo qlre não tem pleno conhecimento Tribunais, do TTloonal de Contas )S
Ca -condição de familia, da Exlstên- tão wjei'tos' à dIscipiin,IJ. CCnstant2 do 
da dos fiJho's, é quem dá as informa,. ESt9.tuto· dos Funcion6.rios Públicos 
c:õ~s, para que se dec-.:.are o ~bUo. Civis da. União, Nã.o é de bQ:õt pclíti-

da. criar-se privIlégiO para ~ses fun-
Como não é mais poSdVe!, nesta cionár:os, em rela:ção, aOS demais Nr

ta·se da votação, incluir a exprc3zl:o \l'idores civis da União. Não há -Dor. 
"O lnte~€:ss9.do juntará, prova de que qUe o funcionárío de qualquer um 
efetuou I) funeral". é melhor. ellt3.o. dos tribuna~s. ou da. Câmara, ou do 
ret1rarm(ls dêsse § lO a ref'erênc'!.:l Ô. Sem:,cio fUja ao cri't6ro geroI já e'lta
"prova do parentesco cem () falec~- beleddo em lei para o !ur..ciona:li~I1l() 
do". em geral. 

O pa.ráb'1'afo fi.::art~ Eend~' €''õta: 'Por 1:so ént.endo que é dem!lls C:ar 
"O' interes~ado .1untarã ao' sau a. êS'5es fUl1c:on,árics .o tmtamento ,ex- ' 

req,tummento c~rtidi':.-O de ó'Jito de cepcional muito justo. dadc aos ma
ma,3i.strado." 1 gist.rados. Assim pedi' destaque paro 

releiçã-O da ar~:ga e suiJressão <:l§.l:;- do . 
t!;;te ê o documento indisp8nsâ.vel, proj:to, 

porque sem o óbito não ê possível 
pagar auxilio-funeral. A prova de O SR, EljRICO REZENDE 

que pagcrl o auxílio-funeral, para re- (Pera encamnhar a votãçdo) _ 
cebê·l0 E:erá feita por outra fo()rma Oh Sr. Presdente. estou de .pleno acôr~o 
pOr out!'O meio, se h!)uve-r C:l pate com o eminente Senador João Agri
do 1nt.ere.~sado empenho em fazer pmo, e mesmo qUe S. Exa, não ti
essa prova, Do contrârio, a fami!h veHSe razão quanto à substânc'a da. 
requererá O auxIl1o-flrnerál e o rt'ce- m2J::téria versada- no Art. 15, '.[IJ!1da 
oerâ., ~em precisar de -p"st.ru (Oz,~as at$Slm ,o, Senad.o deveria. suprimir êsse 
210 Pod€T Público de QU~ realmente CUsri~sltlvo, Por uma questão de amor 
c!eLuoll o custe}o do fune'!'al, à. forma, Exi.ste. aQuj uma violênc'a. 

Este (I sentidó do de-staque reque- inusitada c,ont-ra as regras gramatl-
rIdo. 'Cp:!L E3.sta q,ue .se l~la o text{l, q:le 

O SR. PRESIDENTE: diz o E-sguinte: 
(Jt,tOrJueira da Gama) _ Em vot.s.. Ob~ervar·se--ti.., no que' rór RPl1-

ção o pedido de destaoue do nobre cável, o disp'osto nesta Lei aos 
Senado!' Aloysio de Cnn'~l1ho, o ql.lal fmlc!oQár:cs dos Tribunai5 Judi-
compreende a expressão "pata pt'O'va ciâri<Q-s, do Tribunal de 'contr_s 
do seu pa.rentfl-sco com o fal!;cldo", e aos da .Câmara dos D~put?dOB 
qüe será retirada do t~xto, se hou. e do Senado Federal, correndo o.~ 
ver aprovação. :proc·e~sos nas respect!vas E:ec!'eta_ 

Sáo Edos os seguintes: 

Requerimento nQ 290, de 1964 

(Nogueira da. Gama) _ Em vota_ 
ção o requerlmento de 'destaq,ue que 
acaba de ser justificado pelo nobre 
Senador Aloysio de Carvalho, referen- Os 8r.5. Senadores que aprov.:lm o 
te à exclusão de palavras desnece~L reque!l'imento de destaque, queIram' 
.sárias do t.exto e que ~ão "oco~rldo" co::mse!var-,s.e sentados. (Pausa). 
e lido acidente" Está. aprovado. A~S1m. S'êrâ excluI .. 

rIas. . 

"Ob.':en'ar3e-i aos funcionário] dos 
trlbunf'\.is", Isto colocaria o Coní!.Tes
.so muito mGI perante os conhecimen
t.os que SI~bçJ.i1os bem aprim-Q.!'ad03 do' 
eminente Presidente Casteio Brr.nco, 
que psderia até vetar o artigo. dando
nos uma exemplar ,aula de portu~uoo. ' 

Nos têrmos dos arts, 212, letra. t, e 
310, eUra b, do Regimento Interno, 
requeiro dest-lque, para, rejeição, da 
seguinte parte do projeto: 

. • ,da do texto a, exores!':ão jã srunciada. 
Os Srs. Sen'adores que o aprovam ,(Pausa). . • 

Art. 29 § 2C, o vocábulo "ocorrido" 
e a expressão «do acidente". . 

Soja das Sessões, 'em 12 de agôsto 
de 1964. - AloySio, de carvalhO. 

Requerimento nQ 291, de 1964 

queIram permanecer sentados. (paU-
S'a),. ' 

Estã aprovado. Ficam' suprImidas 
do texto do § 29 do art, 2!>'do pro_ 
jeto as· palaVTas I'ocorrldo"-.· e "do 
acidente" . 

Pass8:,..se à votação do reQuerlmen.. 
to de destaque n9 291. também do 
no-bre Senador Aloy.s1~ de Carval~o. 

O SR. ALOYSIO DE CAltVALHQ 

Sr. Presidente. peço'a palaV1':l. p-o,.ra 
Encaminhar a votaçãO'. . 

O SR. PRESIDENTE: 

Nos têrm()s d03 arts. 212, letra t. e 
310, letra b, do Regimento IntertKJ, 
requeiro destaque, para reieição, da 
seguinte parte do projeto: (NO{Jueira da Gama) _ Tem, a pa_ 

Art. 12, § 19: _ o. expressão upera, lavra. o nobre, Senador . 
p:ova . de seu parentesco cotn Q fa- ;) SR, ALO .. YSIO DE CARVALBO 
lecido ... 

. (para enca1ninhar a votaçãO _ Sem 
8ala dn.s SeS.<;ões, em 12 de e.gôsto revisao do orador) _ Sr. Presidente, 

de 1S164. - Aloysio de carvalho. o projeto da. Câmara veio com úma. 
~ impropriedade, uma vez que' atribrll 

. à certidão de óbito. o efeito de pro-
Requerimento 'n9 292, de 1964 .var, paro recebimento de aux!lio..fu

neral, o parentesco de quem requer 
Nos têrmos dos arts. 212, letra t, e êste nuxflio com Q falecido. 

310, letra. b, do Regimento Interno, 
c-equeiro destaque, para. reJeiçãO, da Ora. uma certidão - de óbito não 
seguinte parte do projeto:, prova. parcntesc·o, mas 3!penas o óbito. 

O Deputado Menezes côrtes, quan .. 
, Art, 15 (tota.1me~te). do redigju n~i Câmara- o .seu projeto, 

Sala das sessões, em 12 de agôsto havia. .1fSado 'as ~egulntes expressi?es: 
de 1934. - .João Agripi1W. ,.0 interessado juntará ao seu 

O SR. PRESIDENTE: requerimento certidão de óbito do 
magIstrado para. prova de seu pa_ 
rentesco e de ha.ver feito o fU-(Nogueira da Gama) - Em vota.

ção o requerimento n9 200, de Cestll
q'Ue formulado pelO nobre, Senador 
AIQysiO de carvalhO. 

O SR. ALOYSIO DE CARYALHO 
Sr, PresideQte, peço a, pa.lã.tta, pa('fJ. 

.encaminhar Q, votaÇão. 
O SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) - Tem :: pa
lavra o I'!.Obl'ê SCnBdQ:'. 

neral". . 
Realmente, 8. prova' que se deve f.lL 

zer para recebimento do funeral está 
inequIvocamente no E3tatuoo'dos Fun;,. 
clonál'iOs Públicos Civi,s da. União: ~ 
a de ter sido feito o pagjl,fiento do 
luneral. .tst.e fune.ral pode ser pago 
pela. tamWa, ou por intereSSado, .!3e 
o ma.gts.tracl:o, ao ·fal1€<:er, nãoo tiver 
$!mlflia qlÍe file habU1te ao reCebJ,men
~o do am:~o-1unera.l, 

Em votaçãO r€querimen~ de des. 
t3.que n9 292, do nob:re Senac:'l{}l' João 
AgripIno, Visa à reje-cão de todo o 
art. .15-, a,'Zsim redígidb: 

'Art. 15, Ob::erv:1r-se-á, no que 
Iôr ap]jcfl.ve.I; o disposto nes.·ta lei 
aos funcionários dos Tribunais 
Judicrárics, do Tribunal de Con

. tas f!' a·os da ~àmara d03 Dêp11-
tados e do Senado Federal. COi·. 
rendo os pror:f.s""OS nas res:ve·::'tivas 
SecretariM. ' 

Em votação o pedido de destaque. 
. O SUo JO~9 AGRIPINO 

Sr. Presidente, peço a 
encaminhar a votaç~o. 

pali'v:.n. p3Ia 

O -81ft. PRESIDEN':'E: 

(Nogueira da Gama'! - Tem 
lavra o nobre Senador. 

O ·8R, JOAO AGRIPINO 

a pa-

_ (para encamtnhar (J. 'Votação. Sem 
revfsao do orador) - ·Sr. P.residente, 
o projeto ora em votação estabelece 
um pl'oceEso especial para. a aposen .. 
tadorh dos MagiStrados, compreen
de-se que'um Magistrado, depois de 
longos. a1).os de serviços prestados à 
coletvicktde, algumaS vêzes De~em
bMgadores, . Ministros ,do Superior 
Tnbunal de Recursos, lI.11inistrcs do 
Tribunal 'de Justica, não devam par
ticipar de fila. interminá.vel para' o 
andamento e encaminhamento de seu 
processo de aposentadoria. 

Há um cunho de decõro tocial em 
relaçã,[) à po-s1ção de um Magistrado. 
Procura~se, no pl'ojeto, stmpHI.ffca:r 
todos os trâmites da aposentadoria, 
ou delegar às secretarias dos Tr:bu
nats as prov1dêncía<; para que se c:om
plete .,a apo3ent.e.doria. sem aflição 
para os Ex·Moagistraoos ou MQ.gis.tra
dos a.pos-enta-dos. 

De mcd('\ q'ue a aceitação do des
taque para efeito de .rejeição pro.
posta. p-elo Sena,?or João Agripino en_ 
v?Ive at,é questan de dMõro linv.uifi .. 
t'Cl) )':·:\,'a o Congresso NaC18n:l.1. 
tlrlntio bem). 

O SR. PRESIDENTE: 

(NogiJ,etl'a da GC:112a) - Em vota
çto o requerimento de de~taque pa.t31 
r~jeição de tcdo o Art. '15, 

O;'! Srs, , Senr,dol'es que c aproY-;,m. 
4Uenr..m permanecer Sentado<; (Fau_ 
sa). Está ap7owldo O destaque e, nos_ 
.sim, retirado c Al't. 15 do prcjeto. 

Em 'yotaçâo o projeto. ' 

Os SIs. Senadores que f) aprGvr.m. 
queiram pel'm'lnecer sentad~ (Pac
Sa). Está aprovado., 

Vai à Comissão -de RedaçãO'. 
1:; o seguintl!' o projeto aproy:t<!Q~ 

re:ssalvados os destaques: 

PIWJETO DE LEI DA CA1,gRA 
NO fi6, DE 1964 

Regum o processa.mento da ap04 
sentaàoTía e do Montenio dos 
Magistrados remunerados p e I a' 
União, e dá outras providêncllU. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.' 10. O processo de aposent.3.do~ 

ria <:los magistrados remunerados pela 
União, de qualquer categoria ou ins.. 
tância-, assim como dos Ministros do 
Tribunal de contas, correrá na Secre
-taria do Tribunal a Que pertencer ou 
estiver vinCulado o apooentaao. 

Art; 20
• O iht·eressa.do. quando aI) 

tratar de, aposentad01:ia. a p~d' .. do. 
cijrl.glrá- ,seu- requerimento ao Prest4 
de-nte co Tr~;nUlal. lnstmJndo_o ecm. 
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1 e:rtidãO di) -tempo de serviço, se es. 
tmnho à Justiça a que pertenc-er lart. 
.192 de. Constituição) • 

§ 19, No caso de aposentadoria por 
invalidez lart. 191, n9 I da ConstL 
tu:ção), o interessado, preliminar
mente, requererá ao Presidente do 
Tribunal e;{ame médico por dois perl~ 
tos oficiai;/, juntando~se ao processo 
cópia autenticad·;). do respectivo laudo. 

~ 2°. se a invalidez de acidente 
ocorrido n" serviço (art. 192 da Cons
tituição) O intere~sado promoverá a 
p~Ta do addente perante o Presiden
te do Tribunal. 

§ 3<;>. Para efeito do p::trágmfo {lU

tel'ior, cqu . .para·se a acidente oJ.::.rri. 
do no servi;o a agre.ssão sofrida e não 
pro"/ocada por magistrado no exerci. 
cio de suas atribuições (art. l'7B. § 1.0, 
da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 
lS52). 

Art. 39 • Tratando.se de apo,s<!nta
doria compulsória pelo fato de o ma. 
gistradQ atingir a idade de 70 anos 
(art. 191, na II, da Constituição) o 
prenidente do Tribunal. à falta de re~ 
querlmenío ti::> interessado, quarenta 
dias ante da dnta em que o magis. 
trado completar aquela. idade, baixará 
portaria p:ua que se instaure o pro· 
cesso ,. ex off~cio", fazendo~se a provo. 
da. idat.e pela certidão de nascimen_ 
to ou pela matrícula do magistrado. 
• Pa.rágrafo único. O magistrado (la 

se investir em cargo isolado 01.1 f.O 
ingressar na carreira judiciária, {arã 
prova de idade, juntando a respectiva 
certi<ião de n:ü:cimento para as~cnta
ment'Ü lla ::ua matrícula. 

Art. 40? t\o caso de aposenbdoria 
compulsória. por invalidez do magiS 
trildo, o l'espect:vo p!'OcessO f:ómente 
serâ iniciado depoiS de julgada, in e
corrfvelmente, a invalidez pelo Tri. 
bunal competente (art. 189, ni? 1, da 
constituição) . 

Art. 59. O proc~so de ap:-.scntado. 
ria depo:s de informado p21a Sccl'e
tar:a do Tribunal, será remetido pelO 
Presidente do Tribunal ao Ministro 
da Justiça 'P~ra o fim da decretação 
da nposentt,dOl·ia. 

ParágrafO único. Se se tratar de 
magistrndo a que se refere o art.' 97 
da Lei na 3. 75.j., de 14 de abril de 
19Z0, o procesEO será cnviaeo ao Go. 
yernador (h Estado da Guanabara 
para a decretação da aposentadoria 
(art. 97. § 70 da Lei na 3.754, de 14 de 
abril de 19':0). 

Art. 6J;o. Do requerimento cu da por ... 
taria, a que se referem os arts. 29 
e 3", dcven'i.o constar os proventos a 
que tiver dir:::Jto O IlliIgistrado apo. 
sentudo. ~ 

Art, 7~. A Secretaria do Tribunal, 
depois de decretada a aposentadorJ3. 
<io magistrado, fará o cálculo dos pro_ 
ventos que cabem ao aposentado, o 
qual pafsarn. a receber, sem interrup
ção CO!110 proventos provisórios, a ün· 
porlância que perce'lJia na. .atividade. 

Art. s~. Ff!itQ o cálculo a que alude 
O ar'Ugo anterior, o Presidente do 
Tribunal, depois de ouvir o ProcuraM 
dor da República da Seção a respeito. 
no pr:lZO de três di"as~ se homologar o 
cálculo. mandará expedir o título de 
aposentadoria. Em seguida, remeterá' 
o proc~,so ao Tribunal de Contas da 
Uniria. para o efeito do disposto no 
Art.· 77, nO TIl, da COIl?tituição. 

§ 1°. Se hcuver mais de UlP Pro. 
cura'Cl.or na Beção, funcIonará no pro. 
cesso o que for designado pelo Presi
dente do TrIbunal. 

§ 2°. O Tribunal de Contas, antes 
de julgar a. aposentadoria poderá de_ 
terminar diligências ,inclusive para 
alteraç20 do cálculo dos nroventcs. 

§ 3~. Do titul'Ü de aposentadoria 
oonstará sempre o cãlculo que for 
afinal aproyado pelo Tribunal de 
Cont.as. 

§ 4<:1. ,\pós o julgamento do Tribll. 
h.a.l de Contus, o processo será d€voL 
vida ao Presidente do Tribunal a que 
alude o Ilrt. 10 ficando. 9.rqu~"Vn.d{) 
na respectiva Secretaria. 

Art. 99. 03 proventos do maglstl'a~ 
do aposentado deverão figurar em 
fôlha de pagamento organizada pela 
Secretaria do Tribunnl, na c,onformi. 
dade do que tiver sido julgado pelO 
Tribunal de COl1~as, e serão p.agos na 
mesmo ocasião em que OG Juizes em 
atividade receberem os seus venci_O 
mentos. . 

Parágrafo ún:co. Os magistrados 
er' disponibilidade cu aposentadodos 
da Justiça do antigo Distrito Federal 
terão as fôlhas de pr,gamento organi_ 
zadas conjuntamente com as dos ma~ 
·gistrados de invest:dura federal, que 
passaram a ter exercício na Justiça do 
Estado da Guanabara. 

Al't. 10. Os aumentos de vencimenw 

t-os, ab<lUos e gratificações conced:i4 
dos aos magistrados em atividade e 
que se incorporam aOs proventos do 
aposentado serão acrcsc:dos àqueles 
proventos, mediante cálculo efetuado 
pe~a secretaria do Tribrnlal determi
nado pelo seu Presidente "ex oHicio" 
ou por despacho em requerimento do 
in tcressado. 

Parágraf.o únlco, O Presidente do 
Tribullal, após a auaiênc:a, em dois 
dias do Procurador da República que 
houver funcionado no processo, se 
homologar aquêle cálculo, mand.arâ 
que os proventos cem o acrésciplo se
jam incluídos na fôlha de pagamen~ 
to até que o Tribunal de Contas se 
pronuncie sôure o a:..sunto. Se o Tri ... 
bunal de conto.s considerar indevido 
o acréscimo ou fizer alguma. alteração 
na cálculo a êle relativo, a diferença 
conforme o ca~o, será paga ou des .. 
contada em !ôlha, nos proventos f UM 
turos. 

Art. 11. Os beneticiãrio.s do monte. 
pio da União requererão habilitação 
ao Presidente do Tribunal oferecendo 
além da certidão de óbito, conforme 
o caso, a certidão de casamento do 
ma:;istrado falec!do ou c-crtidão que 
demonstre o };}tu'entesco do reque ... 
rente. 

§ 19. O Presidente do Tribunal 
mandará, publicaI' o edital no "DiáriO 
d:.l. Justiça", com a prazo de 3 dias, 
a Cm de que qualquer interessado 
impugne ou retifique o pedido e, fin~ 
do ê~ prazo, abrir se .. á vista do pro. 
cesso por 48 horas, ao procurador da 
SeçãO. 

§ 2". Após o parecer do· Procurador 
da. República. O· Presidente do Tri_ 
bunal, apreciando o caso, mandará 
expedir títulos de habilitação a cada 
um dos beneficiárj::;s. 

§ S(). O proce~so, em seguida, será. 
enviado à Diretoria da Despesa PÚ~ 
blioo do Ministério da Faz~nda pan. 
as devidas averbações e pagamento 
das peru:ões. 

Art. 12. O Auxílio Funeral a que lIe 
referete o art. 40 da Lei n9 1.301, de 
2.8 de dezembro de 195.:J, será pago pelo 
TeS01lro Nacional à familia do Ma~ls. 
trado, ainda que ao tempo de sua 
mOrte estivesse êle em disponibilidade 
ou a:posentado. 

§ 1°. O interessado juntará (tO seu 
requerimento certidão de óbito do 
'ma3istrado para prova de seu paren .. 
tesco cem o falecido. 

§ 2~. O auxilio Funeral correspon~ 
derá, conforme o caso, aos vencimen4 
tos ou proventos de· um mês, 

§ 3fl • Se o magistrado, ao morrer 
ainda exercia o cargo, a vaga não 
será I1reenchida antes de 30 dias COllM 

tados do óbito. e o pagamento do 
auxílio correrá por conta. da. dotação 
de pessoal, permanente, se estava, 
porém, aposentado, a despesa será 
custeada pela dotação destinada ao 
pagamento dos proventos da aposen. 
tadoria. 

Art. 13. O intel'ess:.tdo ao Procura
dor da República poderá recorrer no 
prazo de três dias. dos despachos do 
Presidente do Tribunal pa,ra próprio 
Trihunal. 

Art. 14. Ao Procurador d« Repú. 
bUm . cabe, nos proce.~sos referidos 
nos artigos anteriores., fiscaliza1' 8. 
o..plicaçtío da Lei, não podendO a..'!~im 

outra' autoridr:.de do Poder Executivo I Em votaçoâo o Projeto. 
impugnaI' as deliberações do Presi~ Os Senhores Senadores que o ~ 
dente de. Tribunal, ou, havendo re~ ve,m, queiram pennft.necer sentadO;'. 
curso (art, 40

), as do Tribunal. I:CJ a) 
_ Art. 11i. Observa. se-á, no que fôl' ..... aus . 

aplicável, o disposto nesta Lei aos O Projeto está a.provado. e irá. ... 
funcionários dos Tribunais Judiciã- sanção. 
rios, do Tribunal de Contas e aos da 
Câmara. dos Deputados e do Senado 
Federal, correndo os processos nas 
respectivas Secretarias. 

Art4 16. Os processos de aposenta
doria do~, magistrados &in±1. vivos ao 
ser publi·::a.da esta Lei e que estejam 
arquiva<J..cs no Tesouro .r\acional se
rão remetidos à Secretaria do Tribu ... 
nal a que alude o artigo 1Q• para se. 
rem nela arquivados. 

Art. 11. A Diretoria da Despesa PÚ •. 
blica dis1;ribuirá pel-os TriblUlais Ju
diciários à Câmara dos Deputados e 
ao Senad.o Federal, a partir da da ta 
da vigênCia. desta Lei, Q cr-édito orça
mentário necessário às despesas com 
o pagam·:mto dos inativos e pensio_ 
nistas respectivos. 

Par·ágr::,fo único. Constará do or. 
çamento da Repú'olica, no anexo pró .. 
prio do Poder Judiciário, do Tribunal 
de Contas e do Poder Legislativo, & 
contar do exerc1cio. segui.nte à vigên .. 
ela desta. Lei a dotação necessária 
para. atender às despesaa referidas 
neste artlgo. 

Art<. 18. Nos casos omissos aplJcam. 
se, sub.sidiàriamente, aS disposições 
da Lei nQ 1.711, de 28 de outubro de 
1952. 

Art. 19 .. Esta Lei entrará. em vIgor 
na data tte sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. . 

Votação, em turno tínico, do 
Projeto de Lei da Câmara. n9 90, 
de lf1ti4, n9 2.Q63 M B de· 1964 11a 
Casa de origem, que isenta. dos 
emohunentos eonsula.rea o embar .. 
que dEi quatro Jentrais terme:étriM 
cas, tendo pareceres javoravezs 
(nQs 669 e 670, de 19M) das C~ .. 
missões de Projeto do Executivo 
e de Ji'inanças. 

A dlscusS'ão foi 'encerada em sessão 
anterior. 

Em votação o projeto. 
Os Senhores Senadores que O apro .. 

vru.l\, Q.ueiram permanecer sentadlJ-S. 
(Pausa). / 

Está aprovado. O· projeto IrA. à 
sanção. 

E' o seguinte 

:F\:"'lOJETO DE LEl DA CaMA&A. 
N' 90. DE 19M 

E' o seguinte. 
PRQJETO DE LEI DA CAMARA 

NQ 91, DE 1964 

(N" 587-A. de 1003. na. Origem) 

Estende para o exerclcf.o de 1963 
GI Vigência do crédito especial ds 
Cr$ 500. O{lO .IJOO.OO (quinhentos 
milhões de cruzdros). autOrizadO 
pela Lei n9 4.115, de 1952, a ti",,
de atend.er a despesas eleitorais •. 

o Congresso NacIonal decreta: 
Art. 1Q O crédito a que se refere 

o a.rtl6'o 14, da. Lei nQ 4.115, de 22 de 
ag5sto de lS82. poderá ser também 
utilizado nos gastos decorrentes do 
"E..eferendum." ou quaisquer despesaa 
e:eitorais no 6xerc1clo de 19'53. 

.Art. ao. Esta Lei entrará em vigor 
na. data <.!.c .sua pub:Jcação. revo:raJ li' 
as dis'PoS1';Õ:'B em .C\m.F.&rio. ~ 

Votação. em turno único. dO 
Projeto de LeI da Câmara número 
94. de 1004 (n' 2.068-B de l~ 
na Oasa de Origem) que autoriza. 
a abertura de crédIt.o especial de 
Cr$ i. 000.000,000.00 (quatro ~l. 
lhões de cruzeiros) I para ocorrer 
às despesas com 8 desa.propriaçãO 
da área da b""ia hldrli.ullQ' do 
Açude público de Orós, no m;tadõ 
do Cearã, e dA cutras' provldên~ 
cias, tendo Pareceres favoráv~ 
(n'. 6&1 • 002, de 19&1) das ~ 
m!.sões de Proteto. <lo Erecutivô 
• c!e Finanças. 

.A. discussão foi encerratiG na. &e6SIO 
anljerlor. 

:Em votação o prôjeto. 
Cls Senhores 5ena<lorea que O .a~ 

VIl-IL':. queiram permanecer smta.d08 .. 
(Pausa) • 

E:.tá apl'ovado. () l'ro;Ioto Irá 
sanção. 

E' o seguinte 

PROJETO DE I.,l!lI DA GAY'..AM 
N' 94. PE W64 

(N'. 2.008-B-64. na C.., 
·de origem) 

Autoriza a abertura cio crédllt! 
..peclal c!e Cr$ 4.000.000.000,00 
(quatro bilhões de cruzeiros) I pQ. 

(NQ 2,oro"B, de 1004 na. Qasa ra ocorrer às despesas com a de-
de Origem) sapropriq..ção da área da bacia hf .. 

Isent4 dos emolumentos consu- drúu!ica. do Açude Público or~~ 
lares o embarque de quatro cen... no Estado do Ceará, e dá outral 
trais t~mnelétrícas. provid~1ZCfQ.8. 

O Congresso NaciOnal decreta: O Congresso NeclonaJ deCreta: 
Art. 19. E! concedida a. isenção ~rt. lO? E' o poder Executiv.o aU,:" 

dos emolurnento.s consulares para o torl:lado a. abrir, pelo. DepartamAento 
embarque de quatro centrais termelé .. Nacional de Obras contra as 8ecM. 
t.ricas~ cOn~tantes da licença. nO? 00 .. a~tu:quia. vlnculad~ ao Ministério ~Q, 
63-45i32-4'j'5~r. expedida pela Carteira Vla~i~o e Obras Publicas, o créditO 
de ComércJ.o Exterior e importadas e...<:pe~:La1 .de Cr$ 4.000.000.000,(J0 (qua.
peJa Com!&:ão Estadual de Energia do tro oilhoes de cruzeiros), dest1~ad-() 
Estado da Guana.bara a o<~rrer às despesas com s. de.saprQ .. 

. prlação da áree da bacia hidráulica. 
Art, 29. Esta. Lei entrará. em vIgor do .. oI\çude Público Oroo, no Munící

n adata ~e, su apublicação! revogad83 piO do mesmo nome, no Estado do 
as dispoSl!;hf..s 'em CO:lt:firlo. Ceará. inclusive deslocamento e ce. 

Votação em turno Úlllco do tirada de casas e p:lgamento de ben-
Projeto de· Lei da Câmara nthnero feitorias existentes, submersjls pElas 
91, de 1004 (nO? 58'7.A, de 1963 águ:l~ d? ~1enclonado reservatórlo em 
(na. Casa de Origem) que esten- consequencla. do fechamento de su!lS 
üe para o exercício de 1003 li vi- comp?rtas. 
gência do cl'édito especial de Cr$ Art. 2~. E.<·ta Lei entrará em v!~Jr 
500.000.000,00 (quinhentos milhões na data de sua publicação. revo:;_d ... S 
de crn~~l·ros) autorizado pela Lei as disposi('õ"'s em oontrârió. 
ni? 4.115, de 1962, a fim de atende!' 
a despesas eleitorais. tendo ParSM Votação, em turno ún:c·:). do 
cer javC;Tável. sOb nQ 654, de 1964, Projeto de Lei da Câmara nUm~ J 
da Comisstio de Finanças. 1/7, de 1964 (n" 2.0S84 B d? 1;-34 

na Casa de Origem) que e.-l~.l:;<!~ 
lece normas para a :icits:ç' {1 d"! 
servi-ços e obras e :lqt1if"~~:lo da 

A discuss.§.o foi encenadu na .setaio 
anterior . 
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materiais no Serviço) púb.l\co Oi .. } à) pala aquis.ção de animais; publicidade ou a demora do proces-
vil. e dâ outras providências. ten~, . e) para arrendamento ou aquisição .sement,) das concorrênciaS; 
do Pareceres ·favoráveis (n~.s, 663 e de imóvei.s desCinados aos ·serviços b) para. a.quisição e execução de 
664, de 1964> das Comissões - de públicos; , serviço" ou obras que, por Clrcuns-
projeto do Executivo, com as fl quando não acudirem proponen tãncius e3pecja.j~ ou imprevistas, fOrem 
emendas que oferece, de n'ls l-CPE tes à licitação anterior. Neste caSQ, 'collSiderad()s de caráter urgente, a 
a 4-CP'E e _. -de Finanças. ~ se houverem sido, estipulados preços ju[w do Presidente da Republica,; 

A di'lcuSsão do Projeto- foi el)cer
rada na sessão anterior. 

Em vót~çã.o o Projeto, sem- pújtúZO 
d.as emendas. > -

Os Senhores Senadores que o ap!'o~ 
lVam, . 'que.ir~m- permanecer sent.ados. 

-<Pausa). o 

O. Projeto 'está 'aprovado. 
Em votaÇão.as e,mendas. . 

máximos ,?U' outras razões de prefe· c) a critério do Ministro de Es
réncia, aquêle.s não poderão Ser ex taQo, para' aquislção de materiais, ou 
cedidos, nem ~stas modiücª,das. ;ênercs que só podem s~r fornecid.os 

V _ São dispensadas da COleta' de ,por .p:·odu·;or, emprêsa OU represen
'preços para execução de serviços .ou tante cotIwrcl.al exclusí'vos, bem corno 
obres e para aquisição de materiais para a execução de' serviços depene equipamentQs de montante inferior, dentes de profiEsionais de notória es-
'a 10 (dez) vêzes o ma~or salário-roi. pccialização; , • 
nimo,· d) paU,"a aquisição de. animais; 

PurágraIo único. A administração, ·e) -pa,ra:, arrendamento OU aqui3i-

Agôsto de 1964· 

senadores já pJdem votar. Os SrJ. 
(Pausa) 

Vai-se pJ'occder a' apura,?cio. 
Votaram "SIMu 30 8rs:_ -SeJlIwo" 

res;. "NÃO", 4 Srs.: Senadores, Hou
ve duas abstenções. 

O projeto está. aprovado e irá' a 
sanção., 

PROJETO DE LEI, DA CAHARA " 
NO 99, DE 1964 " 

(NO 2,lG6-11, ,DE 1964, NA ORrGEMi , 
lsent'!- dq.. taxa ,de' aes.pGclJ.0·, i 

aduane.zro .eqmpamento _(}ráftco 
destinado ·ci _-Mitra, da", ArquicUo"..; 
~ese de ~órto Alegre. - f : 

'o Congre3S0 Nac!onaJ. -decreta: .Os Senh~res Senadores que o HP.rO
vani, queiram. pertnap.ecer septados: 
,(pausep . ~ _ -

se julgar pl'efel'Í'vel poderá .licitar_ ti ç.':o .~e imóveis _ destinadOp ao· serviço 
fornecjmento 'cu ,a execução de servi. ,púb_!co,. qu~do' tiVêl'em característi
ços ou .obras, de quàlquer velor, _IPe:- cns ~peci!li-s-, a )utzo de Mlntstr" de . Art. 1~ E' conc,edid.a-a lsençao do . 
diante concorrência ptibl~ca, - .' Estado; . . - . _.... l~pôsto de Importação e CCllSmnô 'e 

. As e-mendas -estão _apr.ovadas.: O '" Art_ 20. A "despesa decorrente da h q1J-'El.n:do· nao houver ~CUdldo ne-I taxa ·de_ despacho aduaneiro ti.; 5%. 
PI'Ojeto irá à. C.o~is.:ã.o de Redação: aplicação das letras I'a" e "b" do nll':lm prC-~llente a uma llc:tação 8.?- a.que se refere o-artigo' 68.· da le(-' 

E;' o segu!nte o,~"projeto apto": item lU do f\rt 19 poderá ser feitã tenor. ,_o - • . n9 3,244, de 14 de agooto de -1957, 
vado:. mediante a.luste 'e inde-penderá de re.~ , }iJJ.\1:ENDA NQ 2 (C.' P .. E.) , ·pata Q. desembamço -alfandegário de .. 

gU?:tro. : .. . : -. -, ~ , .,_. ' . . equrpru,nento gráfico .que' a Mitra' ,~a_ 

PROJETO DELE! DA CAMARA 
N' 97, DE 1964 

Art. a~. A coleta de preços.far.se~á De se., -a seguinte re:laç:.,o ao item ArqUld!.ocese de, Pôrto Alegre. ~() 
mediante carta convite expediga._ pelo V do, a·;t. 19; Grande dO_·Sul; r~ebell, por. d~açao, 
menos a -a <três) licitantes e com 5 "V --'- E' dispensada a' coleta~ de d_a, Fundaçao Alema lbe!O;-Anlé,rlca,-~o 

(NQ 2_098~B, de. 1964, na origem) (cinco) dias fiteis .no -mínjmo de an- p-reçcs para a -execuça.o de serviçQs, "u qual consto). das,-)icen~ de lIllPor-
Estabelece ·normas para- a ,iici~ tecipação, verificada '-por protoC<>lo: obras -e para, a aquLsição de materioais tação números: Dq:-64~_413:-286; .:,:-:' 

tação, de serviços e obràs e' aquisi. ' -Art 4°. A licitação, pare. aqUÍ'sição e equipamentos de valor inferior a 10 OG-64-.414-287" DG-415-288, ... ,.,,:. ~ " 
çãCJ_ dl3 mnteriais.no Serviço Pu., .de material ou execução, de serviços (dez) v~ze~ o '!TIaloI' salátio.mfnimo". DG-6L1·41!l~_289,. DG~64-417-2S0, ... ~ .•• '" 
bUco da União~ .. e dá outras pro. ou obras, por concorrência. pública _oli M'· - DG-:-64-418-291 e DG~64-419-292, eX""';' 
vidências. ~. .' administrativa; indicará, pelo menos: E2 EXD~~ N9 ,3 (C. P-- _ E.) ped1d;'lS pela Carteira", de _ Camérc.:~ , . 

, , .A art l' t EXterIOr ~ 
o, C 'N I 1 ti 1l) dia,. hora e' local da. li:cltação~ °MJ'-" acrescen em

d 
-se os seguin- - Art 2' o A' J'senç'a'o cont--lda na-o o~g!'esso aç o-na ecreta,: _ . ,. tes l-'t" agnl.!os, passan o o atu~l pa- ,._ ., _ _ cu , 

Art. 10.' Os procedilnentos rele~ ',{)) quem 'reQ-eberá as propostas; râgrafo nico a § 3Q, cOm nova re~ abrange o materIal com simik"lr ná:. 
. rentes à. 'cotação, de seiviços~. ou obras "d' ~ d .' t - das dação: ,- ,c1or.al.' - . 
, pelo regi,me de emprei,-tadá, bem co- C) con, lÇO€S e apr:sen a.çao '" ';. ~.-.,.' i:' ArS :3° Esta le\- eIi~rará em vigor: 

propo.st~: ' ,_ . , ~ 1Q" - Na.s hIpoteses dêste" ar-I' na ,data .. de sua publicação, revoga-_ 
- rol a aqUisição de ,_material; equi. '. 'd) crltcno de Julgamento .das pro, tlgo, pod~râ ser tam,bém dispensada, -dás- as dispo.s, iço,-es em ',contrá,rio, :-
pamentos e animais destinados 'ao postas; _ _. o a coleta da preços, em casos devida- . 

,serviço :ç.e administrâção diiet'!,- e de .e) descrição sucinba 40' objeto da mente jm.tifioo.dos, a juízO do Pres1- 'V~taç~oh. em 'turno ~P--ico, ,~o 
administração descentralizada, obede, -licitação; .-' , dente da Republlca ou do Ministro Projeto ,"~ ,Decreto 'Cegl.Sla-t1vo 
cerão- ~ seguintes normas: . j) l~al~ em que s~riio prestadas .in- ae Estado, .conforme ,a' competência ' n\l 24, de_-1964, .originário da Câ- ~ 
. lo':'" Far"se--:á lIcitaçã.o por.cDnco.r~ formaçoes -e fornecld~ plantas. ms. nêle- prevista. ' - m:ua.-cios-Deputados (nQ ,63-A, _de~-_. 

rência públi.êa:' _ ~- , ' . - - truções, ,es~ecifjcações e '0!1tros e::e.,~ . § 2Çl ,'''''' poderão scr ~também -dis.. . 1963.:!la casa:_ de orlge~)!, que -
mentos' neceS?áric~ ao perfeIto conhe-" pensaaas concorrências ou tomada ,de manten~, declsao -de~_egatorta_ ao' 

_ a) . para' a exectição de serviços ou cimenoo da h~it~çal?; ,pr~'?S~ em casos de urg~-cie. especial, c,?ntll1to:_ entre a Ulliao: e 0·00.... '. 
~ obras, çle lllontap,te superior _a 500 vê_ g) prazo ma.xlI~~_ ptt}a. c~priinen.. e. crlt~r:io. qa MInistro de 'Estado, para ve~n() .do. Estado ,dO .. RIO. d~ ~ Ja-,. 

zes -o valor dó maior salário'~IilfnimQ; to do objeto da llClUlçao,. . _ a. aqulSi{:~lO de gêneros' _ alimentícios nelro,.· referente à lnst:a.laçaq de-
b> para áqUisiçã,o de'_ materiais e h> valores da, caução para lIcita· nos .ocaü,:" da produção. .. 'li1l,1 labol'atõrlo expe-fimental JtO. 

equipamentos- do~ montante igual .ou ção e para' contrato._ quandO f~r O· § 3" _ Em qUalquer h1P6tese sem: 'Pôsto- ,Agropoouário de_ Cachoeifc:!." 
superior a 5-00 -vêzes o valor:'do maior ,caso. _. _ . pre que a, adm' 'st - j I ," ~ ~ de, -M.ace.cu. tendo ~ pareceres, 
salári<Hl1fnirrIa. Art. 5Q. Ent~e os proponentes, ~ul_ fer'ivel 'poderá ll~~t~çgo'rQ~~~[m~~i~. ·favorá1Jeis, sob nB: 597 --e 598, '.de. 
,- ' . gad0R idôneos e adm~t1dos à llClta-- d be ,. ! ,- 1964, d~.:Co~êeJ:· de Cons-

II - Será exigida a licitação por_ ção, o vencec,lor será aquêle· que -o~e- c~".jo ~.es'rve1uç:J'samOuenotosbras<>lld'~ qeUx.el• -- titufção e Jus'tiça ,e de Finanças: 
concorrênCia -ãdministrativa: -: . recer menos preço, -salvo se a comIS. Y - e , ' ,- _ ,," -~ " - __ ' - " ' . 

, s.-o j'ulgadora por razões técnicas q,!er. valor, Il1edlante' conC~'rencla A dlECUSsã:O fol~encerrada. na '-ses ... 
a), para· a ex_eeução .de serviços ,Ou _ ' - • publ'ca" s~ t 1 -

abras de montante ig1,1al ou.inferior a oonsidêrar. outra. - proposta como' a. ',' ., ao:.a.n~eror.. " '~ 
500 vêzes-,-o valor- do maior' salário~ mais conveniente. _" . " E1(:::-JDA N-Q:4 (c:. p." E) Em vota.ção ol,;Prõjeto .. , -' 
.' -, P~rágNtfo único. Quando- .o edital . - '-- . :.os 'S1'S" Senadores qu{ 5> apro{;am. ' 

nmlmo; _ _' , de Co' n"'''''''rência admitir descrtmina- Dê-se SI: seguinte redaÇão ao art., 3Q-. queiram permanecer senta-dos, ,(Pau .. b) para a 'aquisição~de -materiais _e ",...~ 
.equipamentos de :montanteJnferior --a ção pOr itep1, â _lici,tação·poderã pre.,. 'jArt: 3(' _ A ooleta 'p.e preços far~ sa.~)· - " i 
500·.'\rêzes. o valor do "maIor salárl::>_ : ver a_Pl"efer_ência às propostas de me,- se-á mediante' carta-convite ~xpec;U- ·Está. aprovado._:O, pl'ojeto irá à Co'" 
minimo. nor preço para cad;t. item, -'indepen;. ~issão _ de Redação. - ' 

. dentemente d.o preço global de cad,:'l da pelo' ~nienos a, <cinco) emprêsa.s, 
lIJ - ;Serã:· dispensada a concor_ proposta .. 8e tal preferênsia não fôr pl·odutoras -ou ,comerciai.s - com' 5 

l'êue:i'a., exigindo-se _a COleta. ~ de pre- prevista, as :propost.as serão. indivi. [cinco) rUas üt-eis, no minJmo, de' an- , . 
ços: siveiB. - , tecipaç~, verificada por protocolo. 

a) para, a execução dos serviçüs' ~u ·Art: 6.·_E' da competênciá do Mi- § 19 ~ Quando se- _trata-r' de"a-qui-

E" o ~egtiinte: 

" PROJETO DE ,DÊé~o 
LEGI~LATIV9 NO 24, ,DE 1964 

ohras de montante inferior a cem r:istro de Estado aeterminar qual..s as 'sição· ou contratos em .praças ou ci'-: .. 
vêzes o valor do maior ,salário-rol. despesas qeu se enqt]ooram .na hjPó· da,d~ de~meno<! de 2QO,OfXf ,habitantes, -(N,Q 68-~ .. -. DE. 1963. NA ORIGEIVD~ .. -
nimoi _ _ . , ~ tese da alínea I,' do artigo 49 da Lei o numero, de emprêsas· consultadas . _ Mantém _,decisdo denega.tória.. aO_, -

bl para a' aquIsiçãQ de-materiais e n9 830, de.23_de seteml:;lro d~_1949.· pode sér reduzido' a 3 (trê~) .. -bem 'cotJ.t1aoo entre'a ~nião, e 0-.00-'. 
equipamentos de montal1te inferior -B-, -_ Al't. ~ 79. Os créditos orçamentários' como n'a. hipóteSe de" não hiwer ·mãis 'vê1.'no_.do "Estado :eto' ,J~io de Ja-"-
oitent.a vêzes o valor dQ 'niruor salá.. e' adicIonais destinados c órgãos ,de de 3 _(t.rês) empi'êsas do- ramo '2 que iieiro, referente ti- instalação &f 
rlo··mínimõ: ." 'administração descentraUzaâa ou au~ se- re~e:rir.8 consulta;, na - 1"'1~.· um labora-t6rio experfmental- no., 
o • .IV _ São· dispen:::açlàs a' concorrên": tarquia, serão regLstrados pelo- Trib-q·. § 2Q _ AJ;" emprêsas ' cOMul&adas P6sto, Agrcrpec-:tIftrio de Cachoelr(J . 
eia ~ foleta. de preços: _. , .,._ dnat1d".d con~as e e.ut()mNà.ti'Cona~lent~ não podem, em qualquer rupótese, de_iH'acacu:· .". 

-, '. iStIl 'DUl 05 ao- TesOUro acJ o pertencer n", -m""lJIo ~'u.po eco,!o'm,J- O Con:rresso Na"lo'nal decreta: 
al Por. aqulSiço-es e execunll.," de Dele ". F'-co' que entregaro"o oe <:WV "'" e.~ /~ l' -' ,-'i~ gaCl s ,h':; 15,'- _ _ - -co ou fl,nanceiro OU serem "vinculadas 

-,serviços ou obras que, por, l11-otivo de recursos_às autarquias respectivas. WTI>9.S M' outras, por laços pessoais ou Art. '-19, Fica,'mantido O ato dene~ 
interêsSe nacional, a; juiZO: do Presi. Art. 80, Esta leI entrará.em vigor 4e capit.ais". -,. :" '- gatório do Tribunal de_ Coiltas 'da 
dente da República, não permitirem ~ Uriião ao c9htr_ato' ~celebrado entre ,3 
PUblicidade ou &s deniorM e:xigida~ na data. -de sue. '-publicação; revogR-, . V:)taçã0t. _em· turnõ 'Úp.!.co, do União e õ- GOvêrno do -.&stedo do Rio 
n!) :prôce&'!amento de cQnoorréncla OH. das as disposiç'ões. em 'co!ltrárto~ , .. Projeto de Lei da Câmara' nú." ,d-e, Jan.eiro, visando_ 'a. fnstalação de 
colet---a de preços;' SãO <as seguintes as. eniendãs merl) 99, de 1964' (rÍG 2.106-B' de um laboratóri.O experimental no Pôs .. 

• b) p6.ra ,aquisiçõe's e execução' de aprova4::u>: - , de 1964 na Casa. de origem) que to Agropecuário de Cachoeira de Ma-. 
!Sel'Yiços ou obras, que', pOr circunstân- ." isenta da baXa de -despacho adua- 'Meu.' - -, " 
das impr~evist~.;;. -foreIl1 ·conslder"!das EMEND-:\ ~ 1. (C. P. ~.) peiro -equipamento gráfico,d-esti- Art. 2° 1!:.ste_ ~creto Legislativo 
-C~ caráter urgente a juiZO do 'Presi: Dê-'Se 8 seguInte reda9ão ao item nado"à, 'Mitr~ da~ArqutdioCese de entrará em vigor :p.a data de sua. P1l~ _o: dente ~a RepúbJi~~; , . _ JJV do art. l~:· j:~á~::r:ob t%~~ 657' :a;:~~f~! ~~~ti:ªo.~ev:gada.s as di$posiçóes .em ,-

c) a critério do Miilistro-- do Esta.. "IV _ Ficam dispensadas. as con- 19~L das Com.l~es, de Proje Projeto de Decrefo, Legislativo. pu" 
do,"" ,p:lra. fornecimento de material corrências: tos do _ Execu~i-vo e de Finanças. bUca-do no ,. Diário do Congresso ~a ... 
ou- gêneros que-devam -ser levados a ' ". - atonal", de -18 -çle junho de 1964: . / 
efeito p-ef: produtor exçlusivo ou ad- a) para aquisição e execução de A cUScUssão do projeto foi encerra- - -
qui'ridos no loca-l:da produção, be~ serviços -.ou, obras que, por motivo de da na'-sessão fUlterior.,· . - - .VotaÇãO,· em.' turno~ únicQ. do' 
cümo' a execllção de serviços, ,& cargo intel'-êsse naeional, a- jumo dQ PIesl.. A vot!!-ção ~ê fará por escrutínio Projeto de Decreto Leg1S1atfvõ . 
de :profis5io~a1 eSl?eçJal,1StfLj . dente da República., não, permitirem secreto. -. número 25; 'de 1964, ori2inárii) d.\ 

" " 



Quinta-f€.lra 13 OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção In Agôsto de 1954 26:9 
~~==~=~ ---- -~-.. ~ 

Câma~..l cc::; Daputs.dos (nQ 113-A'l 
de 19!)3, na Casa de origem), que 
mam.ém o ato do Tribunal de 
Cene'l.5 Ga União rienegatóna tle I 
registro a contrato celebrado en~ 
tre a Supe:-intendéncia das Em
p:é--<.:ss Incorporadas ao Patr:.;I.ó-
11:0 Nae~onal e o Dr. Ga.spar Cou
tinha, tendo -- pan:Cere3 javorá· 
-z;eis, !iob m. 539 e 600, de 196-1. 
C(lS CCmLstes de: de Constitui
çdo e Jcst.iça e de Finanças. . 

contas da Un:ü:-> {::.ue 11egCtu no-I Art. 2" :t:.ste Decreto Leg!sw.tJ.vo \ <10& na oportuna oração, que Se pl'e .. 
g'str,l c.o té:'ll1o aditivo ao acôrdo entrará em vlgor na data de ,sua pu- tende aeolhída em 110.sso,s An:lis, aJem 
~eleb:'ado entre o Govêrno F~- blicaçãc, re,'ogatas as d!·~r-us[(,:Ões e!Jl do que ela mereceu, muit<l COnZG2,Td_ 
áçt'al (Min:..."t~~iQ d'2t Ag'i'lCult.ura) I contrário. doram2ntc, 0.'> apJau.<;os tuntu.', 11110 
e o E<3tnd0 da Bah:a. p:ira .II!-&ll_""'- " _ , ,", pelo q~ encerra de dramatico e a,lla ... 
t ' dE-cola d" In'''laçao Vj,..taçao, em tUrTI:l 141:11<[0, ao í'orante em têrmo de ~ofr'mento' ~ 
·~nçao 3. ~ ~'''' pro Jeto lo. D€{'''eto Legio::1!atwl.> s '" ., A-;ricola, 11-Q Mun:cí?:J. d'3 Santo .~J. U". ,~".,.... , dores nos lare~' de cérca de 42 :uI .. 

Est€Yalll t.-:ndo P:.-r€Ce~·cs fayorá.~ ntymelo 64, de 1964, ,,!rlgJnáno d.1 lllõ);; de bra.slleItoS, (jlS-p.erSO& tOlll 
veis sob' n". fKl;) e E06. de }964-. Caro·ara do~ Deputanos InQ .... ! seus males tormentosos e de:~~I!()· 
m.5' Ccm~s,_ôe:. d';! C0-U'S.1::.tlliçao c Ha-A, de lB€4. na Ca.su de on-I ::a.nçc-c!os por êste Brasil DIera, mU 

e Justica c dê Fi!i::.nps. gern) , qUe mantéInjo :J.to ~o Trl- :;lelas prcmes.sa.s reiteradas que acena 
~ btUlal de C.cntas aa U~ao que qWlDto às adequadas pr-ov!denciab, ds 

Em t'otação. recusou. registro ao c.on"rat.o de mod-o obstinado e humano no t eu-
A disew:.~'J.o foi cnc:":'lada u\.\ se~Ui .. o Os S:;nhnrr.s Ser.adcl'c.'i que o u"?1'o- empréstImO. no "at~r de ~...... lJ<io de soluções prontas e' enél'gm::l.S 

anterior. I vamo queiram pe~ (),?n'2C::~' Eent-unos. Cl'.§: 2{JO, O(tl1. ~O,OO co.uzentos ~i. nin1a a tempo de devastação fllenlJr 
Em vota.ção o Frojet::>. . (pausa.) ll1o"es de CruzeIros" entre a. Uruaa <la mort1fi~da geração contempol'á.t. 
Os S211:to~·-ts senaQor2.S qUe o ap:'O- Está aprovàdo. Vai il. ComiSSão de c o Govêrno ~o ~stD.do ~o ??~á, lleu, embor~, COm Bois.s!~r, se saiba, 

varo queiram permanecer sentados. I Red.:::.ção. tendo ..... Pu. eee, es tavorat:c"s, '11e10 y1sto e sentido até agora, que "é 
'(PoaU~joJ"eto foi a"'r~vlldo e irá à Co. t' f: o s::-guinte o p':ojeto apr;:;:vado: sob ?s.: G09 e f3Hl. de#.1~,G4_. df\s llprôpriO da natureza humana ncredi .. 

.P com.lSSoes: de. COW;~ltUlç'ao e tar menos naquilo que se "ê do quo 
Olissão de Reda-;-<lo. PROJ'E!'O DE DE,CRErO J t d Ti' a I 

l 'I LEGISLATIVO W' 44, DE ]964 U3 'ça e e ~ manç S, na,quilo que se lê': 
lt o .seguinte: ! 1",' ORIGEiVn A tUzcussãe. do prDJeto !Ql enC~l'A I Os telQ.pos ~ambel!-l ~mudam ~ eos-

(NQ 127-A, DE 19ô~. ",... mda. em eess[w ant-e!,lor. tum.es e as llltençOe3. Na p~e~entG; 
PROJETO DE DE8·R,l!.TO LEG15- "uantém ãec.t'.ãc dp 'l'ribunal de Elll votação. conJuntura sente-~e qUe são mume-

LA1IVO N° 25. DE 1964 contns da Untá o que negOu. 'fe- Os So;.nhOrt:s Sr.:nr..:iore" que aluo-, rns as preocupaçoes, folce aos des-_ 
(N? lH',-A. de 1963, na orig~m) gütro do tênno a:::twrc a.0 a.côTàO VG.1l1 o projeto -queiram pel'm!mec~r I perdiç!ld~s anos .passados, qua~to_ à 

celebrado entrtJ1 o Goverr~o Fe- sentados. (pausa,) 1.I:cupraçao das cnat.ur.as~ aos n:l~hoP.S~ 
M(ir.,~ém o ato do T1"~bunal de 

Cantas da. Uniã'O denegatório ao 
regist,'o ao - cOntrato celebradJ 
entre C. SupeTt1itendência das Em. 
prêsas lncorporwJ.as ao património 
Nacion'Il e o Dl'. Gaspar CJuti. 
nho. 

deral (M"i1tlstériJ da. Agncu.lW.ra) O projeto foi n:r'lov~à.O. .. p, .d€.'3gl'açad13.S e lllfellze-s, flslca , 

e O E"tado da B3h!a, para 7nanl!" Irá. à Comi..!são de: Rro:lÇ<~o. mOH!.lm~nt.-e. .. 
'a o TodavIa, um sens1vel coraça.o nor-

tencão da Escollt de I1UC· ça. C1estillO, 0.1'& no Poder, bastante con. 
, AgríCOla, na Mun'e'pio de santO E' o seguinte: doido, parece não se conformar com. 

Estevam. PP..OJEI'Q DE PECRE'W) o legado de angústias, a prometer. 
O COf'.grc~-sso N~c:o!1al ctEC:,eta: l.iEGlSLAT1VO N~ M. DE 19\)4 ,l:to e bom lõ.Om dar um leito ao eu-

O Conzrcsw I\Rc:onal àec:-eta: ~ :-l.3 'ão do h~mc" inicill)np.o intensa luta da 
- Art. 1<;; E' mant!uo. .a .,:-;-e::'c~s (NQ 148 .. A, DE 19G'1 NA ORIG!Sh-n combate às endemias de modo a que 

Art. 1\1 f: m3.nt:do o at:J do Tri- Tribur..al de Contas da, un,lao q,ue ne- o Brasil seja, po-r diante, um pai$ 
bunal de Contas d'). Uniã.Q denega· 'gOU registro do tê!'mo ad~ttvO, {trmadO Mantém. o ~~o do 7'ri1Ju~aZ rde com hospitaJs a serviço de uma po-
tórjo ao registro do contrato celebrado em 28 d~ ma:o de 1954 a.o acordo c~- Contns da Umu-o que recus u e· pulação ufana e mística de seus glo. 
entre a Superintendência das Emprê- lebl'ado em lq de abI'll de ~953,. entl e g!str() aO co;~tratJ dE' mnpresttmo. ,riosos- destinos. 
sas IncoI'p:lI'adas ao patrimônio Na- o Go~;êrno Fcdêt:.a.l t.Mirusté!IO c;ta no l;a!or tt~ ;Çr$ 200,OOO,fI?~ó~O Na. verd,z.ue, Senhor P.re.s1dent~ 
çional e o Dl'. Gaspar Coutinho. ,A.:">'ri-cultura) e o Estado da Bahlll, (dllZf~n~Os ??ulhoes de. ~ruze ) nüo esquecendo O ponto ou omitindo 

Art. 20 l;ste Decreto Legislativo -en- pi'm- manutenção (la ~s9o!a de Ini~ ent7'e a U1H~? e o Gaverlto do E:1- a virgi,l.la, ninguém pOOerá. negar que 
trará. em 'iigor na data de sua publi. ciação Agrícola no ~tlUn~clp:o de San.. tudo do Pu· a. Castello Branco é um homem com .. 
cação, revogadas as dispos'çôes em, t-o Estcvam., I O conlFes.so Nac:onal t:.t'c!eta: pr~t;;n.sívo. Como já. o fêz há pouco. 
cont!'ário. Art. 2q ~.ste Decr~to Leglslatiro en,."1 Att. 1<} E' mant~do o ato do T-rl- ag'ora meSmo, depois de S\la notá,--

votnsão, eu tUl'1l0 únko, do P:o- tral'a em VIg.or n-3. {l~nE\.,de sp-:p~Ubclm bunal de Contas da União denegató~ vel oração aos doutos da Bahia, é qUI 
Jeto de Decri!to Legislafivo nq 27, . levogad'" a~ a SPOSlÇ<J~.:. d ns.o mais abrirá mão da (l.udiêncl~ 

caç~o; l' . ...., ~. 1'10 de regi.<:tro do conttat.o e em- preferencial, quando lhe a.nunciarerA de 19f-4. originário da Càmara conTraI' O I d 
t 1 ' '''-' prestimo, no \iP- 01' e ...•.... , ••... na. ant,e-sal.a., titulares de Pastas, en. dcs De::;tu ad-os. (nO 11 -A, de 19ú3, t' üco do O (~ , n1llh~s de votação, €:n umo UI ,,'. Cr$ 200.{lOO. O L:uzel1·0S v e ._ trt! os quais, o da. C!l'Iúde. na Casa de origem)d que aprova t I eO'1s a.tIvo ) I b ~ nt"'"" a UnlaO ~ o ato do Tribumif e Contas da F'rc-jet-o . de Dccre·o . .J. '" : cruzeiros, ce e 1"eL:O e .<;; Prim€iro, o da saúde, depoJa OI 

União qu:e denegou l'eg~str(} ao número 57, de 1964. Ong!U9.~loc: da Federa.l ~~ o Govérno do Estauo do outros ... 
Ca',nara dos D~putados (n" jJ.3a-A. Pará. , , ti .·~a o que tinha ". dl·.· .. r, (',"~;tA traslado da escritura de comp:'a e . e t Le o "'.L '.f" .I.,. - lO! 

venda de imóvel celebrado ·.,tre de 1962 na CR'Sa de 'O!"lgem. , qu Art.~) tste Decre'O g1S!& v ,bem I Muito bem I palmas.). 
. <lo superintendênci9. das Emprêsas aprova 'o ato do Tribuna~ de Con .. entrará em vigor na data de sua pu-

lncorpo:'adas ao patrimônio Na.. tas da união den2gatóno de re- blica.çã'O, ceYoga<las as disposições em 
cional (! Albert-o Anüm Madi n 27 gi~;tro a controto c.eleb!'udO entr~ contrário. 
de outv.bl'o de 19 '9, tendo p"re_ o Ministério da Viação c Obras V' t r único do 

• " Pu' bl;c.,s {DNEPl e a COID'P3..nhta ot.açao,' em u no 1 C€y'e-" {avora'l'e;". sob us, 601 e 602, ' " 1 1 Requerl'mo~to n" 281 de 1964 
o ~ B'r" "'leir'"'. de Usinas Meta urg ~ =_." de 1964. das ·C'"'~!s.s."óes: de cons- ....,.. '" I' q"·1 o Senhor Senador Vivaldo 

V.U OlS tendo _ pareceres avorU.- """ 
tituição e Justiça e de Finangas. veÚ. sob us. 607 e 608, de 1964. Lima, solicita transcrição nos 

IDn votação 'O .Projeto. . lê - destituiçãO Anais do Senado d'O dis-curs'O 
Os 81'S. Senadores que o aprovam das COm ,~oesd- : ~.e an, proferido pelo senhJ?r p~esident-e 

.o SR, PRli:SIDllN'l'E: 

(Noguetra. da Gama) - !M1 VootM 
çâo o requerimento. 

Os Srs. senadorea 
qu:;iram pennRnec~ 

t.pausa.) 
Bstá aprovado. 

'J-1le Q aprQVe.~ 
8",,~<l .. , 

e Justiça e e L'manças_ da Repu'bll'ea na Ulllverslda-de da ctüeir8m permanecer sentados, (P-UU-I ' , 
ta). A diScussão do pr?j~to foi encer.ra.- Balili1-, no dia 8 do corrente. A :r-,.·I-esa. provi~lU-A a. tl·onEc..>:1Ç~' 

da n.a sessão antenor. A discu%ão do requerimenw to.!' solicitada.. 
à Co- E-, vo-tal'ão . 

• u '.ti encerrada na sessão anterior. D1SC1l.S5tO, em tllrl10 1l.n1co, !. 
t Projeto de Lei da Câmara. nc;> 

Em votu,ção o requerimen o. de 1964 (nO 4.24>f)-B, de lD62, !} 

o Projeto foi aprovt\.do c irá 
I miasãri de H.edação. 

PROJETO DE DECRETO LEGIS' 
LATIVO N' 27, DE 1964 

Os Senhores SenadÔ!'êS que apro
vam o projeto queiram pennanooer 
sentados. (pausa) O SR, YIVALDO LIUA Casa de origem) que dispO ..... 

(NQ lU-A, de 1963, na origem) 

Aprova: o alo da Tribunal de 
COntas da União que denegOu re
gistro ao traslado da escritura de 

o projeto foI aprovadO. 
Irá. à comf.s.'!:~ de Redação. 

') Sr. Presidente. peço a paw.wa para bre O exercício da profissão OI 
carregador e transportador di 

encaminha·r a votf3.ção. bagagens em portos organizado' 
O SR. I'RESIDENTE: do Pais e' <lá outras providênciaq, 

compra e venda de imóvel ceIe. E' O seguint.e: (Nogueira da Gama) __ Tem a pa~ 
lJTada entre a Superintenàê1Wia PROJETo DE DEORE'l'O lavra. o n()bre Senador. 
das Emprêsas Incorporadas '!'o Pa-
trimónic Nacional e Alberto Amim LEGISLATIVO N1 57, DE 1964 O SR. 'ViVALDO LUtA 
1t!adi, a 27 d~ õutubro de 1948. (N9 '13;;-A, DE 1982, N~ ORIGEM) senhor ,presidente, tem pleno 00--

O CongTe~;so Nacional decreta', d T ~ nal _ bimento o prop,ósito consubstanciado 
Aprova o ato o TluU u.-" no requerlmentb de minha autoria, 

.~ 1" ~ d t d Trl Conta'" da União denegatório de AJ.11. ..Il, aprova o o a o o·., qua.nto à :lnserção nos Anais do Se-
bUll:ll de Cc·ntas da união que dene- regiStro a contrato celebrado en- nado do l'Ongo e substancioso discurso 
gou registro ao traslado de escritura tre o Ministério da Viação e Obras p-roferíd pElo eminente presidente da 

j de compra e venda de imóvel ~elebra· Públlcas - (lNE"> e a Campa.. República, Marechal Cas~el() Branco, 
da. entre a Superintendência das Em- nhia Brasileira de Usinas Meta- na. Universidade da BahIa, 
'Prêsas Incorporadas no pa-trimônio lúrgiClLs." Enriqu€-cE', ao revés, ns SUI1S pere" 
Nacional e Albert.o Amim Madi. a 27 ne.s fôlhas a franca e judiciosa expo-
d. outubro cie 1949, O Congresso N-r.c!onal decreta: sição do e;rolarecido Chefe do E3ta-

Art. 29 1~te Decreto Leg'islatlvo Art. 19 E 1 mantidQ a. decLsão do do sôbre a realidade sanitária do 
Cqtrará em vigo-rna dat~ de sua pu- TriblUlal de contas da união que de .. PGís, sub...c:.crevendo inteloomente os 
bll{Jaçij.o, revogadas as ldsposlções em nega o registro ao contrato e fl'O Jreu constantes pronunciamentos do Ml~ 
9GntráriO. têrlDo a.ditivo, celebrados, a 12 de ou.. nistro da. Saúde, Senhor Rai.'!lundo 

Votação, em turno único do tl,lbr'O de 1953,. entre o Ministério da de Brito, em entrevista e relatôrios, 
.'Projeto ~ ·n...~ret-o Lesiálativb J;tú. Viação e Obras Públicas - nepe.r.. já, pOr mim, desta tribuna. l'eprodu
Rlel'O -44, (W 19M, odginárjo da Ct\- tamento Nao:lonal de Estrad4s de zidos e cODlentados. 

. ~;va das Dqutagos (nO t'27-A de .. a Companhifl. Brasileira Dal não haver nece::.sidad-e de vol-
Ht;r.,t, liia .n..-.... CJ) o:r-t~.q1), 'que riR l!r1etalúrgioas, f01"~a ttt, Mete fl18kmt-t!, Q, consideraçPes 
ii"''',:: " ,~1ii.. '!9.~ i!Y..li ferroviário."- 'l!'itt>- .." \()rno d<>s tem"" _~ 

tendo Pareceres 1avoráveis, sol) 
ns. 586 e 587, de 1964, das Co
mis.'Oões de LegiSlação Social • 
d~ Tl'ansporte~, COIDijTI.ic:ações i 
ú'lJ-ras P-o.blicHS. 

. lIa. requerimento de diligênc:.a, d:, 
aui:Jria. do nobre Seruldor D.a.xpe1 
Kri?ger, para audiência do Sr. Mi .. 
nistro do Tro·balho e previdência. go.
clal e do 8enhor Presidente' da CO" 
ntiE:são de Marinha MercaI\te, lldO 
na. sessão de ontem. 

OS 81'S. senador~ qce o fipI'olcnlt 
queiram pernlane-cer sentados. 

(Fausa. ) 

. Está aproy(1.d.o. 

Em conseqüCncia da de1!beraçl0 d# 
PlenáriO, o pr*to oo.irá da Ordeti( 
do Dia para. c.'-lmpl'iment'O da dfligC·n
cl!.1. • 

D~ussáo, Cm turno único. do 
p'!'~to de IIÚ cb C.lmarn nO ss. 
<19 ~ ( nC? 2.007-C-&4, na ~' 
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de o:' :;::nl, que alte:a a Lei nú
J!I'?J'L :,8íJO-A. de 25 de a.lJrU de 
19'JL e dá ou~r;:J,s pl"ovidênci:;t.3-, 
t21':)O p:weC<;,;' (Sob n? 669 de 
"1964 rl.l Coml.'isão de PJ'ojetps 
c:l::> ~X2cutiVO f-:tvürável, com da 
el));.;da quz Ole1'ece, sob número 
l~CPE, ' 

O SR. PRESIDENTE: 

(!vogueiru da Gama) - Sobre 1f 
",1esa emendas que serão lida.s l>~lO 
.~., 8ecctá"lo, 

Efi.c tdas a3 seguintes 

E:VIENDA NO? 2 

J.,o p:'~jeto de Lei nO ,96-64 

AC:'e,cente-~e onJe convier: 

A1't, E' vedado o fin .. :1ciamento a 
~·m~~'€.s~s prlvadc.s. sempre ,jue estas 
''ião participem, pelo menOS Com ein
,-:üenr.a por cento lSQ7,,) do total do 
nvestimento a qUe se destina o em

:Jrêst:mo da Eletrobrás, 

P::U'ág:'rtfo único. O pagamento do 
"lYÜlcipaJ e juros do f.i.nanci.amento 
.-te que trata êste arUgo fica sujeito 
:1. cO!'feção monetária, anua.l. de acô1'
·'10 com o~ lndices do conselho Na
cional de :Economla. 

Jl1stificacão . . 
A emenda objetiva fazer com que 

ft. Eletrcbrás possa conceder emprés
t,imc:; ás ·empr-éoos privadas. sómente 
rtuando pu!'ticipam, cOm pelo menos 
':0 por cento do investimento a ser 
efet.uado à conta do empréstimo. 

POi' outro lado, através do p'lrá
"traío único, adotamos ,o prin-cipio da 
eoneção monetária, anual, na- 1w-se 
.ios indices dO Conselho Nacional de 
Economia. Segundo o parágrafo, o 
'9agamento, tanto_ do principal, com;) 
dos juros." ficar(~ sujeito à menciona
da cO:Teção. 

SJla dns t',essôes, em 12 de 
de ) 96.q. ....:. Daniel 1frieger. 

agôsto 

. DlAR:O DO CONGRESSO N,'CiONAL (Seç1.o 11) Agô~to de -: 964· 

{':nlfm~as, e à de CO:1.,>tit.'J.ição e Ju.:;-1 Art, 29 Ó PresentE.: D2creto.'Legis"'rmeu E5tactO; que, a;Jes3.r de r.âc ter, 
tiça, pua que examine _0 p~'Jjelv e,' lat:vo e~traI,:.á em vlgor na. d~ta ~e I a~t2s de se .s~ntar num~ das :;n.(!eil'f.s 
as emendas. I' ~u.a. publl(,,/ao. revogadas as dlSpoSl-! de.ste p enáno, ext!l'Cldo qualquer 

, __ ções em contrário. I mandato eletl'vo. tem, c ~'ntudo, iG.rga. 
r.l:scuS3ao, e:m tUl't:0 único. do experiência do serviço núb:i-::o e rcrtís 

Pl'oJ~t.o de Lei da Camara n? 113, ,Discussão, em turno ,único, da t b Ih ;' t d ' S ~; ",', 
de 1964 \fi? 2.1Q5~B-64. na Casa Requer.lment-;} n? 179, de 1964. em ra a. os p.es a Os a an~a C9.t..l1n<L. 
de orlcip '1l' que isenta a Petrobrá.s que o sr. Senad.or Afonso Arino.:s O SR. R.ENATO SILVA - M,üto 
do impósto"de Transmissão inter e outws S€nhol'es Senadores 060-

1 

agrad2cido a V. Exa, 
'vivos pOr aqUlsições de imóvels hciu:un, em vista da aprovação, " , 
no D1.sbito Federal (incluído em Delo :::'-,=n~do dos Estado" Unidos' ,0 .. Sr. A?ltO?lO. C;mlos - Da ou.tla. 
Ordem d,) Dia nos têrmos, do ar- Ua América, da lei que garante os p.ar~e, ~eseJ~ ~g gl:1lflcar a V, ,Excel~n-
t.igO 171, n'" In, do Regimento ln~ direitos civis e põe fim à disCl'í:' ela. a lIDpOl tal~c~a d; set!, p,lonunr:,a-
'terno), tendo Parecer favorável minação t'fiCIai naquele pais, ll~U. mento . ~m, re çao .. o p,c9·ema. que 
'da Comissão 'de projetes do Exe. nifeste o Senado Federal o seu me l~"Oll a: tribun~ por d'.1;~S vez;s . 
• cutivo e depen:lendo de pronun- l'egozijo pela histórica decisão, e V, Fxa., <l.P1OC1~radOl do L,\p.rC. l~ha ... 
ciamento da Comissão de F'man- traIlS.."'1lita e.~sa homenagem àqllC- do na D"" egac a. de Santa Catanna, 
ças . li la Casa. do ConO'resso Norte-Ame~ conhece, melhor do qUe eu, I) p:'oble-

. l'icano. tendo Parecer favorávél, ma e poderá. em cô!es. mats ~ivas, cer .. 
Já chegaram à 11esa e estão s.endo 60b n9 .562 de 1004 <ia. Comis,úo tamente m:llS auten}lcas. plUt'lr,. um 

àistrlbuidos . os pareceres fayoré.ve~;; de Relações Exteriores, U?!10:'am"! d"!. ,"'~t.n'1ca~. 50:::,:3.1 d<) .,·UI 
ao projeto, catannense, re~!h]Vamente as m2dld:1s 

Em discu':;São, Em discu.s.s>3.0 o requerimento, ~pau- drástica;,:; qu~ estão ,:e~do 'ldorad'ls 
sa) .' 1:1 I pela Delegacia Regional do IAPTe, • Se nenhum ojes 8rs. Senadores pe-

dir e. palavra ·pa.ra B. dV3Cl1S.'3-áO, dá- Não hayendo quem peça a Palavra, P SR, RENATO SILVA _ ;:Yl'.liIo 
la-ei como encen-ada. (p(.-uSQ) , declaro encenada Et diacu,'lsão. I agradecido pelo aparte õe V .Fx~~2.-

Está encerrada E votação " )1ência e pe'as l'eferêncLt .... que fOl"nn-
m. ,'lou., 

Em votaç3.0 o t;1""c,jeto, 

Os Senho,:es Senadores que o S,J,lfO

V3-m queiram ~~~'mtU1eCer se'.1tarlo.s. 
(Pausa) • 

Está aprovar!o, .lrt\ à. s..mç-ão. 

t o seguín\c 
PROJETO DE Lm DA CAMARA 

.NO? 98. DE 1964 

Os senhores SenadOres que o apro- 1, Desejflr\i- apénS5 8Cfesccntar aOE 
vam queiram permanecer senta.üo.:>, -disctJ!'sds "qUe V-,' EX:l. pronunciou 
(P[f.usa). 1 nesta Ca.'la alguns dad'}s que permi-· 

Está a.prova·do. lam não ,;ó uma solucão oOJol'tuna e 
exata do pl'oblenla, nla.s ao mesmo 

Será da.do conhecImento aa mam- tempo, evita.r QUe a atu.al adminlstl'a
, festação do Senado 001' 'ntermédio do ção do IAPEI'C em santa catar:na 
Mini.stél'io das Relações Exterio.res se cJflsidere frustrada em cel'ta.s me

Está esgotada a matéria da ordem didas que considera rssel1ciais pára 
do Dia. bem se desincumbir da ta.!'Cf-a árdua. 

(N9 ·2,105-B~64, na Casa Q:e Ol"igem) Hã orado1'es inscritos. . qUe lhe f~i outorgada, dep')-ls que 
'rem a palavra. o nobre Sensdol' l.ocorreu no Brasil a .l'!?-volução, 

Bezena Neto. Isenta a Petrob,'ás ao lm~ôsto 
de Trallsmis$ci~ Inter' Vivos 'Por 
aqUisições de imóveis no' Dis triro 
Federal. 

o' Congresso Nacional decreta: 
. Art. 19 - Ficam ISentas do lmpô~:

to de TraIl5[lllssâo 11lter Vicas. as 
aquisições de bens Imóveis que, para 
USo próprio, a. Petl'óleo Bra.sileiro S, 
A. _ Petrobl'á,s tenha feito ou venha 
a fazer llI! .. Dist.rito Federa1. 

O atual De;egado do IAPETC em 
Santa Catarina foi, .inclu.sive, desig

~sist() da palavra, Sr . .:ere$idente. nado iniCialmente interventor' daque
la autarq'uia pelo Comando do 59 Difo;
trit') Naval. e, pOsteriormente, confíl' .. 

(Nogueira da Gama) _ S. Exce~ mado naquele posto pela admin:s~ra-
Iéncia de.siste, da palavra, Ç-!O central do Instituto 

, É um homem, portanto, Sem 
. Tem a palavra o Dobre senador Re- vincula«ães po:íticas, 

nato Silva. Na situação anterior de funcionario 

ú SR. BEZERRA NETO 

(I SR. I'RESIDE~TE: 

o SR, R,ENATO SrLVA 

EMENDA NO 3 t I Art. 29 - Esta Lei entrará em vi- (Sem· reviSão do oradOr) _ SenhOr 
'gor na data de sua publicação, revo- presidente, Srs. Senadores. já há 
gadas as dispo-siçõ~.s e~ contrário, muito tempo sou adHürador do Sena

. Discu::são. ~Ín turnO' único. ço dor Antôllio Carlos, S, Exa .• pelo seu 
projeto de DecIeto Legislativo comportamento e.eg-ante, pelas suas 
n9 45, 1e- 1004. originário da Câ- alta.s q'!alidades ,de homem J;>úblico, 
mara. dos Deputados (n'l 116-A, de consegunl a admjraç-.lo,· <> aprêço e o 
1964, na Casa de' origem) respeit,j não Só dos seus correligiona
aprova o texté) do Acôrdo de- 1n- rios, como também de todos os seus 
t-ercâmbio Cu:tul'al assinado ~ntt'e concidadâ.o-s e, ate mesmo, dos seus 

a.ntigo da.quele Institnto, z~I{)so- dos 
s.eus encargos, está -farendo . todo o 
esfôrço possível paTa corrigir de ma· 
neira adequada. as distorções, para. 
.solucionar os problemas criados pela 
antiga administr.açã~ do tAPETe em 
Santa Cat.arina, 

Acrescente-se onde couber: 

Art, Não olberá à Eletl'OQl'ás in
dicar diretor para. as, sociedades de 
economia, mi~ta em que Os Estados 
ou MUnIcípio,,' sejam majorUá.riOS. 
em virtude de financiamentos à., 
mesmas' concedid.os. ' ., 

Sala das Seúões. 12 de agós.to de 
1964. - JGéio .4.gripino. 

O SR. PRESIDEN'rE: 

(Nogueira da Gama) - Tem a pa~ 
'lavra o nobre senador João ,Agripino, 
para justi.ficar a emenda qUe acaba, 
de ser lida, . 

O SR. JOÃO· AGRIPINO 

. .os Est.idos Uniaos do HrasiP e a adversários. 
República da colôml)ia, em 130- Quero crêr que o nob Senador 
gatã, ;> 20 de abríl de .. 963, C~!1~ IAntoniO Carlos quando re ti "- "_ 
do Pareceres sob, n~. 577 9.. 5Sp, ze.s, ,nestes Últimos dias, ~~ ~r~"'n~~-. 
~e .1~4. das C?'t:russoes: ~e C,?ns- ciamento sôbre a situação da '~ona de 
ü.tmc;a?, _ e Ju.s~lÇ~ •. 1?ela xms .. tu- mineração de Sllnta Catm'iUa., quis 
ClO~alIdade e J~ndlCld~de; d~ Re- colaborar com o humilde coestaduano 

~ laçoes ~ Exterimes, fa't!oráve,l" di' seu que, acidentalmente che'-"ou à 
.Educaçao e Cultut:a, ,fa.yoraVêl e mais alta Câmara do pais, ajUdandu~ 

(Sem\ revisão do oruclor) _. senhor de ~lna~2as, f'i3vOr~~eJ. o a derrotar a nld.tural inibição de 
presidente, . essa emenda decorreu de ~ dlSC"tn>.5ao o proJe~o. (Pausa.).; quem, como nós, jamals s~q'let fornos 
uma reclamaçã-o. feita por represen- Nao havendo que~n peça a. palavr~, vereador. 
tantes do Estado de Goiás, segundo a deélaro encerrada a discussão.... Dt'sejava, por \lm dever de Jons": 
Qual a Eletrobrás preten-:ie forçar a Em votação, ciência. 'tecer algumas CO!1S1rtemcões 
aeeitação 4e di!etores nas emprêsas O:> senhores Senador~s l)ue o aJro- sôbre· o ,problema (ocalizadu pelo no
d~ economIa. mls~a dos Estados, em va.m queiroO.m pel'manec!'>l' sentwos, bre Senado~' Antonio Carlos, deixan-
VIrtude. de flllanClamentos. '.. (pausa) do de iníCIO ,significoGo de que não 

A mlm ~e paref1c qu~ a .E1etro~r~s· pl'etendl;l cont.rapor 9:tgumenoos àquc-
tem o maIS absoluto e .1ntegral dlrel- O ·projeto está aw'ovs.·11') Irá à (})- les--que fizeram com q:ue o nobre Si:!-
to de fiscalizar \1 '?'plicação do !inan. missão de Redação. ,nador levasse à Presidênc~a. da He-
e:iamento. Mas, nunca o de se mtro- pübIíca e à Administração Central do 
me~er na econ9mld .inter~a, de uma ~.Q sr.-guinte L>\.PETC Um apêlo para. m.odificar I) 

~ocledaàe de econ,3p;J13 mlsta de E"- PROJETO DE DEOREl'O comportament.o dl'â.' tico da adminis-
,tado .~m je Mumclplo, para alterar tração esw.dual do IAPETC de Santa. 
sua dueçao. IJP'3'ISLATIVO NQ 45,· Catarin;),. ~ 

E.~.ta- a razã? fund,,:mental. d,g emen· DE 1964 . TenhO, COmo Procui'ador .daquele 
lia que oJerecl, (Mmto b~~. (N.o HS-A, DtE 1964. NA ORIGEM) Instituto, o dever de vir colaborar 

O SR, PRESIDENTE .Anrova o t· to d .A ·'rd.o de COm o r~obre Senador Ant.~nio Cal'l,?s, 
, F' A , ex ° co i fornecendo-lhe algumas miGrmaçues 

(Nogueira da, Gama) !'-u ~ntercambio Cultur~l o (lSS nado que, ae1'edito, servirão de subsidios 
di.scuS3~10 'o projeto com as emendas, e,ntre os Esta~~ Unld S M. 8r~- pru'a, a. apreci'i3.Çlão do apêlo que Sua 

Se nenhum dos 51'S. Senador€.') p.e- :S11 e ~, Repubhca da COlombla, Exa :f':>rmul<lu . 
di1' 'a palavra pare. a di!,cmsão, dá~ em· B.oyotá, a 2{l de abril de 1003, .,' , . 
tâ-ei como encerrada. (PtUI.Sa). dtO s.". Antonio Carlos· - Permite 

O OOngÍ'€~<;o N-acional ec!e a: V. Exa,. um . aparte? (As~entiment~ 
:&1t:í. encerrada, Art, -lQ Aprova o t.ext.o do Acôrd-o do orador) - Desejo, inicialmente, 
O projeto volta ~ COnli.S::,D.:S de de :mtercêJ~bio Cultural, assinado· ~n~ saudar, a preEença de V, Eâ-xa., nesta· 

~jeto.s do Executivo e de Finanç.ns, tTe o Bra:lll e a. OOlômbia. em BO- Casa, Tepi'eSent.ante d.os ma.is, bl'i1han
.. que se mamif""tam sôbre "" gou. ... ~ !l§ .oJ'l! de 1003. too e Q<\_4 d<! ~ D)/)gAcI<> 

Basta que .re!acion~,- nqui, que o 
Inf;tituto de Aposentador;a e Pensões 
do Empregados em Transportes e 
Cargas. ·em ·S'ant>:l Cat.arina, para 
uma l'eceíta. de um -, bilhão cento e 
cinco milhões de cl'uzeirc~ tem uma 
'despesa' de três bilhões -duzento~, e 
setenta e sete mi1hõe~ de cruze'ros, 
cem um deficit memal de u1.àis de 
dois bilhões de cruzeiros, . 

Quanto g, situar;ão SÓC:o_Econôm1ca. 
da zona ó'e mineração. ':)c-redito ser 
mo!"- llm~ de~m'rência dn falta dê re
cursos. POr parte do tnstJbto. op Que 
me.o:mo em razão das (l1edi\t:"lr- q<.le.O 
nob'r"!: Senador AntonIo C:a.rlm cono;,l~ 
dera drásticas, no Que se r~fete aO 
l~vanf4mento das aposentadorhs e 
dos benefícioo concedidos a segUl'EldOS 
daquela a.utarquia. 
O~ dadcs que· citarei poderão de'xar 

bem claro 'o problema. pas~a-se o 
seguinte no IAPETC de SanLl cab:l
rin-a: para um grupo de tnat.iv0': que' 
atinge cerca de 13 mil operário.t;, te
mos npenao; um grupo de 5 mil olJe
l'áribs. ativo..<;. POrtanto, mais há. mais 
do dóbro de operários lnatives em 
rell3.ção aos em atividade, __ sejam 
oor aposentadoria, se,l"nl por bene
ff,,; .... do flllxiiio-dO€nc-a-, 
~ses índices levam à cornpreensão 

de, que a~ Ins,tituto de Ap05entad'or:a. 
e Pensões dos Emnre~ado3 em Trans
pC-rtes e Cargas de .Stmta catarina é 
1ndispensâvel uma medida que faça 
com que os abusos que até agora se 
verificaram sejam corrigidos. soh pe
na de nâo d:spo; .a autarquÍa dos re
curso..~ Suficiente~ para 'se' manter e 
para pagar GCluêles que, de .maneira 
riorm~1. i'le estão l1eneficiand'o com as 
(lnosentadodas e ccm o Qmdlio-doen..... 
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Ag0StO c.:D 196"} :691 ..,-- --.-.--.-.. ---_._.-= 
o p:·Lbie;.:~\ tem sido lC'Ilnt'ldn em' de E~tadD e, depo s, confirma.do pela I bem treiml1:!o no tangente à PrevI.. j€)'lte da República. Reolmente. ain-

OL"..l '--'...l~~r.ll~. Administraçao ao IAPETEC. Não dência Sociul. ll;le é o médico clínico, da que 'O Govêl'llQ seja contrál'~v ::tI) 

U nC~:e J:::;naé:m Antol1 o earIes I digo, também, que S, Sa. ~teja. \ é o médico que trata. é o médiCG que prov<!~.s{) infla-c~onário, n5.a 'Pode. ~>J" 
terá t;Jl. ... l r..:.do quando diz.:~er uec. e.s.-1i aglno.o a"e má~fe: r:ão tenho eleme~- ,a-credita no doente. Qllando 0. médico interromper o l'ltmo (.::'5' emt~suç-:;. 
" - ... _~:~~~ l ..... '."·~-_ !'~-~ tos para tal e so tarla tal acusaça.o pa.rte para fazer uma periCIa, pUN Fêz, contudo,' com que diminuI :;e~ 
l.A,~,p:,T,C, ,LeJam. l:\dequadas a ante faws concretos, ~a.:; a v~rdade a prevídênda social, tudo aquIlo que porque:,.a ,cr.L3~ sé"la" ,l'e,almente, de 
xeal:uaae ,sçc.o-econom100 daquela I, é que a atual adn:nmstraçao dQ está acostumado a receber _ a lus- con.sE9.Uenw~.s lmpreviSlvels, Eu acre-
J'e6·,:;u . I IAPE'tEC em santa catarina uão ~- tória do dc~mte n anamnese d'o doen- dit'u que hit um símile no probl:ma 

úe~.vanJ.e:nte nác se poderia, de I tâ tendo a devida .compreensão d~, te, as quaIs leva na mais alta COM:- I d<? IAPETC de Santa Gat',<nn'1.. 
l.mul. llü1'3. para. ouLra, procurar cor- problema. Posso ate afirmar, e. aI deração, cmnQ médi-co clínico _ co- Nl?~uém pode defender p0Sl.çan ~:m
l' glr erres que vêm sendo pratico.d.os. concordando COnl V, lixa., que ~ 1~- m médico terapeuta uadu .dlsEO trarIa a med1d'a . .s que venham l'e~u
!la v':'l".G,j .mos, ,.No en41ntQ, devo tenções fão as _ melhores posslvels, p~sa. mais Q valer. Só tem em mão !~1Uentar o servlçp da pele~acia Re-
1azer est:ls c,msideraçõ~s apenas para mas a compreen::ao do problema não agora o exmne objet1vo, o exame rI- gH=!,nal mas tambem nmgUem pd~ 
ad.tar ao upêlo. do nobre Senadcr é," obtida.. Mesmo., q,:e o IAP~TEq sico do doente e os emaxes comple- d~lAx(l-r: de lad?, . desprezar, as cC!1.,e
Antônio t:~1·1O.3 um outl'O, no ~elltido nao puó'e.:.se cobur esse deftclt, ha méntares. I~ a preVidência Social in.s- q~er_c:a.~ gravISsJ.mas que, uma , .. 1''3''
Ge q.lle a adminittração z:acional' ~a um argumento qUe tem de'ser,levado trui insuficientemente êsse médico no tnz nglda, no que toca a su,::pen ao 
~Itawl ,,:uta,l'c.;u,a forneç:'l' a "Del~ga~_(l em consideração; os o~erárlOs que sentido de !;eparar a ooenç.a da inc0.- de ~.posentad~_rf..as e auxi lOS, vá .>1'0-
'Ü.e Sant li. Ca .arlna os IeeU1-"OS Jndl~- e--,tão no gôzo do<l. benefíc:o.s, que re.. pac1dade l,og que () médico encon- VOcaL' na reglaO, como V. Exa. aea
p;;n~úveI.s,.nãO Só p~ra pagar em. dIa i quer~ram _ mu:iOs há maL de cinco tra a dàença °doença 'lue nlio inca- ba. de acentuar, POr outro lado, deVI) 
<ls .1mP. orcanc.as d~v!daS a~s operar.os I .. mo,> _ nã:> têm CUlp!'l nenhuma de pacita afasta' o doente do trabalho, infOlmar ao Senado de que me 4e" 
em regIme de apo~entad,?rla e de'au- que a arrecadaçãn do IAPETEC, nes .. isso no sentido humanitário de tra~ feri à ::.uspcnsão de aposent'jCIO,lSS 
xlLo-aoençq, ~omn ta~bem para .for- te momento, não apresente o resuI- tá-lo Penso que é ·apenas questão CO' de mais de 5 allOS de c nce::;são, va
nr~cer os deme?tO..5 l1:1<:diS?~n.sávels à I,aco uE:sej'-,úJ,' t;, es.tou segt:ro d~ que orientação. de instrução bem d!lda pe. :endo-me do .telegl'ama que J,i pa:a 
c:-rreçao dO~,/no.s e d .... tOlçoes ~ue se e~,:l alta ,nm.~c:mHnada I!uo .va.l ~u- ios órgt\os. de previdência Soc·aI. o SenadO, do.llltervent-ol' do SlmLca ... 
v,nham vet..:~lcando n:lquela Delega- mentar a arrecadação; vaI crIar, SIm, ~te, o ponlo talvez mais relevante. G. t-o dos Mineiros de Cre.scllll~, no
ela d'e IAP.I!.TC,. , ambiente de insegur~nça,_ de de~ccn- tecla na qual se deveria batel', a fim meado p'elo C{)ma~d,o RevolU~:oná-

Tenhc c::nnlgo alguns dadcs, que \ tentamen~o e de fru::traçao. íl}Stes,.~ de serem evitados abusos dessa natu- rio e· pelo atual MIUlSt.l'" d~ 'l!'..Iba-
'me [oram env.<ldos do meu ~tado., comentáncs deseJav(\. fazet ao .dU:=:- reza. lho, Portanto, palavras do orguo do 
através dos' quais se pode verificar curso de V. ESQ" que estou ouvmdo GOVÉ-l'I1Q daQuele Estado, QU'J.nto a um 
que n .<..:tunçáo do IAPETC em Santa com a maiol' , a~ençào, e o qua~ vem O SR, RENATO SILVA - Agra- operária, no gôz.o do. auxílio-doenç?, 
Catarina pl'fci.~a' ser encal"ad~ pela I realmente c~clalecer o Senado sobre {) deço o apa.rte de V. EX(1; Devo M- .1edi-c"\lr-se ao exerciclo de outl"a atl
e.dm:njstraç[.;c' c:!l1trnl com todo o prcblema, ., clarecer, no enta.nto~ que na RegUlo vld-a.de, justifica-se porque, em C:es
Cl~ldac.o. e urgentemente, s,Cb pene de I O SR, RENATO SILVA _ P...gra- ~~d:de~':n:~d~;r:hd~ S~n~~~cl!m: ciuma. ê&Se,s 6.uxílios-doença Yar~a~ 
nao p.::dcr aquela Delegae,a ccnte! a deço o aparte de y, EXa, Devo ape- t \ 1 t de Cr$ ,12 .. ~{l~,~ ~ Cr$ 17.?1l0,OO, nro _ 
onda de de~conte~ta~entfl e eVlt~r I n,~ (j<;~cl"i'''r que proeUl ei obter ln- aposen ador'!.6:s , Elementos nf uen es portã?Cla 111suhclente .. pala Ill~ U 
a; anarqu:a que crwra uma s:tuaçao fOl'maçõe Q, respeito As altas que n-aque~a Reglào, e intereSSadOS, nM it~nç,:lo de uma IamUla, As vezes, 
Cl.e dcspre:::tfgio, \ estão se~do concedid'a,s não se pro- empreItadas. procm:avam, Qtraves do um operário de mine de carvão Jão 

. ' . d'O' ,. . d te "ã,Q exercício de sua mfTuênc!a., de ~eu uode nel", .descer para. tra1l'3.1hal'; 
peco. po.rtu':!to, que () nobre Se~<3.: ·1 ccss}',m. :n ~~nmma ~ amen. ~ prestígio, junto aos serviços médicos mas pOde ded1car..se à outra ativi-

dor Ancomo carlOS, nos seus esfOlÇC.." 11 ~,oncedIda~ . pOI oC,Miao do dtérml~o que e.ntão exisUam, o afa.stamento do da de em céu aberto. Não tendo ê18 
para corrlg!r ~ protl!ema Que tro~lxe aos bene~lCIOS , dos que, aln s: n dO 10perAriO das minerações,. acenant1.o~ condições de manter sua. família com 
a c_tu Casa, nuo ,se, esqueça do apel~, con~~let:.uam CJnco ano~. no gozo O lhe com \lln controto de tl"a'ooJho. de Cr$ 1200000 ou Cl'$ 17,OOO,OG, das 
que to. rmulo ne5te Illstantf;, no sent!~ I e.Uxll1o-doença. ,. t- h' forma Irregular nas zonas de em~ doos uma: ou. a IAPEI'C estabelece 
CIo de que dêf'l1l à Delegacia ci'e santa Quanto acs opcral'lOs que e5 ao a preitada' ,~, d o. t d ' ne e' .. 
Car"lr'J1a os recurscs necessários para mais de c;nco anos aposentados, te~' a.,UXIIiO- oença que a _ en a a~ c:;,_ 
que pcs,.-a continuar o seu trabalho, l1ho ll1formação da própria Delega- O Sr, Antônio Jucá - Ne'3t.c eaS1l stdadfs de õanUjengao f~o seus. seá 
Em a&S!m fazendo, temS's a ~erte:a ICia do I.A:,.P.T~C: de que e.ssa~ é fraude, f:~dog ~Op~:iti; q:es~ \íe~I:a::ra 
de que aos poucos 'pOd~ra, aquele K- aposentadouas eAao sendo respeita O SR. Rl1:NATO SILVA _ E este. outro tipo de trabalho, para comple-
tado alcançar. a.qu~le m~!Ce de tro.- das, " <:. ' fraude Se 'Pl'OCeasa eom tal intensida ... mentar seu rendimento menS'31. E' 
rolho na prcí'ldenclR soc:al q~e, todos O que talvez esteJa D7orrendo ê que de qUe aI Administração do Instituto. meu ponto de viSta. Acho que não 
nos e"peram~~ e ~lle ca op~rarlos da mas~a eno~me ~e (pe~~ri~s que est~; em &lr~ta Co.tarlna, foI obrigada a. se p-Jde, através de tuis med!da.'J" 
:rona do carv.tO e_.an a melE'cer. vam em gozo.do allxllo doen~. q tomar drásticas medidas para sua J.:esol\'er um problema de eco.nomia. 

.. se eleva e. u1l1hares, ac termmar c 1 1 ., , . 
O ~r, An1On1o Ca1}os - Perml.te período que a perícia médica deter.. c-orreção, embora sabendo que ! a OUVI. em CresclUma •. onde e.3~lVe na 

V. Exa., nobre tcnaaor .Renat.a S.1- minou par .o afB.Stamento voltando crlar prOblema social naquela Reg·ão semana pa.-::sada, eóta mformaçao: ,J?l 
va, um apart,e?, a nõvo exaame são coU'sideradcs aptos que, como ~e!D MmtuOtl, o no~!e Se ... se~urado .que teve alta, horas depOlS 

O SR, RENATO SILVA _ Com, para o serviço, nadar AntonIC>. Carlos. e reg1ao. 1n .. IOl reco~hldo 6. um hospItal; ~eve ~l-
muito prezer. 'I E V·. Exa. não desconhece q1J.1! ne. trnn~Uila. inqUIeta, ,onde as .condiçoe9 ta e V~lO a falecer ~ias depoIS, TIve 

~ , região sul de santa Catarina, infeliz- de vIda d.o as malg precárms, Por o ~el)Ql1uento de dOIS: Ee~urados .:J.ue 
O Sf: AntOnIO ~l!rlos - Desejo ta- mente <: chamadas em reitade.s na Lc:so mesmo. lã 'Poderá. eclo~J.r um ~t~r\'el'am em Flot\anOP<l~lS onde ve-

-zer d01S comentar:cs ao argl!menr.1) zOna da ~ineraçâo estão Psendo fei~as problema. se-cial Que repercutlrá em n~lcaram que o ,exaIl!e la. era. sumá
que V, Ex-a, trouxe a(l ~onheClment.o por operários quase tod'o.s êle,s em outras regiões de santa Catarlnll, il'lO, l?eseJ,!, pOL~, flgue bem clarO 
da casa, C0o:! referênCIa 'lO deflclt gôzo de benefícios do TAPETe. Essa As pondera~õe~ oue ?~ faço ~o que romh,a llltença? 11ao é fn;zer com 
que c IA~ET<'.1 €!--presenta no seu mo- irreO'u1al'ldade é tão gritante e de tal lSenado, erm!) w\1s!diOS a l?forme.!;ad ql!8 prQ.-~~ga o reglme de facIlIdades. 
vlmento f'nOJ-:celro eI? S'anta catQr,l- o:'dern que Delegachi do IAPETe do nobre Senador Antômo Carlos, Nao d~eJ,o qu~ em Santa Catarna, 
na, De fato, e serla desncces::árlO . '. a '. têm um sen·Mdo: o em levar à .Adml .. a AclmImstraçao atual do IAPETC 
reafirmar, \'ülho-me dos elementcs fOI obr~g~~aâ a !az~OsPO ~flSSl~~~l~!:~ nl.stração regIonal do IAPETe, em endosse as irregularidades porventu
apresentadOs por V, Exa, , Devo J uma sm !C l}~,la . ~c os.......... , Santa. CatarIna um apoio um estf~ ra cometidl:.tS. Desejfo, apenas, que 
acrescentar que tal deseq~ilíbrio n- de áOdObS e1~~~",s que r~v~:a.rem g~ mulo 'a fim de' que contin'ue no seU :::ão venham os opel'ál'os a sofrer 
nancetro, segundo estou mformado, zo, e ~ne ICIV"', por .ra a em e trabaiho sem deixar no entanto, de as conseqüências des:as medidas. 
t<imbém e re .ultante não só daquelas mIn~r~i:g, e ql~ \lal1alh~i'{l~(' n~ e.teniar pal';l. 9.QUeltls circunstâncias Que adote um sistem,.), dL trabalho, 
fac lidade3 cc.,>iumeiras, até a atual ~~l~t\ asd gan a~ '~" pOI an, que, como disse o nobre Senador An~ ul!la orlentaçá-o que l'es~ulve a boo.-
admiI?jstração, e~ conced'er apo:::en-

I 
n~ 1 I} o e os empIel ell'Os. tõnlo Carlos, em um momento como fe d~~queles que se valeram dê.s.ses 

tadorHl.s e e.UXíll('s-~oençe - faclli- O Instituto, ne.."ises CaEOS. tem ado.. êste, devem ser devidamente pesadas bene!:.clos e ~gora, de um mQ:).1entQ 
dades e e~as que m'to e.nc~mpo, nem taco medldM drá.sticas, pOrque .só para que o problema não seja agra.. paTa outro, veem tais benefiCIO., SuS .. 
recomendo, c~nforme den:el bem ela- J as<;im poderá evit~r o D:~uso qu.e esta. vado com a criação de nOv'M, e que penso-i. Grato Q Y. Exa. 

~ada - como tambem em função da esta ma\~ graves 'linda. to ~) • TO SILVA - Tl'nn-
ro no meu dISCur.sO .. da semtlntl pas_1 ocorrendo em clrcunttanclas como I ne.<:1.a oportlmidade ~eriam talvez O c~R RENA: 

falta de agênc'fà.s arrecadad'ora-s em' " . ' ,. b~m .':?u grato a V. Exa. por ter en-
extemab regiõe,<: de, Sant.a Catarlna,/ ,o Sr. Antôn10 Juc(J. - Permite V. O Sr. Allt.ôniO Carlqs _ Permite nquecldo a. mInha explanação com o 
Quando era Delegado do Tn<:tl~u+' o l!:xa, um aparte'? V, Exa, outro aparte? seu a~rte, Apenas desejei fOlnecer 
doutor Laéllc Luz, tive OCM'~ô d,. to- O SR. RENATO SILVA _ Pois O SR. RENATO SILVA Com algU~) dado.3, muito sumários, in· 
mar ('cnhecul1ento de um plano de não muito prazer' {',o.mp,etos! Sobre 00 problema Cu AO. 
S, Sa 110 sentido de fazer com que ' . mlll15.·raçao ,do IAPETC em ~,1nta 
o IAPETC estivesse presente pr,ncJ· O Sr. Antônio Jucá Tenho O Sr, AnWnio Carios _ Como V, I?atar,n.a, Fl-lo. devo dizer, de 1'01"11[1 
palmente em algumas regiões do C'e,s- l1companhado com atençfio o di.:cul'SO Exta, está, -, paro. honra minha -, l!!JprovISada e Com tôdas (lS limita
te eatarin.:n5€'. Acredito que se o do ncbre colega, mas não atinei bem cit.ando meu diScurso várias vêze3, çoes de um:l estréia 'num dcb:1te pa:_ 
IAPE'l'C cumprir 60uêle pro;;!:rama e~~ cOm suo definição final. no sentido de3ejO, iQ.inda, fazer uma interrupção lamentar .•. 

f) Sr. Antônio CarlOs _ V, 
PJd.e ter certeza ·dp. qtie t:'s~a 
mmto briíhante, 

Exa, 
boçado llc10 então Del~gado, essa. ar.. d.e aplicar sanções ao:;; oJ)el'à"r· ~ Que à" palavras de V. Exa, Entendo qU! 
recadação, certamente, irá. elevar-se, estão apasent-ados e tl'abalh;lm nau- e~Sil diretrIz da Delegacl,3. Regional 
não po""~o ofírmar se ao nível de co~ tro lugar. Nã.o há. r!l.zao, .a não :-er do IAPETC não eztá conforme ~om 
b1'ir o t!efic:t mas, pelo menrs, de de ordem SCcÜl.l. se hO'lve..<;.oe de~€m' a linha gera.L do Govêrno, SabemOS 
moc1o (! 0,1(' o dejicit não seja assim prêgo na região, PorquE' se o operário que o Govêrl1O Federal tem como O SR. RENATO SILVA _ ;-01.5 
tã., 2:rit:''1te. 3:m segundo lugar, de ... estA, de fato, não ap<:D.:'s doente mB po-n!lo' principai do . __ eu :Jrograma nunca tive fi. oPOl':Ull1{'!-:Ic!t> d(' ll~~.I dd, 
seju reafirmar a V, Exa. que a ruI ... está incapaz. e ,merece \lma apo~en .. vencer o processo inflacionário. tribun:l, de uma casa 11"" <;l:thvu 
nha critic.c'l não teve nada de "Pes,::oal tadaria honesta, {\ é1e é facultada 11 Imi\ginc V. !~3.. se, dePois de abril,. -<>.. . • • 
COm relação (I,) a.tual Delegado. De .. llbe;dade de trabalhnr c de R'anhar o Govêrno, levo.nd n n rtsco eSSa di-I F.~nbD,a plennmente de ncôl'do co:n 
ve, sinceramente, confes."íal' a V E.xa. um su.o:tento e:-:tra p&rn sul'! f'am[lIa retl'iz. não rt2'corrC,s'€' mais a emis- !' d·scur.:o de V, ExJI

, use) nn n:. ~ ~','a 
que nâr. tenh0 a honra de conhecê .. 011 para. d própr'o, D~ tal sorte, (I sõe3. Ainda. há pOUCL\S dia", (1. Mlnis_ ;:J.~a, lhe acr~~centl.lr um apêlo 't..ste 
lo pes!'"o~l1Uente, mas as re!erênc!as I que· veje- nesse co~o. lnfe1i?.Jnente, é o tro d-o Pl':lnej.amento declarou, em Iser~a no sent,Ido de que se jê. n ('ré· 
que me fazem de oS, Sa, s~o fI.'" me- que se encontra em t.pdo o Brasil, em SilO PoJ.ulo que. nn corrente exercicio. di~, Mce:sáno .... índisncn.s:Íl"f'l ". :ld
lhores oossfvej~;. Realmente, êle foi todoo oS Institutos - certas lacllida.. }á foram emitido,'! 175 bilhões de mlllIS~J'açao do IAPEI'EC I'rr> ~:->'1t(\ 
Indicado uara a função no período des por pe.rte da pi'rtcla médica., O cru~ir()S. Rra,11de parte dessa im.por- Catanna para Que po~,O'a con'··'T"',., .. no 
reVOlucIonário uelo COmando Militar I médico. no Bra~il, ainda nA-o está tânc!a Il() Qovêrno do atual Presl- seu troaba'lh-o de melhor:a, do coml::~r . 

• • 
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tMnento, da atuação daquela Auear-[ Suprima-se a expressãO," Ihllcidade'Oll cie:ncra do procesranúnto i Lembro' Rei) 8rs. Senr.d.::rcs que·hoje 
fuia. no meu Estado. ". d .'. ~ t das concorrências: às 21 horas e 30 minutos., a . ., CI.:u~~ 

Agradecendo a atençao dos senha- fPf1dg~.?,a e seu pa.en ~ cem b), para aqu~ç:Áo e execução d~ Sl!r- c.o. Con'!;res,.so N~,cionaL ~2 rôUlllrão 
res S.enado:es e os w.u-te.s com Que o a ec • r Çl ,viços ,o~ OCi"a~ que, I?or c:rcunsCâ.ncias em s~são ~xtràordiná::ül, para vot~~ 
me honra,fam, peço escusas Se OCUPCil EA END,l li 3, ~eclalS ou lmpl';;Vlstas, forarJ? yon- ~.:..:) ,cf! yl'?;eto d.e L:-Í, uI> 4, d,~ lfJô4, 
a etencão dos senhores "Senadores (Desmque em plenr.rlo) Slderadas de -.::arátel' urgent.e, a )uizo' d=' mlc;.atlva do Sr .. Pre5id2nte :,d" 
QOll1 uni pro!lunciarr~ent() tão.sem bn. A t 15 do Pre:5i~e':1t..e da, _R~p~blica: República, que altera a l~gislação'dos 
lho . ' o ar . . C) a enter,;) do MillJ3tro de Estado, Imp.:sto:3 dei Consumo e de f::ê10 ,~ 

••• A ' • '. Suprima-.l>e' o citado artigo, ·para aquisi:;íiu de ma.teriais, ou gêne- Nada mais h:ivendo que t.ra-'tar· vou 
O Sr, Antonio carlos - Nlio apo .. a· ros. que Só Ilod3m ser fornecidos., 'por' €!l'.:err.a.Í' a sessfo d:Eh:uú""=G pà:"'a a' 

do, O, SR. 'PRESIDENTE: produtor. : em:prêm ou epresentante próxim~}; a seguinte - -
O SR. Rb~ATO SILVA - •. : sem Em discussão a Redação Fina.. comercial :exclusi"Vcs, bem como para ORDEM DO D 

• e:r.pre.~são que esta Casa. merece Se nenhum dos Srs. Senadores qui.- a -exec'jção de serviços dependentes de . ' ,lA 
Acredito, contudo, que a compree"n- ser fa.zer u.:;o da pa.:avra" dá.wla~e1 CO~ p~ofí~sionais de Ino:-ória es~.iêJiza- Se.2.?,ã·o c:e 13 de tl..:.tnt", 00::- lm.>~ 

filio dos senhOres senadoreS'levarA em mo'· encerrada , {Pa.USa) çao; 
COllt.'J, o co'mportame'nto ainda. bISO. Estã encerrada... . d) para, a. aqu.is!çlio de anima.is; (Quint.:::,-f:i:·;J.) 

1 
• 

nho :-10:: 01lem jamalo; acredi~()u _,:JUe. Em' votaço, e) p.3.ra' arrendaJ:llento OU- aqui.:.içáo 
um. dia. teria. a honrb de se -s.entar Os 6rs. Senadores que aprovam. B. de imóveis destinaàcs ao. serviço pú-
na ~t,;S alta Cânmra do paiS. .. Red"aÇão Final, queiram permanecer blico, ,quando ~iverem características 

~1!'l1t ... o):}.rig;;..d.o, (Muito bem, Mutt(J como se acham. lPausa) :~~~iliis, a. juizo <lo Mln.istro de Es-

" Votaçâ.J, ,em tun:o ú::,~·::Jo ,c,o p!(}

.Jei;? ,de ,L~_i da Câm::;,::a nO ~ai Qe 1004'; 
In, 2.0a.7·C·64 ~ C2.~a coe o:-ig~m) 
que aI~era .a. 'Lei na 3,ar,{)-}\, de 2.'1 
9-: 2:bril de 1961, e dá outfus Proyi
aenclllS. tendo puzcer lkb' n9 6-59 ' 
~e 196~) da Comistão de Projetos dÓ 
]!;xec.u(tVO, favorável, C{):.n~ a ·em~nd3. 
q~e O!<:rece,. ~,c,b l~') 1-CPE e depsn-
d..::ndv dz. pro:qunclament'J d:l Ccm.i:s"
saq- ,de Cowt.Jtu1ção e JUEtiÇa. sóbre O 
ProJ~ e as em~nd.as de, .Plenário, 
lnS. 2 e 3).: da Comi.<:sã.) d: PrOjetos 
do, Ex:ecl}tivi) e ,à.a··CcmUi.sB..Q d·;:' Fi
nanças wbre as eme:lé:-g:s de 'Pl::nSl':o. 

lJe1'"!, p<qmns.) , Está aprovada, . f) 'quando nã~ houver acudido ne-
O SI!. PRESIDEN'.i'E: O Projeto. voltará 'à C â m a r a dos. nhum propc'c.~mte a uma liCitação an" 

Deputados, onde será· "companhadG, terior, (No(!up-ira _da Gama) E.'>t.a pres.t.. ... "SME~DA N9 2 
dêncla ti€,!,:lgna o nobre Senador Me· por parte do Senado, pelo nobre Se-
nez~!{ Piment.el para substituir na Co- nador Eurico Rezende, relator da ma. (da. cPE) 
n:.i",,5Cl de Redação,. -o Senador J~ téria na COmissão- de Finanças.. - l 

S6b t ' e~ en L , De-9tf a r,eguin e reda.r;ão _,ao .item' 
FpTi";'IlO que se acha ltcencla(fo. re a mesa ou ro requ ~!m IA) V do art. 19: 

~(.1:n' a me.!(l. requerimento de dis· de dispensa de publicação, que vai ser 
pr!pn. de PllbHcacão "{Y.!\ra'· im~a.ta 'lido pelo Sr. 19 Secretário,: '. ,I/V - E' di~-I:er;.S.e.Da a col-eta de ~pre-
di.;:c:l!;~>':r} e votação de- reda~~o- fmsl. _ . v ços para. a'· execução. de serviço.: ou 

. E', lido o seguinte obras e para a aquisição de ma.te:'ia:ls 
E" idn o seguinte ,e eqUipanDJÜCS d ~ valor infer:or a 

RC'Iuérimento n~ 293. de 1954 Requerimento n9 294, de 1964 10 (dez) 'vézes o maior sa!ári~-min:- 2 
Senhor Presidente: ,mo."" I _ DÜ:C~~ã,?: em tUl'ÍU Úl:'::O '(.1J}!';:c:ã. 

N -:3 t-êr~cs. dos. arts. 211, letra P. .:E'MENDA' 'NO? 1 , çao- p~ellrrlln~r d;t corutitt:.ci:cr..a1idade, ~ 
e 3'5, do Re~_tmento Interno. requei.. Nos têrmos dos arts. 211, letra. P; Jd:l CPE) nüs termos ~o art, :::,65, Co Regim::.n_ 
r-o 'd;sp~n"a de public-:t~ão p.3.,ra a lmc... e 315, do RegimeZloo Interno, requeiro tO) do proJeto- de L::i d'a. Câmara. 
diat.a. iP::~\lS"'?O e vot{\~ão da re1.'lcâO- dispensa. de pUbl:ooção para a imedi~ ~ Ao art~ )9, -acrescentem-se 05 se;" n~. 99. de 196~ (n9 4.2CO-B,' d:! iSV3 
fLT'\llr 1.... P"nhto 1e Let 'de. _Càmar9. ta di.scu.s.são e votação· da r~edação f,l- guinte.:)' pal'!\grafos, pa~.sando o aVI:!l :;..a Casa de o!"lgem)" =Il:e altera o ,'a~' 

- n!',66. de lS€4, ' w nãl do Projeto de ,Lei da CaIl'...ara nu- parágrafo único a § 3), cmo·no;:ú re- ~'Jr ~a P::,tnsão-('onc'eiica. à,- Sra. Las .. 
, , mero 974, de 1964" - - daçà<.t:· - ,.hen.!R Q:! Va.rconcel.:;s-_ ·'P~rf!S; viúva 

Salo das_ SeswGS, em 12 de e.gôsto Sala dru; sessóês. em 12 de agôsto "'§ lQ .. ~ N.'l.S J:lpótes2s dêste al"tigo, do Deputado Fed:::,r::.L,Le~:;ldo Pe-
de' 19-34. - GuMo Mona)m., de 1964 .. -_Guido uoncZ"n. - poderá.., ser também dispensada a co- l'~s, tenà:0 ~arecet sc,b n9 55·5, de 19134/ 

0_ SU, PRESIDEr.."TE:. . S· DE~""TE leta de preçOs, em ':AS03 devidamente ~a COmlSSa? d7' Comtltu.lçi.:> e Ju.s-. ; 
Q, SR. PRE 1 _.: jUSUrcà.doo, n juízo do PrE'~idente da ~ça,: pelo arqu:vame:!:o" por incons- . 

_ CND1ueira . da. Gama) Em votaÇão 
fi rp.'"'ll""i11tPnto .. " 

O ... - !=;·1'S. ~Senad(}res, que o Rtlrovam. 
queiram pernla,neCCr sentadoo. (pau" 
etl,) . ",' 

F.st.lt aprovado'. 
Em conseoüêneie.. pa..<:Sh.-3e ~. - iILe~ 

- d.ia t.".. di.s61.<.'s<ío da. Redação Final. 
C ·Sr. li? Secretário V6.f. prOCedér ,à: 

'leitU7R da Reda~ão Final. 

E' Hd~ o seguú1te - - . " ... 
Parecer n9 700,. de ,1964 ' 

Redacã.o das emendas c!o Sena~ 
do ao Projeto de Lei da Câmara 
na 65. de 1964 (n9 3.652-A,·~.e 
1961, ·na Casa, de Qrigem):. 

Retator: Sr. Edmundo Levi· 
A ComIssão aPresenta. .• eni àIie~o; 

as emendas de destaque. em plenárIO, 
ao Projeto de Lei da Câmara' n9 66. 
de _19&4 (n9 '3.652-A, de' -1961, ni ~a.sa. 
de OrIgem) que regula o processa~ 
menta, de a.posentadoria e do monte .. -
pio dos Ma~istra·dos remunerados pe.
la União, e dá outra..<;' providêricias. 

Sala d(l,S Sessões, em 12 de agôst.o 
ele" 1964, ..::. Antônio Carlos - Presl~ 
dente, - Ed.mundo l.evi'..:... Refator, 
-- Menezes Pimentel. 

, 
, ANEXO '. A O PARECER N. 700-64 

Red~ção das emendas do Sena~ 
-do, destacada.s em plenrírio, ao 
, Pr01etõ de Lei da Câmara 'núme

ro 66, doe 19.64 -(1t'7 3,652.-A; de 1961 
'na Casa de >Or~gem.), Que-rcaula 
o llroc~sFaménto de. apçse'!ttadoria 
e dn montepio dos Magistrados 
rcnwnerw1o.ç 1Jela'Un'ão, e dá ou:" 

- Eni votação'" o . requel'iInento', Republlca . o~ do ,.{inistro de Es~aào _ t.ltuC!onal. . - _ : 
Os 'BÍs: Senadores que o' aprovam. cOn!<J!'tnc a cOlJlpetênci.a nêle preVista: 3 

queiram permanec:er' sentados. (Pau- § 21>. podei.'ao ser tamMm dispen- ~ 
se) sadas concc:r:rências ou :omada de pre_ . D~u.s.são~ ~m tu.rn,> Úh:c-.:> (apre. 

Está aprovado, co:>-, em ca.~Os ~de lrgência e..c:;pecial, a ctaçao prellmmar ela ccn~tituct:nali_' 
EJn-..conseqüêr:""'!Ía,. pa:.."Sa-se à discus· c:rÜérj~. dp b>Iinj!~o-_ de Estado, para dp.ct?, nos têrmos do ~rt. 2-65, .do Re-' 

são, em turno único, da -:edação fl- a. a.qUlS1Ç.,\'W de generos alimenticiC'S z:me~to Int?rno) elo Projeto d~' Lei' 
nal. ,constante do parecer n9 701, que nos lCX!ais da pro:'!Ução. da.. Ca_mara no 14~, de 1%4 (n9 1.573-
-vai-.$er 1id~ pelo Sr, 19 Secretário. § 39. E~ qua~quer hipótese, sempre :' de

t
. -mo)~ue' au.u>riza o Poden 

. que a. a~~lnlstra!ião julgar preferível :,!ecu ,lVO a' aoar' á. Escç,la Domésti-
E' lido 'O seguinte: podera' llcIl.ar -o -fornecimento de bens ca d~ Filhas de Maria Imaculada 

e. eqUipamentos OU a.. execti,.ão de s~r- "m' Niterói, ifnóvel pertenci,ente- à Ca.i:: 
-,Parecer n'" 701-,.- de 1964 ~ços em .QhraS:- de Qualq-ler valor, me-o x~ .. ~e MobiH~ação e ~lscalização Ban-

d~ante_ cOIl<;,:)rrência pública." '.., c[:.na, e da 911tras p"i"'o\'idências, ten~' ~ 
. Redar;ão ,daS, emendas do Sena

do do" Projeto de Lei: da Câmara 
, n' 97, de 1964 (n. 2,09S-B, de 1964, 

cc ~arec::.x sob' 1)9 5S5 de 1f}S4 .da-
. " E~'IENDA NIl 4; COm...t.':.São:d'f constitttiç.~o e. Ju.it!çr.l. 

Cl. na ·çasa de Origem). '. 
. 1- - (da CfE'J pelo ~arqu1-ramento, pO!"' meor.stituc1o_ 

,Dê-.'3e a ieg:uinte redação·ao-art, 39"; naI. . '/~ 
Relator: Sr _ Edmundo Levi. 

A Comissão apresetna a, redação das 
emendas do 6enado·ao Projeto de Lei 
da O mara n9.97, de. 1964 (n9' 2.098-
B, de 1964, na Casa de Origem) que 
:stabelece normas para a licitação de 
serViços 'e-obras e aquisição de ma
teriais no Serviço Público da União, 
e dá ol~trr;s providências, 

"Art: ·39'".Ii. coleta, de p;eçC\s; far~se~' 4 
a. med.lantl: carta.convite expedida . pl....ctusSão, em turno único, do Pro
pelo men~ a 5 (cmco) .emprêsas, n-r'o- Jetp de Decreto ,Legislativo n9 44. de' 
d!ltora.s ,?U comercia.is, com 5 (cinco) 1963. odgináriõ- do senado Federe1 
dias utelS, _ no mfntmo. de anteCipa- q.e. :..utoria do Sr. Senador oorte2 'Pe~ 
ção, verifJcat!a por, protOCOlo. rsua,. que concede anj.stia -à Polícia 
_ § 19,. Quando se trata-r de aquisição dI? _Rio Grande do Norte e dá outr,as 

ou pont.ratos,:em praças )ll cidades de providências. tendo Pa.recêr contrário 
menos de ~!OO,OÓO ha.bitantes. o' ntíme- (s.::b n\> 411, de. ·1964) da ComiSSão 'de 
ro' de. emprêsa,s ,CollS.Ulta<l.as' pode 'ser Const.ituiç.áo e Justiça, ccm voto Em, 

Sala. das Ses.::ões, em 12 de -' agõstO· redUZl(lo n, 3 .(três)· empr€!sa.s, bem seplrado do. Sr;' S~h,adol; , B~zerra 
de 1964. -- Antônio CarlOs presidente. - como na' hlpótese de :láo haver mais N-etrO~ 
EdmundO Levi , R~Jator. - Menezes de 3 (três) emprêsas dv ramo n que 
pimentel. se _referir a cO!~uJta, na localidade. 

§ 29, As e-mp!'êsas 'c{}n.su1tada..~ não 
_ANEXO- AO ~ARECIDR ,N9 70-64 ,podem, em. q).lalquer. hipótese, perten-

hedação dJS cme~das do Senado' cer ao .mesn1.C'- grupo econõmico 0"1 fi
a0. Projeto de Lei da 'Câmara na.nceiro I)U 'serem vinculad'as ,umas 
n' 97, de 1964 (n9 2.098,-B, de ,1964;: às outras; ,I!-:)r'laços ·pessoais ou de 

capitais ", ' 
na Cp.sa ([J Ongem) , que estabe- - Em d;~ . ~ ... - d -, 1" 
Ieee normas bara a licitacão de ",.ck:.~ao a .re açao fma, (Pau· 
serviços e. ooras e aquisição de ma- .sa.l... .. i.., 

ter.''.!is no Serviço Públlco - da! Se ~'-'~lhulD d-o.;, Srs, Senadores pe· 
U%ão e dá o' utras -}fDVidêncfas dir a palavra" dá·la-ei por encerrada " ,~..' (pausa.) - ~ 

5 ' .-

tra,'; pl"O'Vid,ê1t.c;as.·· _ 
;r,1.ENIJi! N9' ~, . ) 

EMENDA N9 :i. Está €ncErrada. 

d
E' Em~ vot.lção. 

, Di~cussãO, em~ tlirn'o .línico; -do pr'()o:; 
jeto de Decreto -Le.gislativo 11.9 69 de 
1964, originário d@. 'Câmara dos' D~piT.
ta.dos( n9 156-A-64 'na Casa de ori
gem), que aprova o Convênio par.a o 
'e:stabelecímento, no Põrto de Corum~ 
bã, no Estado de.· Mato Grrusn, de:' 
um 1!!ntrepooto de DepósitQ ,Frn.nco" 
para merca.dor!as 1m.portadas e ex- ~ 
portados pela RepúlJllr.à ria RoUvla 
tendo Pareceres' Favorâ'veis (.sob nú~ 
mer_os --648 -a 651, 'de .. 1954) das CO-" 
m!ssÓ"€s: de Constttuif,\oio-, e Justiça.; 
de Ecouo>mia; de R,elaçõ-es, Exteriores; 
~e de Finan.ças;' c()m res-tJ:içõ-es d.a. Se-

Ao. art. 29, ~ 2Q , 

&lpl'irna~se 3,.<;. c~pre~SÕê.s: . 
·ocorri,c.o lie" do ac:dente". 

EM"CNDA, N~ 2 

.' .. -cD~::tarrl:" em Plen-ârl0) 
Ao :irL 12,-§ 19.-

( a OP ). Os 8rs., S€nndc:res que 'aprovam a 
Dá~se" a' sesulnte redação áô" item IWdação Final!. queiram~ penn..'\.necel' 

. IV -do art. 1~: -' - senta-dos. _(Pausa.) 
Est·á, aprovada. 

"IV -' Ficam ãispens~.das as coh ... 
conênCias:' 
~a} "para aquisiçao e exeeuçã() de ser-o 

viços oU obt.as que; por ~ot1vo de ~in ... _ 
terê!1se náCiohal. a j'lizo do Presiden
te: da. RBpúblic9., não permitirem p~ 

\ 
1 

O. projeto voltará à emãra., onde 
.s.erá acompanha.do,. po't parte. do, Se~ 
nado, pata C:"tudo das, .emendas, pelo 
Sr, -Senador MEro de Sª". ReIa.tor da 
matéria. na. corn:bõão de Prójeto.s . do 
~cuth~. 

Mor senador Aurélio yh.nlla. ' 

6 
Disc~csªo, em turno Ú::l!co, -do-Pro-

jeto de Decreto, Legislativo n>;! 87, d.~ 
1004, originário da Câ.ma~a. dos Depu
tados (ns, 169-A~64. na Casa de.,ori. ,.. 
gero), qu.e' aprova o Acôrdo Cult.ural ,'-' 
entre o'~·Bra.si1 e a. J3cJ.ívia~ a...<:.s~40_ 

" 

. ' • 



em La Paz, t. 29.3.58, tendo F6Iece .. 
i"es F'aYorá.veis (sob ns. 6'18 a 681, de 
1004) d·as Comis.sÓle:s: de ConstituiçãO 
e Jus.tiç.a; de Relações EX\)êl'10r~: r\.e 
Educnção e Cultura.; e d'E! Finanças. 

7 
D!sc~ãO, em turno \1niro, do Pl"O~ 

jeto· de Decreto Legislativo n9 8-8, de 
1.964, originário da Câmara d<lS Depu
tados {nO 16t .. a·64 na Casa d·e ori
g1Em) , qU!e 8.IPIOVa, o Convênio de .A.m! .. 
zad·e e COnsulta. entre os Estados Uni ... 
do., do Bre.s!\ e a República Argen
tina, concluído em Urogua.ianQ.; aos 
21 dias do m!iS de a.bril de IgSI. ten
do pareceres Fla.voráveie (SOb ns. 682 
e 6&3, doe 1964) das Comissões: de 
ConstltlÚçã.o €! J·u.stlça e de Relações 
Exteriores. 

8 
DiScussão. etn turno único, do Pro

jeto de Resolução nl? 36, de 1004; que 
suspende, em parte, a eXlecução da 
Le! n' 2.007. de 15 .de outubro de 
11)56. do Estado do ~arAnâ - dispo
siti.vo decla;ra.(lo inconstitucional pelo 
Supremo Trihuool Federal (lProjeto 
apret't"ntado pela ComJ...~ão de COns .. 
tituição e Jus~lçs. como conclusão de 
seu Parecer n9 581. de 19-64). 

9 
Disc.us.sã.o, em ·turno único, do Re

querimento uI? 28'7, d!e 1964, pelo qual 
os Sr.,. SenadJores Adalberto Sena e 
Desiré Guarat1i SQliclt6m wallSCil"ição 
nos Anais do Senado do artigo inti. 
tulado "Só Há uma Revolução". in .. 
serto na edição do jornal ji O Globo" 
de 12 do oo.rrente. 

10 
Discussão. era primeiro wrno (apre .. 

clação prelimin&" da eonstltucionall .. 
da<;e nos têrmos do â.rt. 205 do Regi
mento Interno) do Projeto de LeI do 
Senado n' {52. d~ IgS3. de au110lia do 
Sr. Senador ~nezeITa Neto. que am .. 
pila os casos de ctesapropriação pOr 
lnter&se sOcial def!n!dos na Le! nú-

mero 4.132. de 10.9.62. regula a rea
quisição de imóveis alienados pelO 
!poder público e t.oma outras provi .. 
dênclas, tendo Pm-ceeT n9 428. de '1964, 
da Co.m.issão de Constituição e Jus
tiça, pela inconstJtucionalldade. 

11 

Discussão, em primeiro turno (apre
ciação preliminar da jurldlcidade. noa 
têrmos do art. 265-A do R,egimento 
InternO) do projeto de Lei do Se .. 
nado n' 177. de 1963. de autoria do 
ST. senador vasconcelOS Tôrres, que 
modi!!ca o art. W. ela consolidação 
das Leis do Trebalho. que dispSe sô
bre contrato individual de trabalho, 
tendo Parecer, sob nO 429. de 1964, da. 
ComJ.s:;ão de COnBtLtulção e Ju.stiça 
pela reJeiçãO. por it>jurld!cldade. 

12 
Discussão, em primeiro turno (apre .. 
~ preliminar da jurldici<lade. nos 
têrmos do art. 265-A do Regimento 
Interno). do ~j;eto de LeI do. sena
do n' 183. de 1963. de autoria do Se
nhor SenadOr Aarão SMlnbruch. que 
d!.sp6e SÔõTe horálio de trab1Uho de 
redator· do serviço públlco que seja 
jwnall&!e profissional e dá cubras 
providências. tendo ~a.recer ,sob ml
:m.rero 430, de 1964) da Comissão de 
eonstituição e Justiça. pela rej:eição, 
por injuridicidade. . 

13 

Discussão, em primeiro turno (com 
.arpreciação preliminar da jurid1cidaoo 
de n06 têrmos .do ar\. 26õ-A do R.e
gimento Interno) do Projeto de lJe1 
do Senado n'> 5, de 1964, de autoria 
.do Sr. Senador Vasconoelos Torres 
que altera. normas de elabora.ç§.o es
tatrst!ca do Sistema Nacional d. 
Tr.noportes. e dá outras providências 
tendo ~ecer sob n' 561. de 1004. da 
C<nnlssão de constituição e Justiça 
pela rejeição. por lnjurldlco. 

• 

· 
• 

Está. encerrada a. sessão. 
(Levanta-se a. sessão às 16 hO -

rcts e 30 minutos). 

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL 

Atos do Diretor Geral 
PORTARIA NO 69. DE 7 DE 

AGOSTO DE 1964 

o Diretor-Oeral. no mo de suas 
• .tribuições, resolve desligar das fun
ções de Motorista d'o Gabinete do 
Presidente da <J<>mlssão de Relações 
Exteriores o funcionário CyrO Vieira. 
Xavier. . 

Secretaria do sena.do Federal, 7 de 
agôsto de 1964. - E.andro Mendes 
Vianna, D1reoor .. Geral. 

PORTARIA N~ 70. DE 7 DE 
AGO.3TO DE 1964 

O Diretor-G,eral, no uso de suas 
atribui·çõfSt resolve designar Armindo 
Henrlques, Mo;;orista, PL .. 8, para. ter 
exercido no Gabinete do Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores. 

sec-retaIia do Senado Federal, "7 de 
~go.to <le 1964. - Evanflro M enfies 
Vianna, Dil'etO::'-.::~f!l_. 

PORTARIA N' 71. DE 7 DE 
A<;iOSTO DE 1964 

O Diretor-Geral, no 1150 de su&s 
atribuições, resolve designar para ter 
exercfcio no Gabinete do 49 Suplente 
o 1II0torista Substituto. !'T-S. Agenor 
Gomes cardoso. 

secretaria do Senado Federal, 7 de 
!'gôsto de 1964. - Evandro Mendes 
vtanna, Diretor-Geral. 

~ORTARIA N' 72. DE 12 DE 
AGOSTO DE 1964 . 

· -
o Diretor-peral, no uso de suas 

atribuições, resolve designar José 
Gouvêa, Auxilia.!"- de Por-oo,-r18" PL-10 
para ter exercicio no Serviço de Ra. 
diodifusão.·. . . 

secretarie. do . senado "Federal, 12-
. çIe ago.to de 19ô4. - Evcmàro Men<1e8 
~na. Diretor-oeral. . -_. 

COMISSÃO DE SEGURAIIÇA NACIONAL , , 
RlILNI'éRlO CORRESPONDENTE AOS IlmSES DE MAIG-JUl'."110 DE 1D61 

PR-IiSIDENTE: SENADOR ZACAlUAS DE ASoSU.\lpÇAO 

Secretário: Alexandre Pfaender 

Assessor: Paulo Fiuuerêdo 

PARECERES PRO}'ERIDOS 
-

I 

I NÚMERO E EMENTA 1 RELATOR CONCLUSÃO 
I 

\ \ 

\ 

Favorável . 
P.L.Ç. n'> ..g8, de 1963, que restruturaj Dix-Huit Rosado 

\ 
o Quadro de Oficiais do Exército el Aprovado 
dâ outras providências- I 

I I 
'. 

. I I P.D.L. n9 ~lO, de 1963, que aprova 01 
Convénio de Entrepôsto de Depósito I Pedida a dili. 
Franco, 001 Pôrto Velho. Territóriol Raoul Giubertl I 
de Rondônia, firmado entre o Brasilj I gêncill ao EMFA 
e a Bol!vla. a 29 de março d< 1958. I I 

I I 
I I 

P.D.L. n' 15. de 1964. que aprova 01 1 

AcOrdo entre os Estados Unidos daI I Favorável 
América de. Norte e Brasil para o es-l Raul Giuberti I 
tabelecimento de uma Missão Navall I Aprov:J.do 
Americana no Brasil. I I 

I 

I I 
P.L.C. n9 1.86-62, que regulamenta oil I artigos 183. 124. item Xli e 5' 1<eml Pavortivcl 

XV, letra <I .. da ConsUtuição Fe~1 Irincu Bornhausen \ 
deial (Reclrg anização das Poricias! I Aprovado 
Militares) • I I , I 

_._---' 
I 

I P .L.C. n9 5()~4, que inclui no art. 141 Favorável 
da Lei n9 :~~976, de 1956, os MunH lrincu Bornhausen i. 
cipi9S de Pelotas e Rio Grande, nol Aprov<:do 
Rio Grande do &uI. 1 I 

I 
I I 

P .D.L. n9 14~64, que aprova o Acôrdoj I 
para o estabelecimento de uma Mis-I I Favorável 
são Militar NÇ>rte ... Americana no .8ra-1 t<f.iê Ermi.rio I 
sil, concluído em Washington a 29 deJ I Aprovado 
julho de 19'18. I I 

I I -I I 
P.D.L. n'> 10-64, que apro~i" o AcôrdqJ I 

para o eate.belecimento ae ·um pro~l i Favorável 
. ~rama de colaboração para o preparai Josê Errnirio I 

e mapas topográficos e de carta-sl I Aprovado 
atnloáuticas no Brasil. I 
-I I f 

_:~-~~(' ~ 

RESUIIIO 
Reuniões realizadas ............... ; ................. 3 
·(Sendo 1 extraordinária). 
NÚIDE~ro de projetos relatados •.......•.........••..• 7 

S",sllia. 3 de Julho de 1964. - Alexandre Piaender. OI. Ley"la'ivo PL·6. '- . 
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QIofIRlO 00 CONGRESSO .NACIGNAl (Seçb"l êga.to de 1964 _c ._ .. __ ._ .. _._._c ______ . _,_ .. ~~ ...... ____ . .;:;:"."'"===~ 

COMISSõES PERMAM:NTES 

MESA BLOCOS PARTIDÁRIOS 

p:esid("nt~ - Moura Andrade IPSD) Dloco Parlamentar Independent .. 
J (;f·Pre.slGp.ll~~ N()f;'ueir2 dto Gama IM'E) 

t ; ,secretario - Dinarte MariS. JUDN) , PSP .•.•.•••••••• , •.••••••••••••••..••••.• 
.; s~:.!rHar1t' _. i 'lltlerW Marinho PSD) 

3 ' Secretário - Adnlberto Sena iP'rB; 
i _ PTN •• o ................................... . 

PSB •.•••••••••••••• ~ ...................... . 

2 Senadores 
2 Senadores 
1 Senador 

~ , 3ecretárjo _ Cat.tC'le Pinhelro IPTNl 
1 ' Suplente - Joaquim Parente tODNl 

S\lp;ente - "IJDr1!I' 'PSDI 
3 . Suplente...,.. Vasconcellos TOrres IPTBl 
oi:' Suplente - Heribaldo Vieira (Sem legenda BPIl 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRI) 

PAR rInO SOCIAl.. DEMOCRATICO IPSDt - 22 representantes 

t· ,j'}St' Guiomard - Acre 
2 (,obào da Silveira - Pará 
3 ~ugên 10 Barros - Maranhão 
4 Sehastiáo ArchcT - Maranhãu 
1-, VictormQ l<'reire .;: Maranhão 
6 Bl~eÍl"edo Pacheco - PlaUl 

,7. Meneze!': Pimentel - Ceara 
8 Wilson Gonçalves - Ceará 
t I~" jf'·"'1'· Gurgel - R G. Norte 
lO Rns Carneiro _ Paraíba 
l1 Lei! e Neto -. Sergipe 

I 
12. AntônJo Halbino - Bahia , 13, Jefferson de Aguiar - E. Santo 

t 14, Gilberto Marinbo - Guanabara 
15, Moura Andrade - São PaUlo 
16, Atillo Fontana - Santa Catarina 

\
' 17. Guldo Mondin - R. a: 'SUl 

18. Benedito Valládares - M, Gerais 
f 19, FiUnto MülIer - Ma.to Grosso 

20. José Fel1ciàno - Goiás 

I 21. juscelino Kubitschek - Goiás 
22, Pedro Ludovlco - Goiás 

PAR,TIIJO rRABALHlSTA BRASILEIRO IPTB. - 17 representantes 

1 Acta!berlo Sena _ Acre 
e O~car Passos - Acre 

10, Pessoa de Queiroz - Pernambuco' 
11" JOSé Ermlrio· - Pernambuco 

, Vi,'flldo Lima _ Amazonas 12.· Silvest.re Pêricles - Alagoas 
l (~dmundo Leví - Amazonas 
•. A.·t.11ur V!rgí1io - Amazonas 
I. AnU')'1\n Juc:á - Ceará 

13. VascóDceJos Tórrcs - Rio de Ja--
neiro 

1 OiC>{ Huit 'Rosado - R G No!'te 
14 
15, 
16. 
17, 

Nelson Maculnn _. Param\. . 
Mello Braga _ Paranã. 

8. Al'g:crnil'o de P'igu~jredo - para1ba 
9. B:ll"l'f~~ C~rvalho - Perna mouco I 

Nogueira da Gama - M. Gerais 
Bezerra Neto - Mato Grosso 

UNli\O DEMOCRÁT1CA NACIONAL IUDNl - 15 representantes 

1. Z!lcllar1n,<1: de Assumpcão - Para 9. Padre Calazans - São Paulo 
2 . .Joaquim Parente _ Piau1 10. Adolpho Franco - Paraná 
3 ,Jr)Sp Candido - PlaUl 11. Irineu • ,rnhauseI' -S. CatarIna 
4 LJlnal'fe Mariz _ R.G.-do Norte 12 Antônio Carlos - S. Catarlha. 
~ ·.Joao AgripinO _ Paraíba 113. Daniel ICrleger - Rio Grand.e do 
6 Rlli P:l'meirfl -' Alagoas Su1 . 
7 P.~lri,·() Rezl:'ndc _ E.' Santo . 14. Milton CanlpQs - Minas Oer~ls 
11. Afonso AI'1nnS _ Guanabara 15, Lopes da Costa - Mato· Gros:eo. 

Pr'\R rUJO LIB~n'I AD<?R (PLl - 2 representantes 
AJo,l'sk (le Ca rVlIJho - Bahia I 2, Mem de Sá - R. G _ do Sul . 

PARTlDO rRABALHISTA NACIONAL 4PTNI - 'l representantes 

t. Cattete Pinheito - .P-drá I 2. Lino de Matos - S, Paula 

PAR !'IUO SOCIAL PROGRESSISTA tPSP' - 2 representantes 

l. Rzul Giuberti - E Santa I 2. Migue1 Couto - a, de Janeiro 
• 

PAR rIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 'PSBl - 1 representante 
1. 'Aurélio Viana - Guanabara 

MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR (MTR) - 1 repl'esentan~ . , 
1. Aarã.o Stcinbrucb - Rio de Janeiro 

-- PARTIDO REPUBL1CANO 4PR> - 1 representante 

1, Júlio Leite'- Serglpe 

PARTIDO DEMOcRArA CRISTA'O {PDO} - 1 representant.e 

.1. Arnon de Melo - Alagoas 

SEM LE'GENDA. 

1. Josaphat Marinho - Bahia. I 2.' Heribaldo Vieira, - Sergl, 

RESUlI,iO 

Partido Social Democratico· fPSD) ...•• ~ ••••.• : ••••• 
,Partir'(l Tr&.baHlista Srasllelro tPTB) ••••••••••••••• 
União DemoC'l'ática Nacional 'UDN) ••••••••••••••••• 
Partido Ubert-ador fPL) .•••.• "" •••••• ~ ••••••••••••• 
Partida rtabalhista Nacional IPTN> ............ !. .... .. 
Partido Social Progr.~ssista (PSP) ..••••••• ~ ........... . 
Partido Socialista Brasileiro fPSB) •••••••••••••••••• 
Partido Republicano c PR) .•.•. ; ..•.••••••••• ' .•••••••• 
Partido Democrata Cristão tPDC) , ......•••••• ~ ••••• 
Movimento Trabalhista. Renovador (M'!'R) •••••••. " ••• ' 

S9Rl lep:nda. ••••••..•••. ,; ........................... .. 

• 22 
. 17 

15 
2-
~ 

f 
1 
1 
1 

PR ••.•••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 1 Senador 
l' Senador 
1 Senador 

MTR ................................... . 
PDO •.... , •••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Sem legenda·................... . ... 2 Senadores 

10 Senadores 

\IDERANÇAS 
1Jd~r do Governo 

Daniel Yu;eger f UDNl 

Vice-Líder 

Mem cte Sá 

BLOCO PA~LAMENTAR INDEPENDENTE' 

Lkh<: Uno d. Mo.w. IPTNI 

Vice-LIderes 

AU:I'~Ho VIanna (PSB) 

JúÚo Leit.e - (PR 
Josa.phat M:\rinho ise! legenda) 
Aarão SteJnbruch fJdTRl 
Miguel Couto (PSPl . 
Arnon de· Mello tPDC) 

11 -' PARTIDOS 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 

IPsD, 

Llder: . F111nto Müile 

Vlce-tJderes: 

W1lson Gonçalves 
stgetredo Pacheco 
WaJtredo Gurgel 

PAIU'IDO i'RABALHISTA 
BRASILEIRO fPTBI 

L1d~r: Arthur Virgillo 
Vice-I~1deres: . 

Bezerra Neto 
Oscar E'assos 
AntO~o Jucâ 

lJNIAO DEMOCRATICA NAOION-'L 
(lJDN' 

_ Lider;- Daniel Rrieg'eJ 

Vlce-J:'1deres: 

Eurico Rezende 
AdolphtJ Franco 
Padre Calazans 
Lopes da Costa 

1 , 

PARTIDO LIBERTADOR (PLl 

L1der: Mem de Sá , 
Vice-Lider: Al~ysio de Carvalho 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA. 

Lider: Miguel Conto 
Vice-Lider~ RaUl GtubertL 

I PARTIDO rRABALHISTA 
NACIONAL "'PTNI 

Lider: Uno de Matos 
Vice-Lfder: Cattete P1nhello 

111 - PARTIDOS DII UM SO 
REPRESENTANTII 

MOViMENTO TRABALHIStA 
RENOVADOR (MTR' 

, R:?prcsellt.ante: Aa.rão Steillbruch 

P_\RTIDO DEMOCRATA CRISTAO 
. IPDCI c 

Representante; !'-rnon de Mello 

.PARTIDO REPUBLICANO 'PR) 
Representante: Julio Leite 

PARTIDO SOCIALIsTA 
BRASiLEIRO-IPSB\ 

RePl'esentante~ Aurélio Vianna. 

ACRICUl TURA 

Presidente _. Senador JosP ertlitrio tPTB) 
Vice-Presidente - Senador EugêniO Barros <PSD) 

Titulare, 
Eugênio Barros 
José Feliclano 

Titulare: 

.los.a El'mlrio 
Dix-Huit Rosado 

Titulares 

Lol)CS da Costa 
Antonio Carlos 

Titulares 

JtlIiG Leite. 

COMPOSJÇAO 

PSD. 

suplentes 
1. Attnio ~ontana 
2, Benedito valladarp" 

PrB. 

Suplente. 
1. Melo Braga 
2. Argoemiro de Figneiredc 

UDN 
Suplentes 

1. Daniel Krieger 
2. João Agripino 

B,P,l, 

Suplent.. 

Raul Giuberti IPSPI 
Secretário - Jo!é~Ney Dantas. 
Reuniões: - qufntas-!eira.s" às 10 hOTtI,l 
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CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 
Presidente _ Afonso "Arinos ,UUNI 
Vice-PresIdente - Wilson Oonça1\ es c'?SD) 

'lltulares 
J\!ff-erson de !\guiar 
AntOnio BaJbino 
Wilson Gonçalves 
Ruy Carneiro 

Titulares 
Edmundo Levi 
Bezerra Neto 
Althur Virgillo 

Titulares 
AI,)yslo de Carvalho (PL) 
Afonso Mlnos 
Mnton Campos (.) 

Titulares 

C01\1P03IÇAO 

PSu 

PTB 

UDN 

Suplentes 
1. Menezes Pimentel 
2. LeIte Neto 
3. José Fell('Íano 
4. Fl1illtO Müller 

f:iuplentes 
1. Argcmit'l de E'igueu'ed.o 
3. O~car PasROs 
2. Melo Braga 

1. Daniel Kr1eger' 
2. João AgnptnQ 
3. Eurll co Rezende 

D P.l. 
Supientea 

JOi;apha Marinha fsem legenda) AarãO Sieini)I"\lCh lMTBJ 
Secretária - Maria Helena Bueno Brandão. 
HeunJões - quartas~teirns. às 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 
Presidente _ Aurélio·Vianna fPSBI 
Vice-Presidente - Pedro c.,udovico ,PSO) 

Titulares 
Pedro Ludovica 
FUinto Müller 

'I'ltu!ares 
Oscar Passos 
Edmundo Levl 

Tttulurcs 

COMPosrçAO 

PSD 
Suplentes 

1. Jm,é Feliciano 
2. Walfredo Gurgel 

PTB 
Suplentes 

1. Melo Braga 
2. Antõn.fo Juc4 

B.l'.l. 
Suplentea 

Aurêl10 Vianna (PSB) Llno de ttatoa (PTN). 

Secretl\rfa _ JuUeta Ribelr.o dos Santos. 
Reuniões - qulntas-feiras, às 16 horas. 

I::CONOMIA 
PresIdente - LeIte Neto' (PSD, 
VIce M Presldente - José Ermírlo (PTB) 

Titulares 
LeIte Nelo 
Attlllo Fontana 
José FeUclano 

Tltularea: 

José Enntrlo 
Melo Braga 

6uplel~tca 

AdOlpho Franco 
Lop~1 da. Costa 
Irlneu Bornhausen 

COMPOSrçAO 

P5D 
Suplentea 

1. Jefferson de Aguiu 
:a. Slgefredo Pacheco 
3. Sebastião Archer 

PTB 
Suplentes 

1. Bezerra Neto 
2. Oscar Passou 

UDN 
Tltulnl'e5 

I. José Cândido 
2. Zacharlas de Assumpeld 
3. lI"em de SA 11'1.) 

B.P.I. 
TitUlares • 

Miguel Couto ·(PSP) 
Secretária - Aroe, O·RelJly. 
ReunlOes - qUIntas-feiTas, às 

Suplentes 
Aurélio Vianna \PS~, 

15.30. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
presidente _ Men~es PImentel (PSm 
Vlce-Pre51deme _ Padre Óal~ (na) 

Titulares 

ElQW?OSrçAO 

PSD 
Suplentai"1 

_~/=!f . i: ~ V=-I . 4. 1 •• aolollO. lUIl·iiiHii' Jj( ... ~ R ti ( 
J. 

Titulares 

Pessoa de Queiroz. 
Antônio JllC':l. 

'l'ltula.re~, 

Padre Calazans 
r..tem de Sá 'PU 

P.tB 
SUI::cnte.s 

1. Eômundo Levl 
f. Vivaldc Lima 

'UDN 
Sur,~ ~n!es 

1. A!onso Arino<l 
2. Milton Campos 

B P L 
IBulares ~upJente3 

Jcsaphat Marmho ISem legend'll Linl"' de Mattos IPTN) 
SE'cre1:'nla _ Vera Alvarenga fI.!atIB. 
Reuniões - Quarto.~fciras. às 16 horas. 

n:JP.NçAS 
.I- • <::""-< I/l·t. - h~getnlro de Figueiredo ,PTlu 
V1ce-Presidente - Daniel K,r':eper (UVN, 

·lilulflr<.. .. 
Vlctorlno Fre:re 
Loh5.o da SUvetra 
Sigetredo PoC'beco 
Wilson Gonçalves 
Leite Neto 

ntu~aúm 
Arremlro de Figueiredo 
Bezerra Neto 
Pe;:·soa qc Queiroz 
AntônJo Jucá 

Tit uia rcs 
Daniel Krieger 
trineu Bornhausen 
Eurico Re:rencle 

'raular 
Mem de Sá 

Titulare!; 
Lino de Matos 'PTNl 
Aurélio VIa nna (PSBJ 

COM?f)SIÇA' 

PSU 
Sup!ent.ca 

1. At.t111o Fontana 
2 Jose Uulomalfl 
:~ Ell'~HUO df' !?õ,rroS 
4 MenezeS Ptnv~lltel 
f1 Pedro Lud(l\'~('o 

PTll 
'5U!Jleutes 

~. ,José Errnlnn 
:t l!~rtmund() I~evl 
:1 l\lelo Braga 
4 Oscor Pa1->so,s' 

uml 

PL 

Suplentes 
1. MUtan Campos 
:.!, João Agr1p;no . 
3 Adnlpho Franco 

SUpltot.e 
AloySio de Carvalbo 

DP!. 
1. Júlio Le\1e IPRI 

Suplentes 
:!, Josaphat Marinho .Sem lez~r.'ll· 

Secretário ~ CId 8rligger 
Reun!ões - quartas feiras, 

INDOSTRIA E COMERCIO 
Presidente _ Senador José .FelJclano f PSOl 

Vic~-Presidente - Senador Nctsan Mncu!nn fPTB) 

'11 [Umres 
José Fel1dano 
Atol!) Fontana 

Ne!sC)D Macul~n 
Barros de Carvalho 

AdolphO Franco 
lrineu Bornhausen 

CO~IPOSJ ÇAO 

PSD 

PTB 

UDN 

B.P.I. 

Huplentes 
Lo\)r,.n da Silve}<ra 
Sebast ião Ar~her 

Vivaldo Lima 
Oscar Passos 

Lopes da Costa 
Eurico Rezendfl 

Aa.rf~() Stclnbruch Raul GluherU 
Secretária _ Ma.ria Helena Bueno Brandão. 
Reunião - quintas·feira.s, às 16,30 horas. 

lEGISLAÇÃO SOCIAL 
Presidente - VIvaldo Lima Cl)T~) 

Vice·Presldente _ Waltredo (furgel (PSD) 

'ntutare2 
RUY (fu,meiro 
Walfredo Gurgel 
,A,tt111o Fontana 
Eugênio de .Barros 

VUr!Üdo LIma 
Alítônio Jucá 

COMPOSIÇl\.O 

PSD 

PTD 

Suplentea l 

1. Leite Neto 
a. JOsé OUiomard 
3. Slgefredo Pacheco 
4. Lobão da Silveira 

1. li!dmundo Levi 
2. Pessoa de _ Que.irtw 

VDN 
1. 
2. 

.~.0J»S d. Costa , 
:laC+J.arta.s de AseurttsttIo 

II.P.!. 

----
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MI~AS Ii:' ENERGIA 
COMPOSrçAO 

Presidente - Josaphat Marinho 
Ví(:e~rr~81dente :.- Ermfrio de Moran 

li', 8. D. 
'Z'l!u1ares 

RUY Carneiro 
Sebastião Al'chel 

DIx-Hult Ros.dO . 
Argemiro de Figueiredo 

João AgrlpJ,no 
J9sé Cândido 

Suplentes. 
1. Sigeftedo Pacheco 
2. Leite '{eto 

P. T. B. 
1. Antôllio Juc-ã. 

'2. 'José Ermirio 
U:D. N. 
. 1. Lopes da C08ta. 

2. Antônio Carlos ~ 
B. 1'. r. . 

Aurélio Vianna Júlio Leite (PR), 
Secretá.ria.: Ara.cy O'R~il1y 

- ~eulliõE'05. Qu.artas~fei.ras às la horas 

. POLlOONODAS S~CAS 
PieSldente - RUl carn€LTO lPSDj 

Vice-presidente - Aurélic_ ViaIU1a <.PSBr 
. COMPOsll';AO' . , . 

.'Z'ltuJ .... · 
Jtuy OB.r!Ie!ro 
SebastiãO ArehOr 

DlJi:'BlÚt Rosado' 
Argemlro' d<! tllIueired" 

JoAo' ÁgrIplno 
. Jesé ClUldido : 

. Auróüo vlàn"" 

"i!D 
.. Súplen~ 

1. Slg.tred<> p~êco . 
4'. LeL* Neto . J 

.. ?TB .', . . 
1. Ant4nJD. Ju~' 
"., JOSé Erm!rlo 

'ODN" . 
1. (,Ope" d. cooto. 
2. Antôolo CaJ'J"" 

. B F.I.· . . . 
. . Jullo Leite 'PRI 

'Secret-Arfa - .v:ac:y O'RelUy '
ReunJôes _. Quar:ta:<o-t'e1rU é.I 16 

PRO:lETOSDO EXECUTIVO 
COMtSSÃO DE PR9JETOS DO .. EXECUTIVO. 

PresIdente -_ 6enQ!jot Joio -Agr!plnÕ iUDN," 
V1ce·presldente - WilroD Gonçalv€'s lPSU) 

T1tularel 
Leite· Neto 
José aulomill 

:Mem de Sã.. 
Barros. Carvalho 

. Bezerra Neto 

~nlel K.neg~r -. 

Uno !Ie M<>tWs 

OOMPosiçAO 
. FSD .. 

Suplenteo 
Walfredc Gurgel 
Jose Fel1clano 
RUv Carnetr? 

h' 
.'\iOySl0 dE' CarvaJ..l:l,.o 

PTa ." 
Eam undo Levy 
Melo arngu. 

UDN .' 
• < A n tQn1Q Carl~ 

Adolpho ~anco 
BPJ 

AUr,êl'.O Vianna 

REDAÇAO 
PTe...fde,Ü.e <- Dtx ... Hult Rosado <PTBf 

·~H~e-preSide'lte -.- AntonfcS" C1dQs alDN) 

'Z'ltulare> 
walrredo 011f!?eJ 
Sebtt,Stião .. ~rcher_ 

Dlx-auit R~atlo. 

ÓOMPOSH;AO 
PSD. 

. Suplent~ 
1 " LObão ta SHve1tQ. 
2 . José· Feliclano 

PTB . 
- Bdmundo LeVí 

UQI< • 

:::u ! :se.. ,." .... "'::t: _ ~ 

SAODi 
!.cIon te _ Slgelrc<1o paeneeo 

Preaident. - JOOó Càndidv 
ClOMPOSrgAo 

Titulare. . 

vaiorta 

~~ 

Suplentes 

Slgelr~d() Pacheco 
_ Pedro LudoYlco. 

L 'v. !Ire, ' Curgel 
2. EugênJo Banos.-

PTB 
,-. . O!x~clu1t R.osa.d\. --' AntôniO Jucà 

,UDN 
Lapa. da Costa' José CàadJdo· 

B p.r .. 

RaUl Glubertl 11'51') Miguel cout.Q U'$PI .. '-
". Seorettb'io - EClu&rdO' R.ui' BarbOsa. ' 

Beumaes, - qw.n~.t~, ae 16 hOtas .. 

. SEOURANÇA NACIONAL 
• r ' . 

~::~d~~O: '~i:~,J)~DFIt) ... 

60eê Glllomar<l. 
. V!l:torloo Freire 

Silvestre perlCles 
. 0>C8.l Pass~' ," : 

limeu. BornhaUS<!l! • . 
Zacharl.. do A.osumpçAc 

Raul· Glub.rt4 .' IPSPi' 

.. POMPllSlCAO 
"'; ." .' Suplente.!' 

l'BD 

\. lf.1I1 oarn.1ro . 
2_ A~tJJIo Pon_· 

PTB 
\. JOSé_o 
" D!x-Bult Ro6a&I 

lll:. .... , . 

1. Adolpho _ 
9., Eurlco ~d .. ,· 

B.P.l . 

Aurélio Vianna 
S6eret4rto -. Alexandre ptaende. 
ReunlO.. Q1lIl>ta& t_. &s 17 bar .... · 

SERViÇO 'POBLlCO CIVIL 
. r.rtsidenie _ Aloysio de C,,; ... "'lIo U'LI; . 
,i '<ICe-Pre;dd<!nte -Leite ,N.eto (PSD) . 

, . :. . COMPOSIÇAC. 
- -1 ' 

! 
h 

Leite Neto . 
Fllüú-o MWler 

Da- ,'(rJlt Rosado 
SUvestre Ptrle1es 

" Suplente<! 

'1.· Viotorlno FreJrê 
:1'. Slgefredo . ~cheoo~ 

1'TB 
1. MelO _ Bra... ' -

•. 2, Antllnli> JucA 

'QDN 
. Antônio Corlao. 

",' 

'PL , 
Mem de Si' 

. B.P.l. 
-AntonIo Carlos_ 

Júl!o_ 'Leite-" (FR) , 

l!'h.lrlCG &e.zend&'·:, 
B P 1. . 

'Josaotàt Mãrlnbo (Oem ~)~ 
secretArIa":" saratl Abrnh1io, . --...... 

Aarão 8telllbruch (MTlI.).' < 

stcretà710 ':'Josó Ne, Dehtas . 
RELAçõES EXTER!ORES 

Pres\dente Benedltc vítllarta(et$ tPSU} 
V l.cé· Presl0ente - pe.~oa do Quelr02' JPTB) 

-' 
Benedictõ V''illnd:ufa 
F!!lqtç v MUllel • " . 
Meneze!- €lI' oent.e.t 
José: Gulomaro 

Pessoa àe Q'_~elrOz 
Vlvaldo l.imt 
Oscar' Passos " . 

AntOnio CarJe~ 
.lo.s~ Càndldo 
Rui ,Palmeira 

CO!\iPU,?l--;-; ~O 
Suplentes 

" . PSD 
1 
2 
2 
4 

l'T.Il' 
. I , 

_ 3 
ODN 

Ruy. Carnelro 
Leite Ne-to· 
V tct~)flno fi't'etro 
-.;\r~lS:~in 9'onçalveS 

Ant-ônl0 Jucâ - -, 
Arg"etlUTO 00 FlgUe1J'edG 
Meio Braga. -

1 Padre CEUazane 
. 3 J 0110 Agt-i p1nO 

3_ Mern· . .de Sá I~<. 
B p.r.·· ". 

Aa'ho Stelnbr1jch- 'MT1\) - Uno de . Mattoa- lRTNt. 
::;ecretdrto _ JO$O Sll-t1ata oat~Jon Brfl~eQ· . , ... 

lIeunlóOa ~ ~ "·lAS - . 

:~ - ..... 

Beú"iOes - terçO<l-telras, àS .15 bOro' .. 
-' . . - - ~ 

T~NSPORTEJl. COMUNICÁÇÕES E OBRAS POBLtCAQ . 
. . COlli'OSIÇAO . . . . 

TitUlareS .' . SupíenteS 

l!iUgemo 'aarrol ".'~ -. '.,-
WHs~~-:' Gonc;aiv& , . 

1: JOlf8rson de' I\gulU 

~ -?; ~~ê~' GUlomar4:'":..'c' 

'Vl'B ; 

Mek,- Braga 
.,11ON __ 

Irtneu BornhauSel1 - ' 
B P.l;· 

Raul Glubortl . (PIlE'),-

Searetclrlo ·-Alexi.ndfé Pí.end~ 
BlIlmijleo ~eIrao, 111 16 bore 

, '. 

" 

.- .. - .... ' 

':.,- \ . 

.. , 
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A) Pa ra Revisão do Projeio que 
deline e r~ula 8 PROTE. 
çÃO AO DIREITO DO AU- O) 
TOR 

COMISSõES ESPECIAIS \ _ até 15 4e 4ezembro de 1963 pelO 
I Requerímento 179-3:1, aPt. em 12 clt 

Zi.embro de 1962.. 

Cna(1a em Y1rtud.e ao Requcrmi.etlt.c 
n' <lHO Ij:t du SI. Senaaor MuroD 
vamput:.. apruvaQo. em J(J Qe la!le.ln 
de 1962 

ues,gnaüa em 22 ele Qovmoro de 
lD6::: 

t'rorn.,gada até lã de dez.embro à-e 
19ôa em vlrLuae 00 Requerimento oCl. 
maro 19::1·6:.( apruvado em 12 de Cle
zembro ·:1e ; 962 

l,JompietaCli:l em f de lanelIo ce 
1963, com a I1€Slgnaçác aos Senn»res 

. Sena,aoms VasconceJas forres e 
Edm unoo LeVl 

Prurroi~aaa a~ lt) de dezemb.ro oe 
19ti4 em vu-tuáe do Requertmento nU· 
merQ 1 1913·6::1 dO Sr SenadO! Mel\e-. 
ze.s PUllenteJ ap:o\'a.do em 15 le dO· 
zembro (te 1953. 

M€!mbros /7) - ParUd(),!il 

Gilberto MarInho - PSD. 
,Menezes Pimentel - PSl>~ 
l!enbl:l.d<.. Vietra - UiJN ~ 
!\1lJLuD L!ampo~ - UUl'i 
VascoDceJOO rorree, _ t-'TB. 
Edmundo l,.evL _ PTB 
AloysiO de Cárva~ho - PI.. 

Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇÃO 
".ORO PECUARIA e suas ra-
percussões negatívas na ex
r~-,tção 

CrlaQa em vU'tude 10 Req:lar'.men
to QY ~69N63 do' SI SenaClor JO$é 
i!trml1'Io. e.pruvaGu na sessão etc .0 Oe 
agOSte de 196:.1.' 

Deslgnaaa em 22 de agOsto de 19ti3. 

prorroge.cJa DOI l ano. em VU'tU'le 
.je Requerimento a~ l 19"1·63 do ~ 
ahOI Senadol SlgetredO pacheco. 
aprovado em j~ de,' dezembro ~ 
19;'3. 

Membr~ 151 _ Partldoa 

JOSé F'euclano - psu. 
ti'lgetreao ~,cneco 'VlcePt .) 

:,SD 
'Jose 'itrmtrio óPresldente) - P'TB. 
Lopes ela uosta - UUN. 
AureUo \llanna IRelaWr) - PSD. 
::iec:-etárlo: AuxlJlal Legtat8tlVO, 

PL-IO AlexanClre MarQUes da Albu~ 
querQue MeUo 

Heuntõe.s: 2SS e '4'5 tetriu; tsa' 1+ 
noras. 

C) Para o €-studo da situação - até lã de dezembro ae 1964 pelO 
do CENTRO fECNICO DE RequerUllento 1.138-63, aPt· em 16 ao 

,... dezembrO de 1963. 
AloRONAU11CA E DA ESCO- COmpletada em 21l ae outubro de 
'LA DE ENGENHARIA DE 1.962. I. ae mlUO de 1963 •. 23 de Ml'll 

AI::RONAUTlCA, DE S JO- ne 1963. 
SÉ DOS CAMPOS Membros 116) - Partidos 

JetterSUD de Agulat - PSD. 
CrlacLa em vtrtude aQ H,eq'ler1mtn~ 

to OV 168-63, do Sr. Senadol t"a.flrf. 
CalazallS. aprovado na sessão lt: L::l 

e nov.embro de 1963. 
Deslgnada em l:i de nOl'embN dt 

1963. 
Prorrogada até lS de dezemtlro Qt 

1964 em nrtude do Requertmeot,.o "'Üa 
mero 1.158~63 do 5r Senador ADrÓa 
010 Juca" aprova0" em 10 dr jezem. 
bro de 1963. 

Membros f5l - Partidos 
Jose l~'eliclano - pstJ. 
Ruy Carneiro - ?SLJ 
Ant--ônio Jucá - PTB 
Pa.cl.re Ca.1azans - UlJN'. 

H) Para o estudo das Mensa
gens do Poder Executivo re
fe","tes à REfORMA AD
MINISTRA TlVA 

l."obáQ da Sllveira 123 (lI abril di 
196::11 _ PSO. 

ttuv 0arnetro - fSD. 
BenedJCLo Valladarecs - E'SD. 
Wilson uonçaJvcoli t23 de ~:,.u M 

1963' - PSP. 
uaruel K.l'leger -' UDN • 
l.,Op~ na COSta 1.2» ce outubro di 

196~, _ lJPN. 
M.1Jton üampOS (Vlce~?resldeOf.el 
HerlbaJdo Vieira - UDN. 
RLU Plllme.ll'a - ODN. 
:SIlvestre" r-encleB 1:,)3 ãe aorU '" 

19631 
Bezerra Neto f23 de abril de 1963) 

.- P'I'B 
Atonsc CelSO - PTB. 
NOJ;'Jeua 'aa Gama _ ?TB. 
BJrrQ.!! Ga~'Valho _ P'fB. 
AlOySIO \ ae "::arvaLho t..Presh1cnt.eJ. 

__ PL' 

tvlem de Sã - PL. 
JDsaj.)ho.t MIHlIlilO - S legenda. 

__ o 

B) Para estudar a ;ituacão da E) 
CASA DA MOEDA 

---- ~ Criada por Lnl.·mRú .... a da C!\mo.:e) . -- , 
Para efetuar o levantamen .. dos Deputado", aprovada pelO Senadc K) PrOjeto de Emenda a Cons .. 
to da PRODUÇAO MINERAL em 1.l2 1963. tituição nÇ 7/61 

". Membros (15) PartIdos 
DO PAIS e estudar os meios Sen"""res: ' 

Crlaaa em VirtUde do ttequerlmen· 
tu' uI/- 561·6~, ao Sr, Senadol Jetter,' 
son de' JI .. gUl!U, aprovado em 14 G.e 
agôsto de 1963. Dest~oaag, em 'lI! M 
agóstc de 1963. 

capaz.es de possibilitar a WilSon Gonçalves - PSD. 
. d t' I' .' Leite Neto - PSD. 

SUD In us na Izaçao Sigefredo l?acheCQ _ PoDo 

PrQrrogaaa a.te 14 àe março üe 1964 
190 lila,s 'em nrtude do Hequenrnen. 
to nUmero 1,160-63, do Sr, Senaaol 
.JeHerson de Agutal apro'Vado em 10 
de dezembro de 19~J. 

MembrOS (7) - Part!doa 

. Jettersou de Agu1S1t (Preslà.ente 
PSD. 

Wilson ~3{lnça1V~ - ?SD. 

ArthUI 'llrg1l10 - PTB~ 
EQ.'l1unà~ t,.eVl - P'1'B. 

AQOlph(l Franco _ UUN. 

Eurico Rezende fVtcepreG1dent-e) 
~DN. 

slosc:phat Marinho - S/legenda. 

Secrel.àri.o: Olima.! LeglSlatlVO. 
PL .. 6, ,J. e.. CasteJoD Branco. 

Cr~aaa em v1rtude dO ReguerloDleu
to oy 66ó-63. do Sr. Senadilr' ",0Sé 
&rmirlO, aprovado na sessão de 18 c1e 
setembro de 1963. 

Designad,/! em 19 de setembro de 
1963 

Pro:rogada em vtrtude do a~ue .. 
r-lmento nV 1.1;59-63. do Sr. 6en'd.d.or 
Milton Campos. ap·rovado na sessão 
de 10 de dezembro de 1963. 

'Membros (9) - partldos 

José F'eUclano _ psnl. 
Attllio Fontana - PSD. 
Eugêmo Barr~ - f'SD. 
Jose ermlrl0 tRelatw) -
Bezerra Neto _ POrB. 
Melo Braga - PTB 
Lopes aa Costa - UDN. 
Milton Campos .lP:e.sldente) 

UDN. 
Júllo LeIte tVice.Pr.) - 'PRo 

C) 
I Secretátlo: AuxtUar Leg1saJtlvo 

Para " estudo dos efeitos FL-IQ 1'.l.~an<Ue Marques de AltIU-
da INFLAÇÃO E'DA POLlT!. querque Mello. • 
CA TRIBUTARIA E' CAI\'31AL ReunlOes, fi's felr" ào 16 1lOr .... 

SOBRE AS EMPRltSAS PRI
VADAS 

Cr1ad.a eIll virtude do Requerlmen .. 
to n9 531~6il, do Sr. Senador OQuvoo 
VIeira, aprovado na. sessâo de' 2 de 
agOSto õ. 1963. 

Deslgnada em 8 de agOSto de 1963. 

Prorrogad:~ em v1n'ude do ·Requerl~ 
mente nO 1.16L de 1963 do SenllOI 
Senador Att010 Fonta.na. aprvvajo 
em 10 de dezembro de 1963. 

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

Orlada em vtrtude do Requer.:.aum .. 
to oQ 752-63. do Sr. SenadO'l' J(JSé 
Ermlrl0. aprovado na sessão d. 13 de 
novembro de 1963. 

Pes{gnada em 13 de ooveD\.bro de 
.1963. (' , 

Argeml.rc de PIguelredc.. _ P"fa. 
Edmundc LeVl - P'1'U 
AàOlphc Franco - UlJ:':. 
JoM AgrlpluO - UDN. 
AuréUc Vianna _ PSB 
Josap.M.t Man11W - tiem legf:'nda 
DeputadOS: 
Oustav() t,;apanema ,p-resIdente) -

PSD 
Aàerbal Jurema - PSD 
Laerte \Tuua - OUr.. lSl1bst!~urdc 

pelo eput.lldo Arnaldo Noguet~a}. . 

I) 

HeItor lJ1&s - UlJN. 
DouteJ de ADClraae - PTS. 
Arnaldo Cerdelra _ ?S./;'. 
Juarez fàvora _ PUV. 
Ewald.o Pmto _ a.O'':-·t. 

Para, no prazo de tr.ês (3) 
meses, proceder ao estudo 
das proposições qúe digam 
respeito à participação dos 
·trabalhadores nos lucros 
das emprêsas. 

ME.."VlBROS 
Senadores: 

Bezerra Neto - pre.s:d(n~ 
Afonso Arinos _ Vice-Pres1d~nt:? 
Jefferson de Aguiar - RelatQr 
~ite Neto ' 
Nelson t\.laculan 
Eurico Rezende 
AUrélio Vianna 
Secretár41: Aracy Q'Rellly de Souza 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
PROJETOS DE EMEN 

,QU"~ ulSYOl!. S()HIU~ AS l\1.\T€-
lUAS UA CO!\lI'I!:TI!:~(;IA Pi.U,' A .. 
'nVA UO SE~AlJO. lNLLL1Z'liUU 
A.S OI!. rnoPU\{ A eXONhKA(.:Fl.O 
DOS CHEFES UI!. tUlSSAO 01-
PLO!\lt\'lI( .! Pt:.:Hi\lANt:l\'lli E 
APHOVAU O ESTABl!:LEC. Il\Jt .. "IJ" 
TO O ROMPIMENTO t O ,a,A .. 
TAM1::N'fo OE nm.At;oES. IH .. 
I'I.O!\tA·I'ILA~ (;01\1 l'A.SES ES· 
TRANGElROS, , 

Ele. ta em 4 de outubr ode J9:H. 
Prorru!;!.ada: 
_ ate Lb ae dezembro de 196:! r'~ o 

R€QI..H:!nmenw 3lf7·61 apr. em .. 4 -:oe 
1r',l<;,mtHo de 19t1l, 

-- ate 1:> de dezemnrCl de ,9JJ >:)('.0 
Req 1 139·63 apl em tO de iJ·::'leto· 
bro de .l96;J 

c:ompleba.da em 29 de o!.1tuoro ce 
Wf2 e 24 de ab:,iJ de W6:.! 

Membros I Hj), - Parttd.os 

Meneze.: ptmentel - P~1J. 
• Wilson Uonçalves {23 <1a abril ae 
19631 _ presldeme - P~lJ. 

L.obao da Silvelra - eSD. 
Iiuy Ce.rnéiro i23 de abrU de 19031 

- pS!J 
GUIQ.\.! Mondm I ... de OU!.U:lro de 

1964' _ PSJJ 
Eurtco aezende t23 àe allnl (!e 

,196::11 - UDN' 
Damel Kneger - UDN. 
hnlton Camp:J,s tViCe·Pre.slden~e) 

- IJlJN 
He:'loalà.<. VleU'a - UDN. 
Lopes da ~Costa - OlJN. 
Silvestre Per1cJes ........ ) _ l''I'B 
VIvaldo Lima - P'I'B. 
Amaury SlJ\'8 124 d,e a.bril de ~963) 

- PTB 
Vaga .:10 Senador Pinto Ferreu-a 

12J de abrH de 19631 - Rela~ot 
PTF 

Aloyslo de carvalhí'l - PL • 
Lino de Matos - P'I'N. 

Membros 15) - partidos 

Attruo F'lJntana - PreSidente 
PSÓ. 

f>rOrrogada atê 15 de dezembro de 
1964. em virtude do Requertmeato 

_ .09 1 Hi2-63. do Sr. Senador JtU1c 
LeIte. aprovado em 10 de dezemlJ,.c 
de 1962. 

DAS A CONSTITUI(' ÁO .L) Projeto de Emenda à CO;1~. 
J) ProjE1:1l de Emende à COIlS"' tituiçâo n~ '8/61 

JOCé 
PSD. 

- IVlce-Pr.) 

JOSé ErmL·to _ Relator - PTB. 

Ac!Olpho I'mnco - ODN. 
. AurellO VI """a _ PSD. 

~1Arla' Qt1C1l!J '~IW>tn<> 
:Jí'C.a, JüJloÜ rubell'Õ clc:s -sinta>. 

tituiçã.o n9 4/61 rSõglll! eXO"EIIAÇAO POR ,,[tO-
Membras 15) - Partldos 

Att1l10 Fontano - PSD 
(QUE DISPOR SOlllli,. VIl"I'I)IEK 

TOS DOS M.A(H-STBAnoS, 

U'tneu Bornhausen - UDN: 
Eleita em 27 de ,unhe Cle 1961. 
?rorrogadll: 

Slgetr~do Paclleco _ PSD. I' Jose Erm1rlo _ PTB. 

JtH10 Lelte - PRo - até 15 de d.ezembro de !QS2 PI".( 
Secretário: Auxlllar ~ ij.equer1mento 609·61 af.<-'!, em 14 Ot 

PL-IO, Alexandre M. de A. MelTo. tfêoembro de 1961. 

POSTA DO SENADÓ DE em:." 
DE !\USSAO OIPI.OMAtlLtl DE 
CARATER PERMASENTE'. 

Ele ta em 5 de outubro de 19J1. 
Prorrogada: 
_ nt.e l~ de dez.embro Oe 1964! l)e.!..9 

tl-eque:-lwenkJ 008-61 apro;-ado em 14 
de ia OClfo de 1961 ~ 
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Agústo de 1964 
,,---O-- ,.-',-__ 

,- a~ l~ Cle JaneIro (1e 19t'3 Uf'J() 
Requc,'llueuu.. iHl ,ti~ a.provado em 1:J 
de Jt'"ltlll1,.Jro de i!.Hi::!. 

:.- .lt.f \:1 je 'je'etIloro de- :'964 Qelc 
R.eQ\!~l'Hll~nL()" I 1:;1J tia aprovado em 
10 de .1ez.:mtli"o (Je l!Hi3 

Completada em 30 "de março 
1962, 29 de o'Jt.t!t:lro C1e 1962 e :1 
:torU de 1963 

de I' JOio AgTlpmo 123 ele &t)rU (te 1263 t S) . Projeto de Ernenda à COI1S-
de - ViCe·Pre.'ilOente - uUN. ".ituiÇão I)~ 5 '62 / 

Daniel Kriegel - U UN 
l S!lve~trE t-'erTc;es /23 de lbrlJ Oof 

,1 19631 _ P'1'l:5 'IJlSI'O". SOHHI: A f~S'J'HE'O.\ AOS 

C~I.,rnp,etari9 em :{O de tr;tlll'Ç() de 
19;j',! ~9 1<' Qutuoro de Wli~. ~:J .ie 
abrI, 1~ ,%::1 

Memo:o~ '16' - PartJdos 
JetteJ"::,.uIl ae Agulal _ ~0U. 

MU~IClt'I()~ UE 30"~, nA i\lU{E~ 
~og'.le!ra (la Ua:na'" _ P'rt.3. t,;AUi\l,;i\O OO~ I':SIAH()S l)UA~-
l:1arrL* Curvolnt, - P'l H UU EX('ElJE'R AS tn:~ÚAS MU-W d.wD Uooca. v~ ';;!3 de tiorll d( 

. Sti;~, - >~SiJ. . ,AloVSlf' dto :':arvaiho· - ~L. Nl"'"'" 
AurelIO V"UlOB l:f ae d.orlJ de I t .... I I '-"I . 

Mé:nDI"(lt. '"lê) _ . PartIdos 
t{1,lJ L.'arneu·o _ PtiU 
Ltlbác Clt .. ::>llvClra - ~~D 
OUJdt) Mundln 129 ae uutUl;)rQ 

:9631 - 3etato' _ PSB Eleita em 13"'\.le seteml:)rc de .ipõ.2. 

lI.lcrcLb t""lmonLel - I?!:il.) :.Stij!, _ t>ôlJ 
R '-1\' \....·,trl1e:n. Z:I <.te at);"l! je H/'l3) , M1Jwn Gtl.mpos ..:.. UUN. 

Ó'\ > '. --. - • I PrO;-l'o!['d<1a: 
. Q) PrOjeto de Emelída a Cons- I 

. .. _ o .. - aLe 1<) ae ac.:emor() de 19ti3 ;;>~lO 

- l'n~S:(lpnl.r - PSU HenOltJ{j,l Vieira. _ ULlN. 
U'ual. ia. :1l11:'elr8 - p.sU WP& aa C·u.' .. ts _ UUN • 

. ,Je:lt~1 'un {le Agula! t23 Qe ·1.0rlJ O-e! . João A~np,nc .2~ de aonl de 1963) 
l!h.:~ r'8lJ _ UUN 

tttwçao n· 2/62 . laequenmenw n~ l HCj_tiJ ~PfU\tlGO 
IINS n:I'.t;.1 ~O\' A UI8CIHjYIl~:\ÇáO em 12 de dezembro de 1962; 

UE RK.\'O./\S t:M ei>.\'o~ DOS _ ate 1" De Oezcmon.l de 19ti~ Dele 
MUNU·II'ltI!';l. 1 tiequenrnento l 147'6 .!3prova,Je tO 

U'l'de Nluna;n 129 de ;)!Jtuo:-o 0« E.'UrlCC aezena.e t23 Qe ao.U Ilf I .. u r.rt' dezemorc de 196iL 
I 

EleIta em 23 Cie malC de 1962, lti<j' f'~U 19631 _ UDN 
U',r; (> Kneget._ UlJN Slh'estre tJenCJes - '~3 de aDrll d, 
Eu; ,(,/'I t-l(>;!:ende 123 de a,:,rIl 4f 19f):i1 - _ pTB 

1!.1.;;~ UU,"J oNguel:"~ fla Gama _ PTB, 

p:o:ro:;ar.;ao: I 
- at-l' 15 de dezembro Qe 1963 oeJQ 

Requenmfnl'(' I1Stí 6~ tlpro"'ado em lt 
de dezemoro .de 1962; 

C~Olpletaa em 23 de a.bri:. Qe 19f:r.L 
Mem orÓ6 - partulO;!, '. 

JeUer:;oo ae AgUlar - Pb"D. 
l't1..:JI 'UarUerc - I!SD M;;f.,)n t..,;tlmPQ!' - U1.JS Barro$ Carl:a/ro _ ~l'a 

Hf";t)'I.do "letra 1Vlce Pru!den'·el Jusanhal' Mannno 123 Qe l.?rU 
- UDN :9fHI _ ~ If'!g 

- ~'" Lupe~ da Costa - U UN . A~OYSl(; de Carvalho - PL. 
V!.l.;a 0,0 SeWtOor E'lntD· Pe·"(Il.Ts L:oc Cle Mav..~ - ~'TN, 

,f23 "Ie at:lr:1 ae 1962 - tielatA.H -
PTI;; 

Hp/.t>rra. Neto !23 de .toril de ,9'fI:i, 
- pTH 

0\ , 

àe _ atf> !5 cte a~zembro Oe 1964 vIr 
Requenmerno l. -l"':'-fl3 .provado em 
10 OI" de'l,embro d\ .l:Hi3 

COmp!etaoa em 23 ele a.brU Uf 
1963. 

Lobào aa :3lvera - t'SD. 
WiJ:;on GonCall'eIi 123 de abrU 41 

t963, -. ?8U: 

LeItt: Neto ,23 4 &aI - PSD. 
Meneze~ f"lll1ente.J - P'resloe.ate. 
Me,tND Campos - UPN 
HerlOaJQI) V jeJIa _ úUN. 
Josapnat Martn1lo _ '2J 4 63> 

AmaurV SiI\Io8 123 de ábriJ de 196411 
_ pn1 

V:v..\rdo Lima _ PTR 
JI.!qnlo de Carvalho' _ pr. 
Ü:w 1e ~1 a! (),S - PTN. 

P,qjeto de Emenda à Cons. 
tjtuição n~ 11/61 

tCRI.\~·AO OE ~OVOS 

MernbrO$ _ Partidos 

Jefte'rsun ae AgUiar _ PSD. 
WiLson GonçaJves 123 O,e a,1>:1.! 

1963, - b't:iu: 
Clt Vi.ce~l?resldentf - IJDN 

Danle. Krieget _ (]tJN. 
MU, .... IC .. ·IUSJ 

Ruy ,varoell'O - PSD. 
Eleita f'!m 2t! ele marQO de 19'52. Lobâ.o .ja silvelra - pSD. 
Prorroguf,;ao'.' LeIte Neto 123 de abrU de 1953) 

- PSD .• 
M) p." t d E d' C - ate 1;;' de dezembro :te 1963 pelo Ml:ton . Campos - UU1'I, 

... 1 o,le. o e l'I1en a a ons· 1 tleq i94-6:l. aprovado em 12 !te i'te. HeribaJdo VieIra Vlce-Presldente _ 
. tl.lUIÇ?O nÇ 9/61 . IzernOf.o d.e.1962 DDN, 
• .. , : . _ ,,- aLe 1ll ao dezemOro de 196., peJo M" p t I PSD 

(QU. MOlJtHCA () REl.JJ\'lE nli:l Req 1 143~6:l aprovado em 'O fileI t:nez~~s unen e - . 
DIS(:HIMI~AÇAO o,'\S RE~nAS)(·' m"'~ cle Ü}6'~ EUrlCl) Rezende (23 de abri UH . c.ez.e <.IH,' • oJ'. 1983) _ ReJatoJ _ UDN,' 

E:eita em 'lU de nov~mbro de 1361. . C,omPletada ~m 29 de outut>:o Cle Silvestre Pé neles 123 de, abril d&. 
P . ., . 1962 23 de atml de 1963 e 22 r!e JU~ 1963) _ ttresidente PTB 

llJl(ugada: ! tho de 1963· - • 
- até Ib de dezembro de 196:.! <V:'lO' . NogueIra da Gams, - PTB. 

Rt'q'uel"{llento 005-61 ap:"ovadc em H MemorQE - PàrUdos Barros Carvalho - PTa 
de (jezembrc de 1961' Je!terson ae A"'UlaI ...:.. PSD. AIOYSÍ(J ~e carvalho .- PL. 

• .. Lillo de, Matos - PTN. 
- 11. tI? ,:; de dezembro de 1963 cela WilsOb uunçalves \23 de abril de Joio Ag". ipino (23 de abril de t963) 

~eq:lermlentC 18:l~G2 aprovado e.'ll 12 H~b3t - pSD . _ UDN, 
6l: je~embrC de· ,96~; Ruv Carnelfo - PSD, Dantel K.rieger _ (TON. 

. i Lonâo oa ~U velTa - PSD. 
- dt.e Ui de dezemort: de 1964,' ryel() r QUldo Mondin ,~9 de 1.Jutu';)rCl· de 

.Req~Je)',menr<l 1 141·6~ aprovado, em 1962) _ PSD . 
lC :J.e dezembro de 196;j . \ i\rlllWn Campos _ UDN, lR) Proje-to de Emenda à COIlS-' 

Memol'Os 11tH ._ partldÜ\S HeribwcW Vieira - ODN. titu;çãà n~ 3/62 
(AU'l'OIUZ/\ O 'rRIBUNAL SUPE-

J ' Vaga do SenbOl fllDtu .Ferreira. 
Eurico Rezende 123.463' _ UUN. 

126 4 63) _. PTB 
,Nogueir1i da Gama - PTB. 
Barros CarvaLho _ ?Ta. 
Mem de Sá - PL . 
Miguel' Couto ,23.4- 63). _ PSP . 

T) Projeto de Emenda à éons
titulçãó nC? 6/62 

tAU;,\JEN'1 A ('AR:' QUATRO O' NlJ4' 
MERO 'DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS li: 00 DISTRITO 
FEDr;RAl N'O SE~AnOJ. 

Elel':a. em 13. Q. 62 

Prorrogada = 
- ate- 1:,:12.63 pelo Requerimento 

700-62. aprovado em 12.12 :62; 

- até 15',12 64 peio Requ~rlmeD.to 
1.14B~63. aprovado em 16.12.63. 

Compfetads .em 23 4.63. 

Membro,!. _ Partidos. 

RIO& f..LE;ITORAL A FIXAR DA· Jefferson de Agular _ PSt:. 
fi f' .. iRA A REALIZAÇAO DO RUy Carneiro _ PSD . I 

Lope.s· da Costa - aDN. 
Jeíter::>un ae AgmRI ·'!i~ de aori.J JoãO' .o\gnpino 123 de a:oril de 1963) 

de iihi;$t - PS!J, _ UDN 
Menez~ t'uuenteJ - P::il). c.;UrlCO Rezende {23 de a.b!il. df 
.rlllnU MU1Jel - PSD . Il!:ir;~j _ OtiN. PLEBISCITO PREVISTO NA Lobâo da Silveira - Relator 

EDENU<\ CO,",STITUClONAL N' I PSD 
, - ATO ADICIONAL). 

GUldc. Mundm 129 de outú!:>.~c de Silvestri: Péncles 123 de aortl da 
191i2' • - eSD •. 19631 - P'TB 

Ruy Carneiro 123 de abril .:te 1963" Noguetra da GamB _ PTB. Elelta em 10 de JUlho de 1962. 

Dalllel K!'leo;er IRelat.orl _ OUN . Aloysio de CarvaJilo - PL. pror~~,açáo:. , 
pSU , " • I Barro::, carvalho' - pTB. 

Eunco H..ezende t23 de ti d' Miguej Cour..o - PSP. - a.U~ lb de dezembro de 1963 Pf'lo 
1963, _ UlJN. ,aor e Cattete Pinhelro 123 de a.brU 'de Requerimento ''lB7-62, a.provado em 12 

. ) 1963·, - PTN. de dezembro de 1962. 
MllUJn campos .-' OUN. I -- _ áte 15 de r1ezembro de 1964. pc!o 

I fienoa:d'C VieIra - ·UDN. I P) Projeto d'e Emenda à Cons- Requerimento 1.146. aprovado em UI 
J RUI Palmeira -Ul>N. de dezeiJlbro de 1963, 

Amaury SiJva - 43 de' abril do tituição n<1 1/62 ComI,letada 'em 23 'de abrU 4e 
19631 - PTB IOBltH.iATORIED.\DK DE CONCUR- 1983.' . 

Barros Cal"vaUío - PT' 1'.. . ' , DUR E ' 80 . PARA NVESTI A M MembrO<\ .:. Partidos 
~ "~cnW'o de f'lguelredo -' ?TB. CA.leGO (NIVIAI. 08 C.4RRElRA 
Bezerra Neto '23 de abn~ de Hi63 E PROIBiÇãO DE NOl\IEAÇOES Jefferson de Aguiar - Ps. 

- 'PTB' .. JNTE'RI~ASL' Wi1son Gonçalves l23 de ab1'Q ele 
AlOYSIO de Carvalho - Pl 19631... .~ ,PSD. 
Lmo de Matos _ ~l>1. Eleita em 10 de, malo de ·19611. 

I?ror)'ogada: 

N) P - até I. de dezembro de IW2. pelO 
rojeto de Emenda à COIls- Req'185-62 aprovada em 12 d. de-

tituição n9 10/61- zembro de 1962. . 
. , __ ate 15 de dezembro de 1963 pelo 
"APl.~VAÇAO D~$ CQJ'AS DE IM. .. , Req 1 144-63, aprovado em 10 de de .. 
• POSTOS. DES'tlNADAS AOS MU- z.mbro de 1963 

N'UiiPIOS). completaOa ~ 23 de a.brU de IBBi~ 
, Elejta em 2-8 de' deliembro de 1992 Membl'OS - PârtldOs 

. Jefters9n . de AguIar - PSD. 
I ~::UPOi"'d.~: WUsoD G<>nçalve:: !23 de abrB de 

- at;.; 15 ae ~I;)br() de 1963 ~10 19~~y êt~;tro ..:. PS. ..' 
~ ~-6>\ ~vEUk> em I~ de d.. Menezes ~imentel _ PElD. 
iiHi!bro de 11l8íI.· ,.' Milton OarnjlO6' _ ~., ' 

- até }li d.& d.& ~ ",je- \!!Pr!laJ>Ido VI~.- gol! .. 
lJ!>n. 1;;!~4 .m 10 de ou.. l'!>w !'!~_ .... il'. aliai &; 
tJilWo \;II:IJ D '- '''iaoo)~ - ~ ,~ 

""~_ .. -:~ 

Ruy CarneirO - PSD. 
Lobão da Silveira - PSD. 

Men.",. PlmenteJ - PSD. 
LeitEl Neto 123 de abril diI 1963) -

PSD. '. . -
MlIron Campos - UDN. 
Heriba"do Vieira - onN. 
JoM I'>griplno 123 de abrU. de 19911) 

_ DON. 
EUrlcc Rezende {23 de atui} de 

19631 - UDN. 
Danle( Krleger - U!lN'. 
Siln~stTe PérfcJe.'i (28 de abril do 

196B) - PTB .. 
. qguelr.· d. Oomá '':' 'P'l1! .. 

~n''''' Cll!rvafljo - M'ti. 
NgOJIP de ~ - Pl.. AalfIO __ - ~. 

I . Wílson Gcnçaiv" <23 l.63) 
\,SD 

Me~ez.es Pimentel _ PSD 

Milton campos ...... UON 

Hertbald~ Vieira - UDN 

Josaphat Marinho - (23 4 63) 
UDN 

Daniel K.rleger _ UDN 
Eurico Rezenüe - Cl3. <1 63) 

ce~ Presiden te _ UDN . . 
Vl-

.•. ~Vaga . do. Senado! Pinto Ferreire 
'23.4.63) - ~re.sldente - PTB 

Nogueira' dJ! Gama - PTB 
Barros carvalho _ PTB 
Mem de Sá _ PL 
Júlio Leite (23.4.63) _ PR 

U) Projeto de Emenda à Cons
tituição °n9 7162 

~REVOGA A E~IENDA CONS'l~TU
CIONAL li' 4, QUE INSTITUIU o 
SISTEMA PARLAMENTAR UE 
GOVl'!RNO E o ART 81 DA CONS
TITUIÇAO, FEDERAl.. DE 18 DE 
SETEMBRO DE (946). 

Eleita em 6 .12.li2 .. 
Prorrog-ada: 
- até 15:12.63 " pelo' R.eg"~_nto 

91-6l!. ap",vl\4o 0Il1 12.12 .•• · • 
.,.. ~ 15.13.64 pél,o asq~\mt3W 
01!!!9~ I!I1rov~a 0lIl' a.IS.69. 
dõmj\eta~ em 23.4.63. 



Quinta-feira 13 
~--.--------

L\lealOIQS _ pól-rtla.o.s 
JcflerloOtl de Agula! - t>8D 
R'Jy Came:ro - t'~\) 
PçU: () LU{1U'lCQ _ PSD 
W:i!:::un üon~;ajves ,~a 4 631 

PSU 
lk;:,t'<J,to \I!l.:ada!es - psr; 
l\li!llt"Zl:',I- t-':!nt'uteJ _ p,su 
!\ll:rUf] eua.pu'\' - UU, ... 
.HeJ'l'.)8,ol V.eu9 _ U1JN 
Eurlc .. He7:t r:ne 12:1 4 Õ~I - UDr., 
.LJc1!lle. !(;" 1-":'" - \fUi\. 
Joàv A.~r:p:nv :.1::1 ~ 13::1. - lJUN 
A:nJur.\' Silva ;,!:j ~ ti3! - I:' r~ 
NUIl:'leir~ d:~ Gama !l'1 ts 
B:lflo.~ Cfl!'''ajhC'~ _ P'I ti 
MeIO de Sa - Pl 
R-3'..L G u'Oe"tJ - PSP 

'V) Projeto de Emenda à Cons
titUição n" 1/63 

(TIL\HAI.UO UI'; Ml.:I.JlI~JU.h t.: 
l\'Ola~~ t; I'I:AHAI.UO EM 
D(J~'I HU.S INSAI.lllUt-ESI. 

DeSl~naaa em lJ" 6:J 

'IE 
,.N. 

pronugaaa lHe 13 r~ 64 pejO Re
quenmentc. 1 150-63 aprovõ!d", em lUl 
de dezembro de 1963 

Memtvos - pan:<loi)o.'" 
Jett~rsun Of Ag'llar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lob;l() da SlJvetra - PSD 
Wi:~OD Oonça~ves - Rela:or 

DIARIO DO OONGRII:550 NACIONAL. (Seção 11)' 
~~='=---= 

Agôsto de 1964 2ó99 

LeIte Neto - PSD 
Amaury SUva - PTB 
Bezerra NeVo - PTH 

. _, Vaga ao senador Plntq poen-etra 
- PTB 
.. , vaga d() Senador Eduardo 0&
taJão 'Vlce~preslol'nte, - PTB 

vaga dt! -SerwQor Itduardo A.s~ 
SffiSJ _ l>T~ 

t<.:'..lflCU Ht'. ;"rHl€" - Prf' 1:.1te 
!\1t:t.on C3;"},ro," - UDN 
Uan~e, K.~,f':.t'l - UI.)N 
A1IJV:;lt Oi' C!l:-vAlho - PL 
,Josaprlíl .\1dr:nno - Relatcr 

:::-em l.sf'1;t'n'~ll 

---:-=~ 

Designaca em 25" 5 1964 Alonso Armo", _ l1DN 
Jesaphat M.arlnho _ Sem 
RauL Glubl'rU - PSP 
Jooe LeIte ~ PR • 

~end.a Jeff€r.íion de Agui.ar t PSOl • 
An';ônio .salbino tPSD)_ 
Wi:.son Gonça!vEs tPSD) • 
Ruv Carneiro IPSDJ 

Z-2) Proj,'to. de Emenda 
Constituição n~ 7/6:1. 

à 

ITltA.sS .. '~ftF.:Nt:1A PAJ:~1. A RE
st:n.\'A 00 1\111.nAU l),\ all\,/\. 
QUE SE CASU1VA1AK A CAIH;U 
I!:LE1'I\'OI 

Mene-zes Pimentel 'PSD) • 
Edmundo Levi 'PTBI. 
Beu'rra Neto IPTBI. 
Al'thur Virgilio ,PTB). 
Oscar Pa,5SOS 'PTB), 
Afcnso Arinos , UON). 
Milton Campos !UDN1. 
EurIco Rezende I UDNl 
AIOV.3!O de Carvalho ,PL). 
.!cnphat M:Hinho . ~pn, 

.oeslgnaOa em 21.0 6:i j~uréJjo Vianna IBPI' 

I 
prorrogMlti· ale li> J:': 64 pelo Re-j Ail-lão ·St.einbruch (BPl). 

. ~ueflmenLo l1umeru 1 151i·6:S. a.prova- ____ _ __ _ 
à Cons- ,::0 em 10 12 63 . I Y) Proj€.'to tl:! Emenda 

tltwÇf!C n-' 4 63 

I
' Memoros - partIdos COi\lISSiíES 

Jef.t.r;un .,. I\gUla! - .. sr. PARL'd\IENl'AIH~S IH~ 
«(.'0."'1-:". IML'NlJIAIl":S AOS R"l Cafllmo -. PSD INQUÉ['IT() 

\ H: !' . .'\iH)lH:~J WhSOD Uunçalve.s _ PSIJ .I " 

DeSl2n"r:.a t>:ll lO 1) 63 JO$e {i'ellCll11"10. - ?~lJ CI:LHMS OE AVOHIH' ('fU) o 
Prurro5"'úli llte lá 12 IH oelo Re' Waltroo.'o G:ugel -- PSD ,\WI 53 n.-\ ·CO."\iS'ITII1H,:AO to; 

queflO1er.l-t. numere l 15;!·ij3. "pruva- ArgemlrtJ tle' Figue~red(.; - P'rB U \ln 149 AUNEA t\ 1)0 t~E-
10 em lU \"l 6:i . Belerra .He·o - PT~ lH!\IE~TO (N"TEHNO 

M'"':nt)ros _ Part1~ Sllvestre f'encles - J:J"l'B 1a ) Para apurar R. aquis1ção. 
Jetter::iU)' Qe AguIar _ PSD EdmundQ LeV1 - P'l"H 
a,.\\. Ca'ne,ro _ PSD Eurteo Re'lende - UUN pelo Covêrno Federal dos 
Lobào rt.,. SIlVeltp - PSD I MUton Campos - -OUN acêrvos de cOIlCeSSlOn<1f!a3 
W::sun Gunçalv~ _ PSD Aloys1o de Carvalho - PL 'b 
Mene't~~ p·,mente\. _ PSD J Manso Arln{)$ - CDN de serviços pu licos ~ a 
LeJtf I\'e~ _ PSD _ Josaphaf Marlfiho - Sem I...e'gends importação de chapas da 
Am!\11n $1!va - PTB J1l.l1o Leite - PR aço para a Cia SictenJr .. 
Ut'zerra Net-o - E'TB 

PSD 
Meneze.s Plinent.el' - PSD 
Lene Neto - PSD 

", Valla dv senador Plnto rerreira gica' Nacional. 
,.:. PTB Z-3) Projeto de Emenda à! Crl,Oa peJa ResOlueão numere li, 

Silvestre Pêrlcle-s - PTB Constituição n Q 8;63 II~a~~1j;n a~~a~; ~~lOs;~~~r~s Nse;~~ 
AmHUf'Y SII\"!) - PTB 
Bezerr p Neto - Vice· Presidente 

PTB , 

Adalberto Sena - P'I1:I 
ElJf1c.(: Rezende 123 4 63' _ l1DN fAV'I'ONOMIlA DOS MuNn;tP10S! r~~'~~ ·apresentada em 30 de 1I1!1J\ ae 

Milton Campo... - UDN e.slgnB.d.a e,1ll 2:'.10 63 Des:gnaõe, em 31 de maio dE' I!Jfi3 
vaga de SenadOI Pinto Ferreira 

- PTB 
Aloyslc dp Carvalho - PL prorrogada ate 16 1:l 64 t)elo Re- _ Prazo' _ 1:l{J di.u:;, aLe :US Qê :.e~ 
Jo.qaphat Mannho - '"iem Legenda. querimento núlIlero }. 15í-ti"j, aprt)\'a.- ternt)r-IJ de 1963 

~l]vcstre Pé!"lcles _ PTB 
Argemlro de l<'q~ue!reao - PTB 
Eurico Rezende l:l3 t 631 _ UDN 

João AgripIno - UDN do em 10 12 6!i . Prorrogada: 
Membros - Pa.ruÓOE; _ poz ma~ 120 dias em vIrtude 

Milton campo, _ UDN Z) Projeto de Emenda à Cons·. 
Da rlJe, Kriel~el - l1DN 
Jos!lphat M~rinbo - Sem Le:ionda 
A!oysio de Carvalho PL· _. 

W) Projeto'de Emenda à Cons
tituição n9 2/63 

(DIRI!J1'O DE I'ROPRIEDADE) 

Deslgnaoos em 23".63 
. prorrogaoa: 

- até 15 12 64 pelo Requerimento 
1.l5"1~"6J aprovado em 10 12 63. 

Membroa _ ParUQoS 

JeUerSOn' de A.i:Ula: - I?SD 
Ruy Carneiro - Presldente - PSD 
Lobão da Silveira - PSD 
Wilson Qonl}aJves - PSD 
Menezes plment.el _ PSD 
Heribaldo VIeira _ Vice·eresiden· 

te _ PSD 
Amaury SUva 
Bezerra Net~) 

... _ . . Vaga. di} 
reira _ PTB 

- PTB'" 
- PTB 
Sena-dOt p'.nto 

Silvestre ~é!"lclea _ PTB 
Artw VtrgRio - PTN 
EurICO Rezende 123.4.63) - UDN 
MUton camp<>.s - Relator _ UIlN 
João ... griplno - UIlN 
Josa.phat Marinho - Sem Legeocla. 
AlOYsio de Carvalho - PL ~ • 

tituição nq 5/63 • 

(OlSPO~ SORRE. O IMPOSTO· DE 
VENDAS E CONSIGNAÇOES 

DeSIgnada em 31" fi . 63 
Prorrogada Ilte 15 1:J: 64 pelO Re

queriment-o numero 1, ló4.~63. a.pro
Ii'-,do em la 12 63 

Mell1bros - Partidas 
Jefferson 00 f\gular - pSI) 
Ruy carneiro _ PSD 
Lobão da S;'i:lveira - PSD 
Wilson (lQncal~e13 - PSD 
Meneze~ Pimenlel - .,PSU 
Lejt.f' Ne~o - PSD 
AmaQfV Sn"A _ PTB 
Beurra Neto - PTB 

... ' vaga do Senador H'UmberlCl 
Ned .. - PTB 

Argem1ro de Flgua1redo 

Eurtco Rezende - ODN 
MÍlton campos - UIlN 
Daniel Krteger _ UIlN 
Aloy,to de Carvalho - PL 
JOIIaphat Mar4-lho - Se ~ 

Z-1) Projeto de Emenda 
tituição- nq 6/63 

(INELEGIBILIDADEI 

X) Projeto c/e Emenda à Cons. . Deslgnada em 2.10.83 
tituição nq 3/63 Prorrogado .. te 16.12.\Il lIolo_~-

- quertmenl<> oiUnero 1.166-83, apró'!'a-
IDISI'OE SOBRE A ADMINISTRA- do em 10 12.83. 

ÇAO 00 DISTRITO FEDER4L E Membroa _ Partl~OI 
MATERlA DA CmlPETtNClA 
I'R[\'ATIVA 00 SIlNADOI. 4 

DeS!gnada em 2.5.63 
Prorrogada .Lá 15 I~ .84 pelo Re-

querimento 1 1.3:1 .. 63. &provado em )O 
de de .. mbro de 1963. 

Membroa _ earUdoa 
JetlersoD de AiUlar - PaI> 
RU1 Carneira - PSD 
Lobão da SLlvolra _ PSI> 
Wilson OonoaJve" P81) 
M.n.... Plm.ntel _ P80 

Jef!ersoD ele AguIAr - pÍlJ) 
Ruy Carneiro - liSO 
WIlson Qonçal... _ P50 
José Fellclano - PSD 
Waltredo Gurgel - P50 
Argem!ro de Figueiredo - P'l'D 
Bezerra Neto - Pl'B 
Sllv .. tr. P6r!r:1es - PTB 
Edmundo Lel'I - PTB 
BUrlco lU_dI - UDH 
MUton campos _ UllN 
AI~lo d. Carnlho - tn:IIf 

JeftersoD de A.gUllu. - PSD da aprovação do Requertm~nl(. ou· 
RU", Carneiro - flSD mero 656-63 do Senhor Sen81)!!1 j{laO 
Jos~ Fe11clano .o, PSD :\gnplno. n~ sessão de UI dt ~e em· 
WUsoa Oonçalve(i - ?SD 'Oro d~ 1963 21 nora,s). 
Bezerra Neto - P'TB - _ pOl mais um ano em v!rt'lUt da 
Edmundo 1..eV1 - PTa Jprov:lção do Requenment.o n1J:llf'l ') 
A.rgemtr~ f!'tguelredo - P'I'K 1 173-63 do Senhor nenarlOl l.A'lle 
Melo arng" - PTB Neto. na scs.são de 12 de dt'7f';J!b:o 
Eurlcx Rezende 12"3 4 63' - UDN je 19fi3 
Aloysio de Carvalho - um, 
Afonso Ar1nos - UUN 
Josaphat Martnho - Relator 

Sem Legendn, 
Aurélio Vla.nna - PTB 
JúllO Leite _ PR 

t\lem'orOs _ parUôo.. .. 
JetrerWIl de Agwar - PSD 
Le,t~ Net..o I P7"t-.:,ldent.el - P3D 
N~iSol"l MaCUllln - PTH 
João Ag-ripino Re!at<>r I _ UUN 
Jos!lphat Marinho - Srrn Legt'llda 

Z-4) Projeto de Emenda 
Constituição n? 1/64 

(Eleição automática do Vlc'''Prte .. 
stden:.e Com o Presidente da R,epú
bUcal. 

2~) Para apurar fatos aronta· 
à dos da tribuna do Se" ado 

Designada em 26.2.1&64 
Jefferson de Aguts.r lPSD). 
Ruy Carneiro (PSO~. 
r.obno clt. Silveira (PSD). 
Wilson Gonçe.lves \PSD). 
José F'ell(ojsino IPSD). 
Bezerra Nero P'l'B)_ 
}.J'thur Vire1110 (P'l'B) .. 
AlItônlc Ju<4 (PTB). 
Oscar Passos ,PTB).
AntôniO Corl"" iUDNl. 
Aloysio de Carvalho (PL). 
Eurlcc Rezende (UDN1_ 
Milton Campos (UDNI. 
JO$B-phat Marinho CBPD. 
Jllllo LeIte IBPI1.· 

AuréUQ vts.r:.na. <:BPI). 

Z-S) ProjE1o de EmenOa 
Constituição n? 2/64 

{DA nOva I'edação à alluea (I, do 
m, 101 e s.! Item IX do arl. 124 da 
OOnstitulcão Federo!. a Ilm de esta
belecer que .. ,l... DJ~OS • lUl
ga-dos. n08 crb11es CÕInUl!$: 

- os membros do Congresso Na.
elonal, pelo Supremo Tribunal Fe-
deral: . 

- 00 _rOll doas ~lnblêl .. Le
!IfaIabfirlUJ. pel<J. Trlbunalo <lo JtIBIlçàl. 

..... 

e outros. relacionados co:n 
irregularidades ~faves e 
corrupção no Departamen
to de Correios e TeléQrafos 

Crlada pela Reso,uc3.C nurneorc 32 
de 191)3, s.sslnad~ oelo Sentiu! Jef .. 
ferson de Agutal e ma~ 33 Senhores 
Sena.d.)re.! 'apresentada na <;e~ão de 
30' de outubro de 19631. 

Prazo _ a té o fim da sessãc le'!;'s
latlv$ de 1963 

Prorrogacão por 90 dias laLP I fi dI 
março de 1964i em vlrtude Cle fie ... 
querirr.entc númerO 1 163~63 ie tJe· 
nhor Senador Wilson OonCR IVCI 
aprovado na se.ssAo de 10 de dezem
bro -de 1963 121 30). 

Des11rnaçAo em 6 de. dezembrc d. 
1003 , 

Mern bras (11) - ~a.rtJdas 
JettE!rSOn de Ag:uAar - PSD 
Let\< Neto - pSD . 
AbLllIo Fontana - !'5D • 
WUson Gonçalves - Prestdente -

PSD ~ I 
Artur Vl.rgUto - PTB ' 
Bezerra Neto '811.63 _ Vlce-Pr .. 

~ldente _ PTB 
Mell" Braga - PTB 
João I\grlplno _ .UDN 
DanI oi Etrieger _ UIlN 
EurtC() Resende (23. 63. _ l1DIf 
Aurél.io VIAlma - !'SB 
Secre·tárlo: AuslJtar V!!isiat1,., 

l'L-'. J NO)'. Pa.oaoo O.nl .... 
Lcl>lo .,. 8~0!r. '- PBII 



SEçA o /I 

CONGRESSO NJ\CIONAL 
PREsmfiNCIA 

rJellSolo Conjunta. 

Z- Sotsão Leg1:'.lat.V::L orde.nâ-rl& 
ó~ I,egislatura 

ORDEM DO DIA 
VETOS PRESIDE-"1CIAIS 

1!f. Ao pJ'{l~eto de Le! n!) 1,915-B/60 na Câmera e n" 74/63 no Senado, 
@i~ in.clui 11Q ?lano Rodoviário Nacional a ligação entre Rio Verde, no.Jils
tilL'Io de GCliáB (B&r19) e Campo Grande, no ,Estado. ele Mato Orosso 
@n~16), tenc'lc. Relatório, .sob n° 5/64. da. Comissão :Mista; -

2°. Ao projeto de Lei na G1-B/63 na Câmara e nO 77/83 no Senado. que 
.wclui po Plano Rodoviária Nacional '3. ligaçúo Rio Graudc-Aceguâ, teMo 
Jielatõrlo. s~b nO '6/6~, da. Comisslía Mista; 

30-, Ao projeto de Lei nO 35~F/63, no Senado e nO 56í64, no Senado, 
{jU8 estabelece normas' processuais relativas a mandado de SeguranCa, 
tendo RelatóriO, sob nO 8, de 1964, do. Comissão Mista (\'cto parcial>. 

Veto 
nO 

1 2 

J 

3 

4 

5 

-----" 

ORIENTAÇÃO P/;'R.~ A VOTAÇ.!l.O 

M·at.érl~ n que se refere 

Projeto que jncIui no Plano Rodoviário Nacional 
a l1gaç.lo entre Rio, Verde, no Estàdo -tie Goiás 
(BR-l!:> e Cn.mpo Grnnde, no Estado de Mato 
Grosso (BRrlS). 

~otalidadc do projeto 

Projeto que inclui no Plano Rodov.á.rio Na<:llonal 
a li~aç.lo Rio Grande-Ace~uá 

1.'ota.l1dac1e do projeto 

Projeto qUi estabelece normas 1)l'cccSS\\3.is reln.t1~ 
vas a malldúdo de segurança, 

Letra "a", "ln tine", do art. l° <nalavr2..s \'etadas): 

Art. 4° (palavra ve~adlt)' 

Art,. 6° (totalidade). 

---_._-----
!{T:'. DA 126~ SESSÃO, EfR 13 

O;: AGôSTO DE 196<:' SENADO 

S'!ssüu Conjunta 
ZIL E'ess:!o i..:·Z!:, •..••.• t , ... :';:11ljU1a 

5" t.l·~ ',:';,;'I:~ 

. Em 20 [Ie agõ;;~o d~~ lS64, ils 21 hor~s e 30 mInutos 
ORDEM 00 IHÁ 

. conU:.-~u.~ção da votação do:,,: di.sp03i(,ivo;:; atingidos pelo veto presJden
cu.!l <.pal'tlal, uo Projeto de Ü!l nO 1, de lS64 (O. N.}, que' institui novos 
vaiares de ~'e~l(!J~entos para os servid:Jres :.:ivi,s do PodeI.' Executivo I! dii. 
outras pl'o\'ldenc13S. tendo 

Relat6rio sob nC>.7, de 1964. da Comissão :M.1sta. 

Oédula. 1',0 
,I 
2 
3 
4 
5 
6 

OI!Ir:XT.~Ç.\O PARA .11. \'OTA(:ilO 

Dispositivo a CJue se refere 
§~ l° e 2';1 dQ art. 27. 
Art. 28 (pala\'faS vetadus) 
§ 2°, do art. 33 (totalidade)', 
Parag.l"ufo ÚD.!co do art. 35 (totalk'nde). 
Art. 37 (palavras vetad~) 
Art. 4Q (totalic'adc).' . 

tui 5' Pl'e.sid~~te do fie.!1Dd(1 F€à~os tê:'U'\{)s do art, 7Q ~ 3'1 da Canst.l. 
O ça~ e_ <lo ~"t, H, nlJ IV do IiEg'lhlcnto Comnnl, COIlvoca as'duas Cas:lS dG 

ong CSM) .Naclon:u pa.ra em sessão conjunta a l'eal1zar-&e no dia 2J de 
agOSto do a'no. em curso às 21 horas e 30 milJUws. no plenáÍ10 da Câmara 
dos Deputaclos, conhen'l'enl do veto p:eslQ.encIal ao PrOjeto de Lei (nú
mero l~ 140-B, ,~de, ;~963:.. n:\. V::l_'l;8J'D c n1 76 de 1964, no Senado) que ap"ova 
norma., para ~ev:sao .. c Jjreço.) .& Ulcontl'fl.tos (ie obra5 QU s~rviço~'<'3 cargc 
de órgáQ d-o Gover':1o Fedeml. fi dá outrRs pro"IGências. 

Senado Federal, em 3 De a~-õ.~to de 1964, 
Pl"esidente 

l\uno MOURA: ANDn.-\DE 

?, Pl'~SltH;llte d-ü Se::u'lC'lo Fcdel'al, nos tê,"Ihos do art. 70, • 3Q, da 
OOILS~!tuiçao e CO art, 19, n(J IV, de Regimento Comum, convoca as dut.s 

d!cas~s do COD;tre.;so Nacionü1 p,lra, em sessão cOnjunta 'o realizar-se no 
a ,2 de setembro do ano cru cUH,c âs 21 hora.3 e 30 m:nutos, no Plenário 

cia. Câmara dos D,,:putados, con!J€rerem do vew p1'esldenclal ao Projet{) de 
Lei (~9 ,a,SUO, (le 1961. na C<'!.01ara e nt;l 187, de :,951. no Senado) que isenta. 
os mIneradores de pagnmcnto da conrribtcçãc arrecadada pelO In.stituto 
de Aposenta,dorl3 e pensoos dos' Indus::t~ãI.!JS, 

Senado f"cd:ral. em 12 de E!.gôsto de ~g54, 
CAMILt.O NOCU!IlIA DA G.\1>I11 

Vice-PreS'dEmte, ,no cX:llck!o da presidéncla 

FEOEf~AL. 
rRESID~;Wl/;. DOS sns. NOGUllI· 

RA DA GAMA E' ADM,BllRTO 
2~ SE~SÃO U~GlSLATIVA O~WINf..R!A, 

DA 5' LEGISI.ATURA . 

,1\!o~nteJi·a dn Gama. 
Lino de l\1attos. 
Afillando Storn, 
Pedro L1ldovico. 
BezertG. :~eto. 
Nelson Maculan. 
Antõrtio Garlc.s:. 
Guitj,o M::mo.in. 
oanjel Kr1ege:r, 
Mcm de .sá _ (28) 

SeNA, . ~ 

As 14 hor~lS e 30 -m'nu1o.s 
nchanl~se p:€sl:nte.s os 81'S. Sena
dores: 

AdaIberto Sena. 
'J~é GÚloma-:d. 
'Edmundo Le1'I. 
Cat.tete p~!1he;ro. 

Lobão da Silveira. 
JoaqUim' Parente. 
Menezes Pitp.enteL 
ArgenUro 1e' Flgurirlõc.o. 
Pe,ssoa' de 'QueIroz, -. 
Silvestl'~ - pé.r!cles, 
Hertbà1do' Vieim. 

AloySiO ele canalha 
Arthur Leite, 
~Ul'[Co Rezende 
RaUl Oluberti.' 
Miguel Cout{). 

, AúréIio Vianna., 
I .' Bened1cto Va.lla~hU'os_ 

O SR. PBESIDi?NTE: 

(Nogueira aa Gama) -\A lista tio 
,presenÇh acU!'a O- c031pM'acfmerito de 
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J8 Srs. Senadores. Havendo n~~ I c:" O 'N T E to poderá atingil' até 5{)% do custo \ 
legal, declaro a-bel'te. a. ,s.-essão. E X P ~ I E ~ das importações ~ aqu:sições no Pais. 

~ 2° O financiamento de que trata. 
t;ste anig<> será concedido a requeri. 
mento dos jntel-essados até o montan. 
te d~s quotas de1;laradas à FÜ'an nó 
p~TiodO de outubro de 196.0 até la de. 

l<.-utublO de 1961, deduziçias' tais quo. 
tas dcs aumentos -que ocorrem na pm" 
ciução . nacional ma~s o que· tiver sido 
\:ohsGmido desta reduçãõJ, de modo a 
que o total não eXCz:la o consumo do-

Vai. ser Udà. a 4..~a, 
o Sr. 29 secretário procede -à 

leitura. . da ata da sessão. ante
rior, que é aprova'da sem deba
tes. 

O sn. EURICO REZEl\'DE 

E':"llhor presidente. p.eço 
pela ordem. 

O SR. PRIiSIDE"TE 

Tem '9. palabra o n.obt~ Senador. 
O SR, EURICO REZENDE 

_ (Pela oraem-. sem re1flsáo do Ola
dOr) _ Senhor prcsldent~, ~embro 
Que sou da Comissão do DlstntQ Fe
c.eral, estava Uitl'enhando o fato de 
não ser nunca convidado para as reu
niões daquele órgão técnico da. casa, I 
:l\1ais tarde, tire noticias, p~l~ jor
naIS, da presença, na. CoInlssao, do 
Douror PlmlO Cantanhede na opor
tUnidade ea. inquirição de que Sua 
Excelência foi alvo para. efeito de 
aDn~clatão da e~colha do seu nome 
pâra Prefeito do Dístl'ito Federal., E I 
ontem, na altura_ de 21 horas. tlye 
noticia de que 0S Comissões do DlS
trito Federal do Senado e ô:a Câma
Ta estavam ~qui reunidas, compo-:-:10 
a assistência, no emejQ em Que o I 
Prefeito do DIstrito Federal e o Dou
tor HéUo, rhItrão verSfwam a::sun~ 
to~ ou mesmo f,niam conferências a 
'n~eiio de tema, do interê.sEe de. Bra,.. 
liilia, . 

DEPARTAMENTO. DE IMPRENSA NACIONA.L 

DIRUTOA -QIiRAL 

ALEERT-o DI! BRITO PEREIRA 

';"'EFIf 00 51lRVIÇO CE PIJBLleAÇa"$ CHEFE DA sr;ç.lo 02 R~eAçÃa 

MURILO FERREIRA ALVES FLCRIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONG~~SSO NACIONAL 
SEçA t, /I 

lrr.oresso na" ofít';inua do DllpartAm~nto de Imeru,sa Nac!or.al 

BR A si LU 

últimà ano. ' 
Art. 39 Ficam ahrangid~ por €sta. 

I Lei a5 operações já realizadas pelo 
-iBr.nco do Brasil S. A. em curnpti~ 
. menta às d!sposições da Resolução 
'1-62, de 23~3-62, do ext:nto ConselhO, 
de Ministros. i t\l t. 49 OS fina.nciamentos cOrres.. 

~ __ ~_._. __ _ pondente.s às aquisições realizadas nos 
~,---------

ASSINATURA.S 

Rl:PARTIÇóliS li PARTICULA.BI:!'I fUNCIOIURIO!'I 

Capital e Interior ';apital e Interior 

pel'iOdC6 de 1'1 de abril de 1962 a 31 
de março de 1963 e de 1Q de abril' de 
lS63 a 31 de março de 1964 terão o 
prazo de vígência de 3 anos, observan .. 
do o reg:ffie de amol'tizaçõi>S mensaiS, 
vencendo jmos de 1{}% a,a, 

Sem.a4W-l"9 .,. _ •••• , •• Cr$ 50,00 SemestrEI ••••••••••• 
S 1Q Nas operações já cont:'atadas ... 

Cr$ 39,00 a que se refere o art_ . 39, as amorU" 

Ano ,. .......... ,.,. . Cr$ 96,00 Ana, •••••••••••••••• ti', 76,00 ZUl:\ôes mensa.is terão vigência a par .. 
til' de janeil'o de ]965; " 

Exterior Exterior 
. Ano 

§ 2\'1 Mas operações que vierem a. 
ser contratadas, as a..:nortíz.ações men_ 

• • ••• • • • • • • • • • Cr$ 136,00 Alto .......... ,...... Cr$ t08,OO sals serão' pactuadas a partir do 13t-
mês de SUA contratação. '. 

~ - Excetuadas as para o exterior, qun serâo sempre' anuais, as 
a$sín..lturas podel'~se .. ão tomar, em qualquer épQca~ por seis- wes~s 
ou U'tl ano. /' . 

Art· 50 Os financ:amentos de qua 
trata' a presente lei Sómente· atingj .. 
rão G.S inlportaçõe-s realizada. pela! 
taxfloS do mercado livre para USo dl~ 
reto das empresas editôras de jornais" 

- A fim de possibilitar a remeSSa de 'Valores acompanhados de livros e rev:.<;tas. Mecanismo melhan
esclarecimentos quanto Ià sua aplicação, solicitamos dêem preferência te será aplicado para as aquiSições 

Verifico a30~'a, senhor pre.sidênte, à fllme6sa por meio de ..cheque ou vale Ilo3tal .. emitidos a favor do roo..lizadas no pais, ou impor~E:ções e 
<!u~ j.amais fui : convidado. ~l"a as vigorará para, as transações ultImadas 

,-reuniões da Ccmu:são do DJstnto Fe- TéSQureiro do Departa,mento de Imprensa :N'acíonal. I1n períOdo compreendido en~re H.de 
der'a! porque o "Diário do Cong:es- _ Os suplementes 'às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos abril de ·J962 e 19 de abril de 1t-64. 
so" seção pert:nente ao SenaoQ, vem~ aOi assinantes somente medi. ante solicitst!ão, Art, 69 Não serão cons:,dera.d,Cs OS 
!'e 'mantendo n~ const.ância de umo. "t requerimentos d_e' intel:essados~ q~8 
omi'::Eão, . não publicar.tio nem meu __ O custo do número atra,sado serã acrescido de Cr$ 0,10 e por pleitearem taxas especial,s de cambu) 
ncme nem ú do, emlnente E,'2-nador exercício deco:rído, cobrar .. se.ão mais Cr$ 0,50 • ou quaisquer outros favores de preços 
Antônio carlcs c do.s nos,,(js respec- n~ravés de recursos judiciais, adm.!-.. 
tivos sup!€ntes. mSQ'at-iVOS ou outros, r 

0;'3., O BfCl'etirio C") Comissão, f.en:- D~c1"e-to_') Legis1alivos que aprovam Art"_ 2{t Para, atender às despesas Art. 7'1 O financiamento de que 
'P,e que tem X111<\ taTefa a cumpru-, atos internacionais: decorrentes desta lei, ê () poder E'xe~ .trata O art. 40. às- emprêsas jornalis .. 
qll.ftndo (lst·a. ,tal'efa ê c<?-:lVidar. os Avi~o DAI-DEOc-32-54·0.60 (88). de cutJvo autorioo.do Q abrir, pelo Mi .. Beas e editôl'as para compro de papel 
SCU5 m:;mbro"j J>Jra aS r~un,oes, o!'1en- 27· de julho, com relação ao projeto nistério da Fazenda, o crédito espe .. nacíonal Se fará contnl a apr(>senta" 
ta-se Dela r~làção dos nomes com· de Decreto Legislativo n9 17, de 1964; cial do Cr$ 400.000,00 (quatrócentos ção das 'duplicatas dos fabricantes oU 

'tunte do "Dlàrio do Congrei.si". Avi$o DAI-DJ-DAS-33-014. (.{!J) - mil cruzeiTos), que será automàtica .. revendedores, já quitadas. J 
(22), de 27 de julho, com relação ao mente registrado pelo Tribunal de 

Dç modo que desejo f(l.zer não, uma Decreto Legislativo nO 13, de 1964; Contas' e distribuído ao Tewuro Nà~ Art'; Se) O !inanci_amento .de Que 
reclamação, mS5 deixar nos AnU!5 da . Il _ De encaminhamento de in- cional. trata () art. 49. às ernprêsas jornalú;.. 
Caza. a. justlt:cativa, isto é, fi razão formações soliCitadas pelo Sena.do: Art.' 30 Esta lei entrará em vigor ticas e edttôras para. compra de pa.~ 
pela qual nno tenho parti~ipa~o Ca.s Aviso n9 AOI-35-424, de lO de agôs- n.a. da1'1l. de sua publicação, revogadas pel importado, Se fará .mediante p8.l" 
reuniões da Cómj'~são do DIstnto Fe.. to, com relaçã.o ao Rf'querimento nú- as <Us:Posiçães em contrário. gamento 'Prévio :pela EmprêSa do va .. 
d-ersl e, princfpf!,lInente, porque, não mero 216, de 1961, do Sr. Senador As Comissões de Serviço, PÚ .. lor correspondente a, 70% da. opera .. 
estive ent.re os que, ontem, ouvl~am, José Ermirio;· bHco Civil e de Flnanças. ção de _1mportação_~ -,salvo a exceçãO 
fi, palavra ab[i1izada e substancIOsa j Aví.so DEA~DAI-CNAT-C-36/961, de constante no § 19 tl.O artigo 2'1. . 
oos eminent,e~ homens públic~s, .DOoU- HJ de' agôstn. com referência ao Pro- Art. 90 Para o cálculo da fin~nclã. .. 
iores pUnia' Cantanhede e Helio Be1 4 1 ji>to de Decreto Legi.slativo n9 35, de Pro!'eto de lei da Câmara' mento previsto po artigo 20 desta L~iJ, 
trão, Mas," se a Mesa puder colocar 195í},,' 'v!goral'á. para os jornaIs _ à ba.se do 
o meu ncme e, -' se '~ern o il:Jter.. OFíCIO. _ N9 l_840, ~e ~O do mês I.... nº 121, de 1964' seu consumo no ano anterlOr. não f.>G-
preto, -~ ~ nome do ernl!Iente seI?_a 9 em. CUl'W, do senhor Pf1melrO SfCre- (N0 :Lln-B DE 196' NA ORIGEl\I) dendo, entretanto nenhum, flnancig,.. 
<lm' AntonIO Carlos !lI] llsta dos lU- tárlO da Câmara dos Deputados -' 'I mento para um só órgão exceder do 
tegrante3' da- Comissão do Distrito Oomunica haver a-qu-e1a. Casa. apro-. Autoriza jinànciamento de ptt .. limIte de 100 mIlhões de cruzeiros. 
Federal. V. Ex~ se consIdere oJV.1 da vado algumas das emendas do Sena,... pel para impressão de jornais, r e- Parágrafo único. Para os efeitos 
sinceridr .. de dQ meu agradecimento, do ao Pl'ojeto de Lei. 'que inStitui a vt,1tQ:.s e lívros. dêste artJgo será. considerada. como 
(MuitD bem I) éorreção- monetária ·noo contratos O Oongresso. Nacional decreta: órgão, isoladamente, tanto a edição 

O SR PR'ESIDEi"o'rC inlopUi~-ios d~ interêsse .socj~,.o sls.. matutina: como a vespertina., se no 
. tema. ftnanceu-o pera. aqui!:nçao da Arfi_ 1'1 li:: o Ministério de. Fazenda 'Olthno ano houvesse ft."'llClonado .s&' 

(Nogueira _ da Gama) - O nobre casa. própria e, dá outras providên- autorizado a firmar convênio cOm o paradamente. 
'Sena<lQr Eurico "Rezende não levan- cias,. projeto que foi enc:aminhado à ~a1l{:o do BraSIl S. A'f pa.ra. finan.. Art. l(). 86 farão jus à obt.enção 
tou propriamente umlJ. questã:9 rU s::!l1~ã~ na mesma., data. CUlmento às emprêSas Cditôras de dos financiamentos de que t,rata a 
ordem; formulou uma reclamação que te jOrlUti:S, livros e revistas de informa.. presente lei os prel;.endentes que tive .. 
se dirige às Comis.sões do DJstríta OF lOS ções teenicos cientffi.cas e fUosó~Icas! toem Srpresentado' até 30 dias a-p6! 
Federa! da. Câmara e do Senado. A Ns_ 1.844 ao 1.855, do Sr. Primei .. PA.ra as importações e aquisições no aprovação da presente Lei. prova ca .. 
Mesa.. apenas, cedeu o plenário p~ra ro secretário da. Câma.rl3. dos Depu .. Pais de papel de 1m~e.nsa. efetuada:; bal da quantidade papel realmente 
que as duas Comissões se reunissem tados. encaminhando à revisão do no 7)erJodc compreendIdo ~ntre 1° de utilizada pela emprêsa. no período en-
ontem. Nenhuma pa.rticipação tem, Senado 03 seguintes 'P1'ojetos: abril .dE" 1962' e 1° d~ Q,bril de 1964, tre l~ de abril de 1962 e 19 de abril 
portanto, no casD, que é" da cPmPtr Art. 29 O :financiamento de papel de 1964, bem ~mo fi, p.oslcão: dOS e50 
têl1ci. das. ~eferictas cmnl.s.sóe.s. Projeto de Lei da Câmara destlnBdo •• clusivamente à impressão toques em 1" de abrll de 1963 e 1" d" 

Assim, ""da há ." t .. er, . 1}9 120, de 1 S64. de ,Jorn.is livros e revistas de infor, abril de ,1964.. sublnetend""e a quals-
llUl{óe.s técnicas cientific'ag artíSticas: quer verific&_90eS pOlventura iUl~adas 

Vai ser lido o expediente ]leIo Se- (N0 1.493-B~ DE 1960, NA ORIGEM) e iU0s6Ucas, 1dônea-ij, e tradicionais n,ecessá:rias p;lo Ban-co do BraslI 80,,: 
nJmr 17 secretário_ CriQ. 'Uma Coletoria Federal -na atualmente existentes e em circulação Cledade Anô~'11!a-. _ 

O Senhor 1Q seQ:'etário lê o se- ~funicip!o de Osasco, EStado de não' poderá. exceder a. 30% do cust!( Parágrafo nn.lCO. A naO observân~B 
guinte São Pa.ulo e dó. outras provitlell- das importações e aqmsiçõEs feitas no d~ preSL-:lte cla.usula ,9u ft cqm~rov~ 

EXPEDIEI\'TE - I 'país pela Emprêsa solicitante salvo çao de ter o be!le!lmárlo 'V.endl~O a. 
C'uw.. n. e~-e'ção pr-evista no parágrafo 19. terc~ro.s, de qualqu~r n~tureza. de 

AvisoS' do Senhor Ministro dai' O Olng~ NácionaJ decret.a:: . . atiVIdade, papel ad(lt~ll'Mo com os b~ 
Relações -Exteriores . _. ~ 't-o Pa.ra 1!S eIDprêSas, 1mpl'essoras neffcios de qu~ trata a. presente le;f., 

, Ar~, \~ E' criada. 1!ffi" (lóIetom {lo Jômala. cúja. edlçãQ diária. BellUl' impUc.rá "" r .... lsáo <lo contrato, fi. 
1 - De agradeclll1ento d. ~UIl;!- Jl'ederal tIO M.unici))io d.>.~ 00" Ii~'! OU m_nsá! llliQ f~ BlIP<'r1or " ,""l\<lg O lt'.!'>atOr sl!j<llto 1>11 ... ~ 

eações referentes 11 J)romulgo;§ilo de. lI;itado !lo São r<-ú1o,. ;!,OOO mU .xempl.r .... O financlam.n, ~ -- •. .. -- , .. ,~~ - - ... , ~ ... 

, 
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Art. 11. Não podarão ser b{:neLc:a' 1 p3rccer contrário à e.prOyução. das: Dentro da,' Unhas de exu::.~ qae ::üO I d;! Diretrizes e Bases da. Educaç:;,.)) 
001.'> COm o financiamento de que trata I. Er..1endas .P.S. 1 e 2. dadas a. fs!a Com!SSft.::.l, as citadas invariàve~mente reconhecia oS d::-~ ... 
~sta. Lei Et: J emprêsas jornalístícrr.s e! Sa:a das com~s6e5, 15 d,:> ju;!:.a d~ ,p:,cp.J~.ÇÕ(·S, t:l.lnbénl. não ll1erêf4-'U tas do.s professô~ fundadores, n:l.:.3 
editô!8S que não tiverem a sua sItu:1' J 1964. - lVilson Goaçalt:cs, P .. e~idente I acolhJme::lt-o. uma yez que não se I dI) a.d\'ento da Constitu:çã.o de 13:0, 
tão regulari7..ada. jllnto ao Banco dO) - Bezerra Neto. RE'lat:)r. - Eurico ej~t[l:n (lO e.>pirito que info:m:'L o d~'sde que satisfize~sem as fOnnu.:~d3.-
.BrMil S. A .• ou com qualqu1?r esta- R,- :mde _ Argé-miro d:; Ffgue:.·eào Projeto. des legais. 
belec:mento de crédito oflc:al. 1- AZcySio de carvalho ~ Edrnu'ndo I A emenda. de nº 1 o:n,-3grll provl- En1: virtud(', porém, dds exprc;~-s 

Art. 12. Nos c:mtratos. ti::'! f:na!lcia- I Lcz;i - P..U]/ Ca1·ne:":"o _ Jcf/é."son de d. ~ncill re.lativa a equ:para~ b de vcn- tê.lmcs da. Constitui~ã.? Federal, w?:·e 
;menta o Ba·nco dO Bl'asll S. A. ado" Ag-u:[;r. . c;mentos de mtd!.cos com os dc-s pr-O--I o a!"sunLo e da deClSao clara do t;1-
tar-â as condiçõ~s de a.mortizaçflo e d'~ ~ N? 7.:3, DE 1"9:..; I cur~do:,es .. medida esta qt~(' c0!1.t:aria p~emo ,!,r1~unal Federal firmar:d;:, j:1_ 
garantia. de ;onío:i:mdade c:::m seu~ ,~ . . _ a. sIstemátICa. da. pro,"osi{'uo, a ('ln de r .. :prudencla ao respeito da ·SltU1;':JO, 
regulame::1tos ' . r;a. Com."sao de LeJtslaç~o ?o_ estabelE'c2f um princfp:o c·~suístico reo~:nhecidame-nte anômala. em (llle 

. '. . a cnd. fi. c;a., s?bre as emen~ .. 1S ao 1 rOleta I. de prcfundoJ.s repercu:sõC'~ no PlanQ se ~ncontram OS prOfes.sôrcs fund~ (;, ... 
Alt. lfza O M:1~~,tr~r :\<~&r:~ }e~::J. ;_ ( •. c Lct n9 110, de h<33. re~ribus!v .. q'Je vincula :lS ca~egorias r~l, a. Ccnsultori'\ Geral julgou c:p';~-

ca aUíV)~ ~~~UaÇãO d~sla lt>l ,ç\ P I Rc:atc'r: Sr, An:en:o J·,,:,ci: I ttcn' .... a c:entifica do S:!:';l\,o Público ni:;!nte 1..1 )1"1.r o encaminhament:") ~e 
ra a .e e .... . _ G:v~l.. anteprojeto de lei aO .f'!~-der Le~:<a-

Art_ H. ESta lei entrará -em vigor VDita o p:c_-eD~2 p:.JJet~ no exa.ne A e:n.:>nla n9 3 p:-ctende i'1.(:luIr, nO tlro, COm o objetivo de erucjar o· 
na data de sUa pUblicação rcvog:idas I deEta. Com:~ao, ~a: v.l'tt+~2 d2. duas âmbito de tmtaulento Que s.e-::á dis.. ftlltcveitamentn efetivo, no ca:-<"!·1 G"5 
us di.rpJsições em c:!ntrario. emendas de plenaõLIJ c;.ue lhe foram pem:ad) QO .mécUc:--, tamtim, as cn- PrJfes.scr de ensino superior, d)s fr .. 

As O ' ~€ de projetos riJ apresentadas. .• fermeir'üS diplOUl3.da,<;. P)l' facu'd!.lda feridos professôres fundadores de Fa • 
.... )rn.sso s;. w'X.1 A ~mcllda n9 1, de auta;·la. d.) no.bre €Qu:-::uad ... a.p~ar d~, c.cnfonne ~a- cu!dades. 

Execudvo e de F.nanças'enjos ento ScnaQcr pad~e CaJ~za.:J3, ~etermma :íen:a n dou~a Com!ss:âo d~ .J'!,!;"~:-ç2, Nada. obstante, em 24 de julh) pró ... 
mos,.do art. l02-A do R g m que as.3 médIcos que d?~i.stl.rern .. e~- .não ,serem Idênticas as j-o~n(\das de xizn' pa~Mdo, o Chefe do GoVÔ~""110 
lnte.no. pre.ss,lu·J.mente. e em cara,cr ~rret1at.?- tral:l::'h.: das CiÍ3.<L15 01tr'~:::rI~<;. en',lou nova. Mens.1gem, que tomou ;) 

\'21, da. facu!dadc .de acu:ll:,lar .. sen:.o AS:im, ,ndo em c:nta "cs fl.:r.ectos nl) 263, soii~itand~ ao congresz.o Na-

PARECERES ~dldo5 vencImentos Igull;lS aCS vincul?~ ... \3 a", interê.-.:;:õ>. conveniênc::a .cion.al o arquivamento do prr.s:i1te 
dos procuradores d::-3 autarQ.u13s fe- e 'T':!rtunidade para o Serviço PúbHco prc,jeto, "uma vez que o Mln1stél'"J~ da. 

Pareceres ns. i02, 703 e 704, deralS, o~ervado, quanto pJssfv;el_ o epinamcs pela relt:k"'() das eme!"l.das Ed'lcação ~ Cultura se acha. €ID!k
mesmo r~:.:dm~ d~ tra~a:ho a que ·es- de ns. 1 e 2·do Plenári<). . Ilhado em estudo g!oba.! de rer::nnu .. 

de 1964 tes e encontram SujeItes. • Sa'(l das ()D~is..sõe~. em 6 de agôsto la.çii.3 da. matéria". I 

N0 702, DE 1964 A emenda n" 2. p:·op~.t:l pelo .l~us- de 1&64. _. Aloysio de carvalho, Pre- Será de tMa. conveniência, como so 
. t-n~ Senador. L~pes da Casta. _ VISa a sident.e. _. Sigefreda pacheco, Rela.- Vê, que assun~o tão momentoso, com 

Da Comissão de Cbns[ituiç{w e 'i e:' . :àel' o dIr<~lto i acumulaÇ:~o pr~· tor. .- Silvestte Pérides. Victo- tamanhas vincuIa.ç.ões na. vIda cultu-: 
Justiça tlôbre as emendas ao Pr~- Vista. no projeto') PCS eYlfermel~c5 dl.- rmo Freire. ra.} <l,) Pafs e relacIonado com tanto..'1 
jeto de .Lei W"' 110, de: 1963 (nu~ p!omados por faculdades federaIs eqUl- iU~erJsses de ordem jUTidico~constit1.t) 
mero 1. (37 B-63, na Câmara), para.cfa~. cionf;\l ilHado aos de natureza pessoal' 
que aUera o art. 189 da Lei nú- . Eôb:e es~.1: dun~ .emendas Já - ~ ma- p o 705 d t 964 de inúmeros membr-os do ool1lO do....' 
mero 1.~·11, de 28 dé outubro de nJfe".tc~, c.)!"~rà"I~:r:~::te, a do.uta areCEr n· ,e cen"':e das Eso ..... las Superf.ores da. Na-; 
1962 que_ dispõe sóbre a acumu- Com18sr!::O de .... onstltu1çao e JustIça. Da Comissão de Projetos do cão. será de tõda conveniêneJa, re-pe-
{ação de cargos, pelO-tl médicos Contra, 'l. primeira. por entender que E:x;eculivo s6bre o Projeto de Let tim{Js, tenha êle sua. discussão'e apre .. · 
nas autarquias. el,. collde front::t1mente cca1 (. a::t~gD da Câmara n9 101, de 1&64 (nú- ciaç.lo Adiadas pelo Oongresso Nacl8-

. . 59 do Ato Instituc!onal. de vez que mero 2.121-B-64, na Câmara), nal. afim de que, eXpreSSOSf!m t<êrmos 
Relator: Sr. Bezetra Neto. import':l em aumento de despesas para que dispõe sóbre o apro~'eitamen- cert·"rnente mais condizentos o:m a. 
::m pleUál'i" a.o projeto de Lei nú- Os :)rçame'iltos, . t_unto da Autarqu:a., to 'de projessôres Fun.dadores de reaLdade dI' ensIno ~superl()r, pOSSIl', 

mero 110 de 1963 que acrescent~· pa- como da repartlçao federrl ou esta- Universir.taàe~ e dá. cutras provi- enfim, receber soluça0, que atenda. 
rá ruJo tÍniw an' artigo da Lei 1.711, d!1111 por uma ?as quais vie~se. o mé- dênCias. defil1~tivamente aos superiores e JUS'" 
degZS de <:utubro de 19'52, foram ofe- dI c::: a. optar, VlSto como') é saJ;·:do @e tos dlr~itos dos interessados, ~em in-
recidas duas emendas: uma de auto- um pro~ul'ador perceb~ \'enciUleutc:S Re~a.t.cr. ~~r. Oaniel K.rlegcr. frin!~ências da legislação em V~~OT a 
xia do eminente Senador Padre ca.- bem mal.'! elevados nue os de um me· O Sr, Pr,'s1dente da República, nos dos mandamentos constitucionaIs. 
lazans e outr •• do eminente Senador ~lco. çont.ra a de n9 Z, pOr julgá-~a têrtncs do art. 67 da Oomtituição. Es~a Comissão op1na, assi':l. p::-1ô 
Lope.; da Costa. l~P?:.-tlrtent~. vez que, enquanto'). o combinado cOm O art. 49 dO~Ato InS- argu.,vamento do pr~sen!e pr~Jct{). ~e 

A primeira desdobra o projeto em m:odlco trabaJha qua.tro horas ocr dIa. citucion21 :JUbmeteu :\ c::.<nsideraçâo acordo com e. sOlh~ltaçao felta pt-.o 
'oi~ .... ,... '.'~"fa.~'s o inicial repetindo a o enf.erm l ~--t-,'l'ha sds hor-as. não. do Congresso Nacional o presente prO- Chefe do Govêrno. 
J;ro~osiçãO, e o segundo concedendo ~'21d~ .POSSfV'el em C9llSeqiiência. a. jeto de leI, dispondo que, nas Facul- Sala. das C0!llissões. 11 de a'i~to 
vonclmentos iguais acs dos procura- este ·lltll~O ,.., n."ul""11111 r"" ... de dne ho- Uades ou E~tolas Federoliz3das, iso- de H'54 .. - Joao Agripino, presIdente. 
dares das autarq~ias f~derais, ru~S ms ... segUIdas de trabalhO: ' la.das OU integrantes de Universida- - .n.anlel Krie.f/er. RelatlC·r. - José 
roé·"· s qt:~ ,. ·stlrem, eXpref.n1l12n- •... 0 tan-~ ':l ~'Jm'JE'têr..::·a e:,pec!- des, o aproveitamento dos profe.::.sôres GUto'ltard. - Mem de Sá :- Be-:tsrra 
te, em carú~:!r .irrevogável, da fa- . .:'J, desta Comis~ao, cabe-nos dcc~a- fundado:es );e dê em cargos de Pro- Neto, contra. - Aurélio VIana, CJ~.
eu.:Jd.J..de dJa !lcGil':ular, previstos 'no Tar Que a emenda nQ 1. por isso mes~ fessar de FllSino Superior, em cará- tra. por quanto sou favorável à ef'etI-

aráO":-afo anb:rlor, mo que anti-instituc:onal, com("\. a ar- ter efetivo. (~om vencimento..<; e prer- vaç~i() de ~undadores. - Edmundo 
P EUto.ndemos que nesta parte se- ":Ui11 a Comis~ão de constituição e rogativas do Professor Catedrátioo, LeV!. - W~lson Gonçalves com res--
gunda"" da emenda est~ se ~Ugilldo do Justiça, foge ~o:::.sa apreciação exceto a vitaliciedade, eontandO-se o tr!çoes qua.nto ao professor fundador; 
âmbito de estrita perttnêncl<\ d~ pro- quanto .ao s~u. }llénto. . tempo de serviço nas Cátedras para O SR. PRESIDEN.lE ,I 
jeú:J, que admite a acumu.a.çao <!e . ReJabvamen!e à emenda n? 2.: Opl'" os efeitos legais. . 
dois :argos de médico, no servIço pu- namO? ~~<j termos. da COffiISSO;0 d~ Determino, ainda, ao prop:slção que 
bll.co propriamente d~to, ou em .au.. constIt.ulçao~ e JustIça, c~ntrál'l?S a os suceSSOl'c.':. dos fundadores de FIl·
tarauh e demais entId.ades referIdas sua. aprovaçao, tendo em V1Sta, €I.mda, culdade"s, com exercício efetivo na 
no art. 139 da L~I n9 1;7p .. A e~~n- n~le. 3,. p~r!eitl1 CQmpatibilida~e de ho~ função do magiStério, anterior ao ato 
da aqui institui um prIVIlégIO, dest~ rarlQ eXl!nda pelo profeto n~o poderá da f.ederalização, serão igualmente 
que'; fulmina,õo pela at.ual moda ]'eI- "er cumnrlda p~lo::; enfe!'lUeIr(ls. Que, aproveitados, sendo considerados, 
nante no país: em vez de aceitar. a Com a acumnlação. trabalhariam doze professõres fundad10res os que, par 
acumulaçãl;J permitida ne prit11;eI~O hO!'Il<l;.. pOr dia. sujei.tos. inclusive. a mais de quinze anos, ha.jam e~{ercido' 
parágrafo. OIS médicos podem deSISta- olan,toes .. o q~.e. manIfestamente con- a mesma cát9dra, em escola. sllperior 
de tal faculd:3..de, optand"? por um t~af1,3. dlSposltlvo da legislação em federaliz~da. 
l1nico cargo, n~ que passanam a USU- VIgor. A Mensagem do Sr. Presidente da. 
fruir vencimentos iguais 8JOS dos P!1?- A Comissão de Leg151ação Social RepÚblica. 9.c·ompanhada de Parecer 
curado:es das a.utarqulas federaIS, .. an!ff'sta-se. Msim, pela rejeição das da Con.-.ultoria Geral, {)r1ginou~se da 
Será.- conseqüentemente. o caso de se cm~ndn.'5 em aprêço. necesSidade d!~ ser d'lda solucão e cou
lev~r a ~ um só cargo uma a.centuadéa E'ala das SesElÕes. em 30 de fu~hn de veniente à p:.etora de procesros em 
maJoroçao de J?roven~, o que nos s- 1964. _ Vivaldo Lima, Presidente. _ curso naquele órgão sObre efeti"a. .. 
-v~a~o pelo artl~ qumto do Ato ~n".J manifesta-se aS::':im. pela rejeição das ção de profes.sôres de Escolas, hoje 
tltucl.onal de. a~tr de !964. O proJe~ o Antônio Jucá: Relator. _ .AuréliO integrante" d:'ls Vil'iaS Universidades, 
.em fI, num UlllCO -paragrafO,. que nda Vianna _ Sigefredo pacheco An~ Diante da -dectsão do Egrégr" Su-
é abominado p!~l:1 t.:mend~ .. VIsto B. 0- tônio CarlOs. _ Eurico Bar;os- premo Tribunal Federal. denegatória. 
tad" n seu primeIro. nao terá tr~- . do acesso à cátedra vít.. ... Uc!a aOS pro-
ml'tação fàcU. mesmo que se saiba VIr NQ 704, DE 1964 fe.s.sôres que nã·o preenchem os requi-
a norma do ~t. 189, da Lei 1. 7111, sitos d-o art. 162, ·VI, da. oarta Magna. 
sendo incriminada de extra:v9.sa.mento Da Comissão de Servico Público resultou quP. os JlI'Ofe.ssôres catedrá .. 
ccnstit.ucional ':01" inúmeros tratadiS- Civil, sôbre O PrOjeto de Lei da tico.s interinos não são beneficiados 

Cdmara n!J !1G, de 19"63. I L I 4 54 62 f t· . d tas e juriSprudêncIa. pe a e .0 - que e e IVOU os e-
I d d Relator: Sr. Sigefrcdo Pacheco. mais servldore.~ Interinos. 

A eminda estendendo 9. ·acU: a e Todavia, a: Presidência d:3, Repú-
às enfermeiras, ela é logO a vitinla A VIMe, de ter recebido duas emen· bl1ca náo de-'3cUVu a :ituação. da fi ... 
de fatal atropelamento quando eq~- das em plenário, volta ElJl estud". dêste gur~ dn catedrátIco fundador, al
ci<:nada com a, figura de com!'~"''1~JI- ór"'ão técnico o Pro.1eto de Lei da CÊt- guns aproveitados em caráter efetivo, 
dade de horário. msra, n9' 110, <.:e 1963. que dispõe sô- embora nãt- .satlsfaça-n'. a exigência 

O enfermeIro traba.lha seis hora.s, bre fia acumu:::]ão de c·argos, pelOS co.nstitucional do indispensável con
e a . .:nular mais um igual' pertodo médicos, nas autarquIas". cuso de títulOS e provas, não podendo, 
foge as nC·rma.s do padrão legal do As Comissões de ConstituIção e assim, gozar dn.'> prerrogativas dn. vi-
serviço, . Justiea. e de Le~1.s1ação Social lã se taliciedade, na forma da comtitui.ção 

Sem embargo dos vLSivels e eleva- manifestnram sôbre as emendas adu- Federal. . 
dos propósitos d~)$ ~e}ls a.utores, a co- zindo n.rgumentos contrários a. sua Já o antigo Conselho Nacio la1 de 
missãO de Const,..tulçao e Ju,sUça é de \ apl'ovaç.Ao, Educação, .'1l';~ à J 1'. 4.024 (Lei 

(Nogueira da Gama) Está finda a. 
leitur.l do expediente. 

Sôbre a. mesa. requerimento que vai 
ser lido pelo sr. 19 Secretário. 

Jl: lido o seguInte 

Requerimento n~ 285, de 1 SS4, 
Sen.!1or Presidente, 

Conforme Regimento Interno do Se .. 
nado da República, venho requerer a 
Vossa Excelência que sejam solicita
das a.o Presidente do Banco do BrasIl 
a segt:inbe informação: 

1) Porque não t-em sido concedido 
prQrrogação de fInanciamento aos 
planta :lores e industriais de Mandioc3 
do Estado do Espírito Santo ameaça. • 
dos de profundo angustiosa crise em 
cQnseql1ência de falta de mercado pa_ 
f_. a l"arinha e raspa de Mandkca. 
conforme telegrama recebido do D!'pu_ 
tado e Líder do partido Social Pr-o~ 
gressis"':.a. da Assemblé1a Legis~ativa 
Estadwl.l Sr. Roberto V1vacqua. 

Brasília. 13 de agõsto d. 1964·. 
Senador Raul Giuberti. ' 

O SFt. PRESIDENTE 

(Nogueira da Gama) - O reque .. 
rimemo que acaba de ser lido vai à 
publicação e, a seguir, será. despa. 
chado pela PresIdência. 

O Sr. 19 Secretário "ai proceder à 
leitura de telegrama, dirigidO no 
Presid·enie do Senado Federal p~10 
51'. Ru.! Araújo. Presidente dn As_ 
sembléia Legislativa do Estado do 

-
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10. Em M:.:JfiUG, chegunà':l a BHl .. c;í~ia '~mbo.r.:ado. 'por .exemplo. em Farta.. _ I' d' ,'. ~agem, surgem novos apelos de vãri{',s. 
Am~7.0:1.';..~. Foi êle expe.:Udo no dia Imento tig.orooo do volume de c.'lIê' INDEPENDENTE ·'1 "islativa do Estado. Chega no·va melI'" 

~. ]'>' •. h I' h 5 - d b tra os que, por nao me compreende- pon. s . ..... qo 

tio era 11, tm::.c.o sici0 f.mt.regue ao l?zu, Natal e Recife, com destino a Nao ag&u ho. Vl~ !tas pessOAIS con-I to do território do F.Stado ela-
Scn',:Hl:J, o:J~,em, (J:a _ a ult:..ma. ora, 'Ba em Cio ol""8r .. mas na.o esem a.r~ rem. me :.tacam. Nã.o luto contra mando con~a. a _cres .... ent~ estlab,e.m 

. E ;;(0 o s'fzuiQte cada, ne:;o.s cidade, e sim, em Para~ nem a fav'or de pes~oos ou grupos. que se ~erlflca, ,nao sOIDeD:te o pm ~ ... 
maribo, mo.strauria O. mon(t,anle_ dê.ss~ Recebí m-aD.(laoos COm expreSSiva vo. l~ C()l~~aense e .nas .regiões de o 
{:cntra,bando. ma mves 19açaO nos tação, .vêres segui'das, .-..::Ira cuidar Porto MUltinho, Aquidau~p.a. pamp 
no.nes (los naVios que l'ecebt!m essa ...-- Gr nde e DGurados mas que se es 

conhmdem, em meu esp-irito, com os t~nde: ta~bem, à re~lao norte,_ atlu-' 
De l\:L~n:úl.:; :-::n. ~3:::-8 Cri 1"] 
Urg-e:H..:! 
l!."Xca~cr.t;.s.:.:i:::"!:n ;::r:nhcr 
Prf:;;:Ce '. te (:0 Setw.clo 

~;3J 11. C2X~'\ irá:. dizer à Na(.'ão· coisas és- dos interês;e.s da. ooletivi-dade que se a , .' '~ . ... 

. tr~~~â:~~·U>u sugerindo es3f... pro.yidên~ do Brasil· e', dentro dêle, com os de gllld?'a r:ca e -pr?mlSSOra r~giao pc .. 
F2dez-nl' Bla-! c:a neste momento. Fj-lo na sesslio São PaulO", ,Não sou g1Jvernista. 'Não c1!.Rnsta de p~~me. Do presld.en~e da 

... sou (In.n.~ici(}nista., hfocuro exercer o Ca,mar~ MUlllC1pal de pocone Iece~l 
10.8,6'1 

COnttt..'1:C() .. Dz.senc-~n As-scmbl6ia Le..: 
g:s:ut:O.'U E'sbtlo acaba ser fecho.t41 

. e O~l.\ilcd:1 roiJitsrmcnrc [m'ça .poUcial 
a . tn9.!1n .::cnhot' G~\'en~~ dor. Ccr~ 
cacto e-cLficio .onde funciona êste 
peder d~put:..dO$ iUWe.didos '.n0e in~ 
g r€ssarQm .se ctc:::1aram seIil garantias 
erercicl'; cpleno n)ando,lo. [!<1ndo ciên~ 
ciD. déSse ·groJ.1te ac::n).tec~mento ao au .. 
gu-"'w 'Sena,d-o Re,pública ,r\'lg.o seus 
bens. Ofiojes é:cntitlo normalização vi. 
<b c:Jnstituc!on::H' E_fado. P...e "Peito
::- ,~.au::''1'iÕ€.~. - R:,,l-1J Arraujo, Pre~ 
fí:d<?nte A~:::mb~é:a Le;;i~lati\.'a. 

o S'R PRESIDENTE: 

do dia- 12 de dezembro de 1958, eni yv~.s.- t telegramn 
'disCUl'.<;-O que consta do Diário do' mandato com -() máximo de indepen. o segum e : 
cCOng1'esso que exibo ao senado e aOs dê'ilcia. Voto com o Go-vêrnc quan~ !'Esta Câmara aprovou, por 
jornalístas. e da qu-al entrai os t:Q.. do m-e parece justa a medida. soU· unanlmidade, sugestão de a.utClria. 
picos que acabei de IH. .citada. Nada me ogriga a esta.r a do vereador Oriva.ldo M"acJ1arto, no 
.. T-enho o exemplar, aqui, mas SO~ favor, quando dísoordo. Por Isso não sentido de comunicar a V. Exa. 
licito a-o nobre colega, ao meu lado, sou governist., não sou Oi;)osiocionis. que êste Município Vêm ..sendo pre ... 
Sr. Senador: Aloysio de carvalh-O, que ta. Sou tlldependent-e, jUd'.cado pela sêca assolacora; 50 ... 
faça a gentileza. de ver~ficar se, real~ Em matéria de contrabando com· licito sua valiosa interferência 
mel1te. tr~cho que acabo de ler não bati, jgugjmente, () de automóveL:;, junto aos pOdêref:; competentes, a. 
'Se 'encontra publicada no Diário do Lembro~lne de qu~ em uma das ses- fim de sanar o caLamitoso· pl'.ç .. 
Cong,csso dQ dia 13 de dezembro de' sões, no MOlll'Oe, contestado pelo en... blema, . Saudações. As.) AntônIo. 
1958. como parte. do àlscurso que·,pro. tão LIder do G-ovêrno, o saudoso Se. presidente da Càmara Municipal": 
feri ll.:l 'sessão do dia 12 de dezembro. nadar 'Lameira Bittencourt, sugeri . ' , 

uma. comi..,stlo de senadores para ir- Sr. presidente, é cOincfdénela so-
O Sr. Aloysio de Carvalho ~ A ve ... mos "80 Cáis MIlUá, COID-·O meu com- bremodo interessante, a de constar, 

·t'if..icaçã.o é perfeitamente dispensável, promisso ,de a.:'sinar a renúncia do da paut.a de nOssos trabalhos, a cjls
mas,' se V, Exa . .1nsiste·~m que ela meu manciat.o, Iá mesmo na AIfànde. cllssã.O de projeto de Decreto' Legis'" ' 
f!'e faça, será felta. (Paum) Estou ga, caso não encontrãssemos, nos en. lativo n.5' 69, de 1964, que visa a apro

Sõbre ti. m8.Sa ofic:o q'..4e wü ser reabn.ente de P"Jste do recorle, que grada dos imensos, automóveIs con- vnr ó convênio para. a. criação de ,Eu" 
lido. .contêm o diScurso de \1'. Exa .. do h'abandeados. Ainda gracejei, na treposto d€ Depósito Fl'anco de mer .. 

E liê.O o seguinte: QiáriQ do C n[Jíesso de 13 de dezem. ocasião, declarand-o que até mesmo o cndoriaS' bolh'!anas no pôrto de Co'" 
Curiti,bJ., '27 rl~ ju:hO- de 10tH. oro de 1958. ar que Vi'm' nos pneus é contraban- rumbá, r. 

E <leado, po'rque não se dão ao traba~ A êsse respeIto, há poucos dj.aS,' lV 
Pre::::.c:) Senhor: 

Com o obje~vo de contribuir com 
" Go, ê~no Fed:::ral, esta Entidade vai 
prcmover, €T.t Curitiba ... no próx.;mo 

~ dia 14 de agüstq, na Sede da Fe-dera_ 
çJ.o do Co::mél'cio do Paraná. à rua 
Jcsé LGu~'f!ro. 5/B 5° ~ antlar~ sala dos 
Sind~catC': c.s 20 ,hcrss, umu' mesa 
Red{ll1da, sõ-bre o complexo ,problema. 
da' .Jrevid~ncia Social: 

O SR. LINO, DE r .... 1ATrOS - 'lho de desmcnt:lr o automóvel e €s. de.sta. tribuna, mensagem da. Assem" 
:'li está, também, a parte sublinhada. vasiar cs n, neus, que vêm che:os de, b1éia Leg:slativa do Estado, reclaman ... ~ 

O Sr. Aloysio de canalha - Real., 
t 

'lá t" ~r: ar e.st:<2hgeiro. ci.o c-ontra a -paralis3.ção inesperada.·~ 
men c, aqul .es o OplC-o que ~ ossa .. Tam-tfm, Sr. Presidente, nã.o me ds ob-ras da.. rodovia BR-3S, que partia 
Exa.-. acaba'(je ler, Mas, repito, a ve .. deram {Hlviàos. <> Govêrno foi in~ da fronteira boliviana, do seu pon.to 
rHicp.ção seria pej,'feit3mente disp-::n- s2nsivel. 'Ü saudoso LÍtrer Lameira terminal, à regiã.o de COrumbá, em 
-sáveL Só·a fiz porque V. Exa. ·'n. . sktiu. Bittencourt Dchati" que era uma es.. direção aO pantanal de Aquid'auana.. 

tl'avàgúnc'ia. de minha pa.~te propor Essa obra, para,liZada pro:: ordem do 
O SR., LINO DE MATT--OS ~ lvlut- a renunc!,a RO meu mandato, mas eu atual Minlstro da Wação,· nda mais 

to grato, nohre Senndcr. . ° faC,!;ls. para evidenciar a procedên_ é do que o complemento dêste con .. · 
"f:sse discurso· e outros que pronun. ci:t :de in:nha a-eusação, Tinha cer- vênio que hoje, con.sta da pauta dos 

ciei' não mereceram ::t menor atenção tez3- abscluta de que na.3 Alfândegas nossos h'abalhos para. ser' discutido·e 
govel'mun~ntaL COmparem-no, po. de Sant:::s, do Rio de Janeiro. do v.ctado. O pôrto livre.. cu o Entre
r-érn, ao noticiário dêstes últimos -dias, Se:lvadOl' e (Im várias outras Aliânde .. post-o de Depósito Franco para mer
informando,. em caráter oficial, que gas do Pais ha.via automóveis conh'o- cado-rlas importadas e exportadas pela 
forrou de doi., bilhões de cruzeiros bandcrzdos, vindos em grandes calxo- República da Bolívia, está conjugadO 
os prejuízos do I.E,C. com o contra .. t-es como ~i;ndo outras mercad'orias, a. const.rução 'dessa estrada. 

Ve,ificanuo a €xis,tênc:a de OPí
n!õe:s divergentes em tQtno da uni_ 
ficaç5.o Ou nã-o dos Jnstituros de Pro
"idência, é ntSSO propósito esclare
cer as dúvidús. -e 'Pl'Ocu1'9,r encontrar 
a melhor 531ução para apresentá.la 
aos reSl>0nsáve;s como col:e.bor:açfie de 
pessa.as conscientfs dá f>ituação dos bando de café., pata Parum~ribo, pe_ m<:i.s' na ::-ealidcode automóveis Impala, Cient.es de, que se pretende inter .. 

los .ViM "'Altimiro., "Don José' ~ e üe óut~o!)s tipoo. ceptar a. construção de trecho da BR ... lAPS, ' • . 
- A União Cívica. l?eminina Para~ 

l1aense têm a satisfação e a honra 
-de convidar V. SIJ. para' participar 
des.sa Mesa Redonda; na qualidde de 
'técnico e conhecer do' a.s.sunto, 

~'Thcmis" e "Adelaid.e", Quer dizer,' 33 p' edI'mos ~~vldênc'as -ontr" • P' Repito: não fui atendido nem COnl, , ll' .. ...,....- "" Q .. ~ 
dois bilhões de cruzeiros foram apu. preendld . .) e o contrabando continuou ttilisaçán das obras deEse rodovia,· que 
rados na investigáção de uma única . está. lntimamente ~onjugad.a ta. crla ... 
Viagem de quatro. m:vios aptnns~ !r~re. ç§.:o do Entreposto de Corumbá. de que· 
. DENúNC:IAS' DE MUITOS ANOS A Imprensa começa a dar noticias é uma complemen"tação. 

de npTeensiio de algu~ ri~s "Im~ O Oovêrno pa.i;s~do atendeu ao o temário ser_lhe-á encaminhado 
·'Oportunamente. ~ 
~ Para que possamos tomar as J)rovi. 
dências necessál'ias, 8Olicitamcs.llle a 
fineza de confirmar seu c9mparec1" 
mento cóm .a máxima. brevidade .. 

Nesta expectativa, aproveitamcs o 
ieru::ejo para apresentar-lhe hosss ªs~ 
tima. e distinta consideração. 

Atenci'O,sament-e. Lourdes Pinheiro 
lAmã. 

o SR. PBESIDENTE' 

A denúncià, cujos termos constam 
désse discurso de 195il, eu a vinha 
fazendo de.me 1955, Apontei igual 
crime na' bacia do Prata. O p-:;.;!.·a ... 
gunJ, gue importava café pora o seu 
CGIlsumo era, no entret.anto, um gran 
de exoportftdcr. Exportava. pelos· nll
vias do Lloyd Brasileiro;. Quatro na. 
~io,5" llluna viagem, c.au .. <;Q.r[!m J)-rejuL 
zos à NaçáQ· ele 8 himôes de cruz~l
ros. 

Não é noticia minha.. Tõja a. im ... 
O 81'. Senador 'Mello 13ffiza repre· Drensa, de ont-e e de a:.1t-rc.ntem, pu_ 

'€lutará o 'Senad{) no a.to. blicou, em manchete. que uma d!ls 
,Comissões de IUQuérito Policial r..n. 
lUar apu:mu que, re.almertie. êSses 

(NOgU.ei1'il- da Capta) _ A l?resi .. quatro navios, em uma ún!ca .vla
dência. deferíu. h'Oje" os Requerilllen- gem, oontra~ar..deararu c:cU p.'Jl' êsse 
:tos n~ 285, 2àa .e289. ap!'esentados processo .q'-1C dellunc:ei 1~5. an-c:;. caU .. 
cntem. O· pHroerro· dêles subscrito tendo um Pl'e.ju~'30 do@. d3 f S J:l1hó~s ,de 
pelo ·Sr. Senador Jeffé50D 9'e Aguiar cruzeiros .. Fora. de dúvi~a5, p-ortsll' . 
e 1'<; l:O-is. últimos pelo 81'S. Senf.l.dQ_ to, que t17e;ss'em -o;: meu.:; li1~C!·1".<;().-,;, 
'fES Ada·lbertó Sena e D~iré Gua- dzspertado o. s:nsibilic4tde go1Jcma-
1'3.111. • mental, cartament2' o Bra:iiI .teria 

. _. eoon-o-mi?'v,do al ';lll'lS tr:lhé:!<; de cru-
Há orauo!"e.s inscritos. zelros. A -econômico de.s.:::t fo:·tul1tl- l,de 
Tem a pnlavra·o ncbl'c Senador Li- fábuJa feria reduzido, de muito, a Úl-

no de Mattos. . flação;-

palas' , a.:pêlo -de tôda a. Bancada. ma:l:o ... gros .. 
ontem os jornais noticiavam .. & sense nesse -sentido, quando todos M 

apreensã,o de_ Chevrolfts Impalas ·nas representantes de Mato Grosso com .. _ 
Cidade!L;,de Santos e Rio <te Janeiro~ pareceram ao Palácio do planalto e 
GaT~!1to ao Sr. l?r~idente cast-ell0 consegu1ram Que, aquela -estrada ti

. Branco,. que se o Governo da S. Er.a. vesse o seu início de construçã.o pre ... 
·proSS-egulT n2S buscas, cel1te-nss de cisamente no ponto· termlnàl porque, 
luxucs-os autom6yeis .sel·ão· p~panha .. construido' 0- trechn do pantanal _. 
dos COJ1l c..s Ql1itl't.3,s VlaS fc,lsiflcadas, 1 cêl'C3. de duzento'3 quilômetros _ seria 

Con:leçOJ pessoa1ment~. casos. de ntingido o Munictpio de Miranda e 
a:.rwmó'Ç'eis que estão. l'oda:p.do hvre~ então pOder-S-e-1a dispensar O· resto 
mente ])c ês-se Era!ill afora, proce. d~"estre.da, cujo traça~o a1cança a cf .. 
d~ntes de ccntrabando. • dade~de RJD Ptêto. uma vez que dê.sse 

E::;tou <c.spBr~nçe.so. de que as anto.. Município, em direção a São ,paUlO, 
ridadéS qU8, nq, cidade da San~O$, já hó tr.adicIOD$ls,ootci e caminhos apro
a!lrMl'~dli',ra.m o:l~uBs canos, s~raQ 1"il:- veim\'eis para. o tJ:áf~{) rodoviãrio
Y:::stitius c.e mar?r auto orictad~ aind.& E' ··vital .-8. oonstroçãp d:.tquele pe
p11'R o, prosse3unnent.o dessas: lf~'OVl~ ('.lia. O Govêrnó 'n.;w :-est.arã. jcig:Th.do 
d:nO-irs':- . _ . . ,., dinheiro. numa rodov1a: mlOrta. Pelo 

E*, 8r. PIes:dent.e, 51's. Sê!l~do~ contrário. traía ... se de investimento 
rss, c, ·'J'g,rticuhrmen.te, Srs"'L1'dZIe::; de resultados.' imediatos. Lançaria
.'In G?'i'arrp nesta Casa .. ·.a. CO:~b~h.a ... ntos tx3quela. região Q transporte ro" 
.c;:?o çué o:ereçQ hDje. Voltare.l aJ.uda. àovhhlo. dQ s:-$.dO, eliminand.o-se () s1s.., 
a Ot!:tN<j ~e:mllt:os da"""'; ll!í:'ctre'l . mtu- tema Õ~ boia(l8S ~a pé,- antieconômico 
rezA., Gaiato bem.. MUlto Bcmf·) e obsoleto; atendeÍ'i~o.s nô crescente 

O ·su. nt~SIDENTE sur.gUnentó ~ pecuária em. regiões· 
. . até há pouoo, maprov-eita.da-s. que lu .. 

(Aaa.tõerto Sena) - Tem a p:llavra ta:m agora apenas'·Cl.oin 0, prOblema 
O SR. LINO·j}E MAT:rOS. Ret€mbr,) e::;:;iâ minha atuaçá-o 110 o 

passado, a fim de mOEtra-r ao hon_ 
no-!lie Selmdor Beterra. Neto, 'de &lúde :para a· crescente produçã9 
O sá ,BEZERRA NETO, postorll: '. ' , . , 

<Sem revisâ-6 do .orador} - Sellhor 1'000 Pl'~dente Cast~110 Bronco que 
Presidente, 8rs. Senadores, Srs, Jor~ lne assiste autoridade moral para. as 
nali.~tas. "Maioria e Minoria parIa- den"úncla.s que fQ(,!o. Nâo comec~i a 
mentar, nes1;.Q. Casa, dev€m tomar a atual dessa mQneira no Govêrno' da 
iniciativa da;, constituição de, uma Co- Eevoluçáa de março. Igual compor_ 
missão P'ulamentar de 'Inquérit-o pa~ ,tament.o data de qun.se~ 10 anos no 
ra, apurar denúncias :ie .tamí!nha. ~a.~ fl:enado, ou 18 se incluído o tempo 
vidade. , . .'. de deputado estadual. 

Uma :otnLssão parlamentar- de. In. As denúncias do ~sado, como as 
quérito estenderia a ação investigo a ... do presente, objetIvam colaborar nas 
dom a tod(ls 00 :pm·tos abertoq pa'!:'s medidas de extinção das fontes de 
ésse comércio llicitcr:--Um levanta- prejuf20s para. !lo eoononüa, nac~.'1$81. 

Vál'iosh apêlos 1ã foram dirigidos a 
(sem, rCV;súo·do orattor). _'Senhor S. Exa. o Sr, Ministro Juarez TA

Pl'esid-fmte, volto à trjbuna para cor .. VOta. e, na. próxIma semana, projeta;)\ 
r.oborar as palavras de outros repre... Bancada. mato-grossense encontrar-se 
sentantes m>!lto-.grc..-:sense-5 nesta casa, com ~S. E:x:a. . . 
n. respEiÍto da situação aflitiva, por. que Da .tribuna· do' Sei19.d-o _ endereço 
passa a. pecuária do meu ».itado. em a S. Exa. o apêlo da. -Càtnara Mun!
grande, parte de suas ·regiõ.es Sul e. cipal de paconé. relativamente à si ... 
nlQ-Ite. . tuação decorrent.e da sêca que la.vra. 

Tratou há poucas. dias o Senador naquela reg:lão,- e informo que a pa.
'topes' da. Costa desta, situação, ~endo ralJz~ão da 'obra rodoviária. deixa d.e 
tnemO'J'ial receb~do da Assembléia Le- atender '9.- uma contingência que o 



0-

momento, p:::-r VârlOS moda. 1mp::;,:? sela 
~ .. 1!;ada de 'Ol.l~·a. Inme!ru. I 

Tambêm S{iU lllt.érpl'etc d~ ,apei.as I 
e::tcs atr!lV"es Lt imprensa de Co
umlá. como é O caso tio artigo do! 
'.('-ofe 50r R.obztto Baez. p::.bCcaco no I 
ornal "A Voz do PovO" d:! J.~ C!e 
gôsto corrente, é que t:l'!SS'.l a ler, pa-I 
a CD!lÍ1ccimento da. Ca~a: 

A inte~:-ação de C,)fum~{I. ao 
s~!)~ema rodcvié.r:o nacio::1al COIU;. 
titu:u sempre Uln o:)jetivo aca. 
loltndo pdo povo d2sta frontei
ra, cuja. s,~',nç&o topográfica é I 
ode uma. ilha. tendo em Vista (> 

f.1ouloso Panumsd que a circulJ
ela e «. inunda peribthcament-e. 

Dcs.d.e· fins c.o Século XIX. 
Gu~ndo a ligação de Corumb;~ 
com o r0S.5t-(1 do B!'asi! se faz:'a p~. 
la via fluvlal - ninico meio de 
cmnul1icação pru..t:cado e que :or
çosamente terla de at.rave..,sar os 
paLse: do Prata {X\ra atingir os 
porto.s dO Rio Grande do Sul, Rio 
ce Janeiro e Santos} - faz~a. 
sentir a. imperiosa e patriótica 
neC?ESldade da. const.rução de l 
uma rodovi~\. neste extremo oe.o;·1 
te da Pá tria. 

Nôvo surto de jJl'cgresso Sllrgiu 
pare. está. zona., na glorlOsa arran
cada para o "Rumo ao Oeste', 
com a vinda, até Corumbá, das 
paralelas de aço da Rstrada de 
Ferro Noroe~;te do Brasil. já Elgi). 
ra. definitivamente jig\1da à EStra
da de Ferro C'-~umbá-Santa Cruz 
de kl. Slerr\l, ( • ~ a instalação na 
Cidade :aran)~a da usina slderúr
gica, da fáb.~ic:t de cim'Cnto, da 
extração de minérios de manga. 
nês e de fetro, da indústria do 
mârmore. de mofnJlo de trlgo, 
llara. s6 cItannos as important,es 
indústrias de b·J.Se. alêm da ex
p(}rtJ.çã~ de gado vacum para o 
mcrc:'_Go nacional, e também pa .. 

.ro. (\ exterior, , 
E Corumbá não é somente o 

maior parque indU8trial do Oeste 
do Brasil; é O município detentor 
do m ~.ior reba:lho bovina do pais; 
é • detmoor das maiores reservas 
de manganês, de ferro, de már ~ 
more. de calcário em todo () ter. 
ritório naciond; é c€ntro de ir~ 
radi:U;:ão da navegação fluvíal pa.. 
ta os portos de Cuiabá, Cácer€s 
e Põrto Murtinho. em Mato GrOS. 
SO, e para o Pa:.:.gtmi. o uru .. 
guai, e rt Argentina; é sede do 
lServiçD de Navegação da. Bác,a 
do Prata, da Capitania dos Por~ 
tos do Estado de Mato Grosso, da 
Delegacia do Trabalho Marítima, 
da ComiSSão de Marinha Mer
cante. da. Delel!ac1a Regí"on61 do 
Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos t\!lrftimos (IAPM); 
é o maior cer, tro pesqueiro do 
Estado; é ponto terminal da Es_ 
trada. de Ferro Noroeste do Bra. 
llil e inicial do. Estrada de Ferro 
Brasil-Bolívia: ~ .. enfim. o muni
cípio mat,o.grossen;e Que concen. 
tra O maior nú);}ero de operáriOS 
de Industr~, n1.lrítimos e terro
viáriD.'>, 

Desde 1~30, Corumbá passou a 
52r servid8. pela avIação, que :-:.!? .. 
g'àvelmente veio contribuir nara 
a melh~rla e n\pidez da comu
nicação, tanto de pessoas como 
de encomendas e l."a7Joáveis car. 
gas, a ponto de E qut ter sua base 
uma. nurnel'osa treta de av:óes de 
táxi'~aéreu. 

Mas, o fndice de desenvolvi~ 
mento a {(ue atingiu €sta região, 
repleta de riquez.as de orig~ns 
animal, mineral e vegetal em 
permanente e intima ligação com 
a Bolívia e o ":<aragual • ., e por 
CQnseQüên.;ln. natural com os de 
maIs Países do Estuário do Prata 
- estava e ainda. está a exigir 
a t"O'iovia, tão necessária ao eS, 
ceaJ ,er"o, mais rJpido e €eonÕ~ 
mlco, da produçá(, e à expansão 
do comércio 'l.nte:.-no e externO', 
uma·, vez o:ue a rodQv!a virá ln~ 
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crementar óbvl<lmentc O tnter~ t vadv, para. futuro próxImo, de 11~ Ú SR. rol\rt1NDO LEVI _ ~ 
câmbio comerci81 e industrial do! derallça mundial. não, I 

BTru;H CQnl. as RepublicM ViZl. \ ' RefUl.w Bàe2 O Sr. Aurélio Viana _ Pergunto., 
nhas ~ i~',más, ávidas ~ carentes a V. gx.a , () Sr, Arthur César renun. 
de jnutn~.'dS mercador,as que o! ' Em 31.'7.1&64 'cfou O't n"'o "'0 m"ndo..to? S n n 
n030 pais P1D-ct.WZ. em :~\b&\ e:;~, I C"'''. <:l _ e re u • 
... .la. I L~mellto, Srs. Senadores, que na ciou, como propoe ;ond1çoe.s para~. 

B':\seanuo~!",c, naturs.lmente. nQS li .ses.su9 _em que, d~yemos aprovar Q VOS ente~dlmentoo, Representandô~ 
fundamentos c tat<ll'es dêsses Convem!) que Lnstitui o Enterpô-Sto que l1utOl.d~àe, em nome dIe Quem 
campos econõmiCo, político e pst. Fr~nco de Corumbá pa.ra exportação fala?, O ,ca:gO, ,vago, em vIrtude- dlf 
cO~social acima citados, surglu o j d~ meroe.dorkts par,a. a. B,?1ívia e en .. sua. ~ enuncLa, Já. rOl 1ocupado pelO 
jmpel'Cttivo cat.egó":tco <la rod-ovia! trada d-ç mercadonas bOliVianas, te ... sUbstl~?to le~l, o ~res~?ente da As
federal para Corumbá, cuja rei-! nhamos_ olêt~,<:lia. de Clue n. cl)mple~ I sem~lt~la Leg1sla:t1va, E o e:clarecl
,,'in C ";. ,vinha sendo gualhar~ I mentaçao desse coU\'ênio, ~u SEja, a mell~, que deseJa de V. Ex.,. l 
damente defendida no parlameIl- construçÍlo da BR--33. fol para-1i;sa-da O "",R. EDMUNDO~ LEVI - Res
to ne.cionaI, na Imprensa falada pgr ordem de, a tua) M1nl~t.ro da Vin- po.ndo:o pedidO dJ' e esclarecil!1e-nto dct 
e escrit.a. nos seminários de estu çao. (Muito bem! Muito bem!) \'V' Ex.·, com mu ta. sat1staçao. .' 
d ' , . • - O G-ovel'nador do. Estado, de MOr-

os supel"lOlCS, COnto fundame!1 O SR. PRI:SIDENTE: do com as notícias, fêz chegar A.s 
to {,';apaz de atender a expansao mãos do presld€nte doa. Assemb1êi&' 
que em todos os setores o Brasll (Adalberto .~ena) - T~m a pala- Legis}atlva 6Ua declaração de renún .. 1 

vem co,::.qul;t::tndo com o e,sfõrç~ vra, Q ncbre .~~nador Antonio Carlos, ela Entretanto, o Presidente da As-
-e o p~t.~:.Jtj~\Lmo de seu ~\o. co O SR. AS'I'ôNIO CARLOS sembléia Legislativa, homem eaute-
0:0 Naç",{} .ide! da An'&'nca do 1050_ e conhecendo a mls.sã-o de que 
Sul. Desisto t!a ~!)ülavra, Sr. ~csid~nte, estava investido. o Sr. General Jti-

F~1to o e3tujo da l'od.:>via, apro- O SR, PRESIDENTE randir Bizarria Mamede, e-miSBáriod4 
vado o seu plano de const.rução, Pt'ezid~.nte da República, procurou-o 
surgiu o crédito específico, e ini. S, Ex:~ d~sjr,te- da. palavra para c)ll1unicar, a ocorrência e en-
dado o empreendimento. dêle se 'Tem a paHrvra o nobre 'SeIl.:ldor contraI uma. solução harmoni~a. I 
jncumbindo a ComiSsão Especial Arthut Leite, (Pausa). Assim. o Sr. General Jurandir Bi .. 
de obras das BItS. 34 (Pôr'to 15 S, EX,\t n1.o está presente. urda :Mc.unede procUl"OU () Sr. 00. 
a RIo BrillLf-mte), 16 (Campo vernado do Estado antes que .. de .. 
Grande a Cuiabá) e 33' (COrum- 'rem a palavra o nobre SeJld-dor claraçáCl da renúncia fôsse lide, pe., 
bá _ Campo Granqe) . Edn1undo L~vi. rante E. Aseemb)éia Legisla.ti'\"a. que 

O SR ED ainda não se reuniu para tomar de-Sob a fiscalização direta. do 
Departl:illlZl1to Nacilmal de Es~ 
tradas de RQdagem <DNER,.). em 
fins de fevereiro do corrente ano. 
a Pavltenana S.A, começou o 
importante serViço, no trecho que 
lhe competi,).. partindo de Corum. 
bá em direção!) a Miranda, sepa.
rados por 223 quilômetros, oos 
QU6.is apena.'> 95 ficaram, poste, 
l'iQrmente, ~nf .. oo{)s à. mesma. 
firma, 

. ~ M,'UN1}l) LEVI la. conh-~cimento, Dai por qUe o ata 
Sr, President.e, Sr.s, Senadores ná de renú:.1cla não produziu OS devidos 

pouc?S dias, em entrevista. 011 i)l'o~ deitoo. . 
nunc1amen,to na. Bahía~ o culto Se~ O Sr. Aurélio Viana. _ Permite. 
nhor Pre.sld~nte tia RepúblJca dec}a- V. Ex,," outro aparte? <AsSentimento 
rava à Naçao qU'êl não tem vocação do oradOr) _ LOgo, tôdas as notícias 
para ditador, pUblicadas n-()S. jon1zis do P~f.s sôbre 

creio que S, ,Ex,~ dlGSE' muito mais. a renúnEfa. e a ascens:ão do Presiden. 
nessa frase, do que E!Quilo que real- te da Asseml>léla, que passou E1 exer .. 
ment-e pretendeu, Ao' fazer essa de .. cer o cargo vago pela renÚllcia são 
c~ru:!l.çã?, falavol pelo sentimento bra... tendendos&:;. Se o cargo eiStá. vago, 
Sllelfo ll1terpret.2~va. a alnla nacional como é c.:ue se plei~eia que o renun .. 

Além de oCl<pal'em uma dezena. p?tque ,o brn.si}~1ro não toem convic~ ctante re:luncie à ~núncia e o PIe .... 
de casas na cidade de Corumbá, çao porque o brasileiro não tem vo~ sfdente ia. A&;,embléia não ocupe O 
C?1l1 lI:.stalação de escntório ,e ,re- cação para 0.3 regimes ditatoriais. cargo de" Governador. Por que não 
srdêL':las de func!onários, fOI lllS. Entretanto, em completa dJscre~ há. um fato concreto devitio à falta. 
talado o acaml'lruent(l gereI, pr6~ j pâncill com a orientaçã() do Senhor da leitura .da renúncia, de um gover ... 
xlmo à estaçáo ferroviária ~ da. Presidente da RepúbI1ca. o atual go- ncdQt'l 
NOB, denonllnsda "Antr3n:o Ma. vernante do Amazonas vem maroon- ,_ 
ria Coelho" onde engenheiros e do tristemente a sua passagem pelO O SR .• !lDMUNDO LEVI - Senl10r 
opel'ár;os dispõer de confortáveis G:0vérno do meu Estado, com uma 1e- (senador j~uré}lo Vjan,[l.. não aí1rma .. 
moradias, dotudas de água en. gltlma vocação de dltadar. rla que a.:; noticias são t2ndenciosas 
canada. e luz elétl'ica. assistência por urna. razão muito 6imples: Saue .. 
completa e :lmda cam.Mo de '""'U. São conh~Cfdos 05 fatos a.ll ocorri~ mos que. quando um homem de res-

,- ~ l"~ dos COm o fechamento da Assembléia " ..... 'lld d ti t de re 
50 PUI a avloes e de futebol para a o cel'ceament{l do Tribunal de JUS' _ pO!lS"\oV1 z~ e pra. CP um a 'o .. 
OS trabalhadores, tiça núncla, essa. sua atitude deve ser pa .. 

De març~o a junho passados, O' Sr. presidente da Repúbllc:l, na 1'6 valer. 
houve o. desmat,a.:n:\:1to. de perto ~intençãO de fazer voltar a paz e n Entretan':.o, o que observamos no 
de 43 qUllón;.ctros da falxa de do. onc6rdia ao seio da famHin amazo~ Amazonas ~ que há um clima. de tru ... 
m, fnlo, ~om 10 metros ~e largura, n-ense para lá envIou um seu emis .. culêncIa; não se compreendem 26 ati .. 
... end~ lmportan.te assmalar que sário o digno ~nera1 Jurandlr B'~ tudes tios 110Itlens lá dominantes, que 
maIs de 15 quIlometros da estra. za " -M ed J agem como se a administração públi ... 
da. foram re"'ularitados no Ugra~ !THl, aro e, a ~im de encon~,t~r ca deva S2!' mero capricho pessoal, O 
de' 1 ~ tt d 1 uma SOlução que deIxasse em po.s.lçao Presidente da ABSemblél.ta é homem 
t ... oom 4 me os e argur~. honrosa os.. tres podêrcs envolvidos sereno, comedJdo Procurou naturg.). 
brab~lho de, a.proximadamente ~j) na contenda, provc-cada pelo Chefe do mente, uma solução amigável. uma. 

omens, ~el vidos das mais J)O..l- Executivo, 
santes maq in e 1 1 to vez que a Assembléia .lá ced'êra em 

r . d ';1 as mp~emen S Ao que se sabe, a Assembléia re~ parte: ,bttsC:lU um intermediário pa-
pa a ro ov~s. considerou a sua atitude. para uma l'a n conciU.lrâo, a fim de evitar nO ... 

~ ràticsm!'nt~ na metade do ca~ compooição com o Execu~vo. vo emoote, . , 
Mlnho .de P~~'t() Esperança., Só.. O Sr, GOVErnador do Estado, se- Mas, o Sr, Governador impõe. pa-
bre, o, RlO P:lta.~uai. onde está 10_ gundo notícias tre,nsmitidns pela rá- ra.. qualquer ent.:n511mrnto, segunda 
callza(fa a W;3~or ponte de oon- doi e pe).:>.s jornais renunciou aO man~ informações, a prLsao, novamente, ,do 
~eto da Ame1"lca do Sul, dlstan_ dato que há. pouco mais de um mês ex~Governador do Estado. E explICO' 

85 qUil,ómetro~ de Corumbâ, Ilhe conferira a k~sembléia LeO'iGla~ por quê Trata~Ge de mera questilo 
vem, de ~el {firalJS1.da a: 'Obra d,e Uva estadual c 'Pessoal. O f:tual governante a qU'ê:Dl 
con~trU"~i) ?!l; l'o,dov~a fed;1'31 O Sr, General ~{urand1r Mamede. I tenho rendido as mais sinCeras ho .. 
BR. 3~, nJ. ,,~~:'" t?l'la sldo ~pllC'a na. missão de Paz que lhe fOi conCle.- menrp:ens e que me pr:,reciam proce
ÔO nu1 r~~ ,1.0,0 de aproxrm~da.. da, tomou conhecimento do gesto do dentes, t€ve- dcsent~ndlmento. quan
m~te cem mllh5e" de cruzeIrOS, Senhor Governador atra.vés de COmu~ do superinre::ldznte da SPVEA, COll\ 

E1S, em rápido traço, n. reali. nicaçáo do Sr Pl'e.sldente da. As- o 81' PUnio Coe)ho, ne.z:sa época. 
ÕQ.~~ atual .. da acalentada BR-33, sembléia Lerl'isi ... Uva procurando a I cumprIndo o seu primeiro malldat.. 
~e: ~nada a ln,~~~::ar Cor~mbá 110 6eguir, o Ch~fe '" do "Executivo a 'fim de Go'Vernadnr do Am'2lz-onas. 

ue ma,. ;OdOH.- • ,naCiOnal, e de ~z.r conseguida. \lMa concilie.ção O ~r, Gover,na.dot' tem v~rdade1ra 
~ . pre 1",1t ser reaüva~a e con, honrosa, ou uma composIção que vjes~ aV?t's2? a ~OlftlCOS e à poIfhca, w 

~u~da como uma neceSSIdade bra~ se quanto a:ntes restabelecer a,. paz Ma':llfestel-lhe p tnlnha. ad01iraçaO 
slIelra não somente para satisfa-.. n~ t~rra da Ajur'lc'2J::.\a ~or ter êle ReeHa.co cargo eminente-
zer ao crescente desenvolvImento Entretanto ,s>fgundo lnform.:lçõe" menw poUticn. Com éle estive há 
~esta zona, que é o maior centro' que me forain Pl'OOÚl das hOje o se~ poucos dias. q'.1G.ndo. na função de 
mduo:;!r:~' r:'eclIál'jo, cemerclal ,e nhor Go'/ernador Im;lÕem corr! conO' suo2'rlntendente da S?VE~ - poU .. 
mang"n1!ero do :>este .do Bra~al. dição para qualque;: entendiment!l. 'tca também -- neSf:.;I funçao ~em U
ruas, s<?bret~do, C011lO tmperatlvo que volte a ser prê&o o ex-Governah do rte~entendft.1znto eGi),) o então 00.
d~ ,for~alecimento ,da segura.nça dor de Estlldo, o 81', Plín.to R8mos v,erna,dí!r ,Plin.o, Co~lh!,. Houve de"" 
naCIonal e de malOT. entrelaça~ Coelho, libertado em face de '"habeas s:nfl:'!lgencUl, NctInq Vanem que fM 
menta com os pilv~S 11vres e de. corpus" concedldo pelo Tribunal de no AmfZon~s, o G3vel'~e,dor não () 
mocratas do Contmente Amerf~ Justiça. \ recebeu, Dal vem, pO" certo, a BUli 
cano, que mar_cha ufano TUrno ao ' I c.nlmo<t,idade ccl1tra o s... Plin:ü RR .. 
seu glorioso destino, a d-esempe- O Sr. Aurél10 Via." Permite . mo,~ Coelho, ex~Gove}'n,ldcr do Ama .. 
nhar o papel que Hle está l'eser. V. Ex,':! Um aparte? 120!l8;S. 
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Porbnto, o que se sente" 8. va; .. pOder§..o W 01.l,tl'9.S repercussões. De .all,ll& naclt>n3.1 porque o brasileiro '. 
d.ade ferida, o des·ejo de vindita, d~ aerajevo sur-~iu aquela primeira gran ... por natuflO!Za, avê.sso a ês~es regimes 
represália para mti.sfação de melin.. de heca.tombe universal e pode Eer de prepotÊ:nc1a, de arbítrío, de vio'" 
drfs P02.'iSw:s. N:l() há., pí.Jr conseguin .. que elementos do Amazonas _ re .. lêllcla. O bra.sileirqo Q,uer paz, quer 
te, a InCa1l1aç~o da. serenidade. pito c que disse ontem _ estejam eon· .... Ivência amig3., não d!stingUindo 

Se não forem contidas, à der 1'apagei'n 
final, que é o' e.:otrang-ulftmentp d-a 
tôda a vida demo\l)."ática nacional. 
Era o que tinha a dizer. (Muito b~m-. 
Jl.Iui4> bem. 'palmas). 

O SIt. ,'RESIDENTE: O Sr. AI'tur R~lS não eQl'responde, serVindo. de instrUlnel}-tos 'a, aIgu~~. cor, raça. e Ye~gt1.o. per con.segui~te 
,pelas sua~ atitudes, às necessidades A fluem e DOr que e o Q.ue de.::e10 não. d1S~ln~umuo )am!?êrn f~:~açoes 
do ca.rgo, de seler...rdaàe, princIpal .. apurar'. pa~tid:\'t'lM, o~gat ~i",p.çoes polltH.:as. (Aàalberto sena) - Tem a pala"': 
nlcnte-, cümo chefe de um Poder, d~ O SR, EDIvIUh"DO LEVr _ se-I O sr. AuréHo Vta"lut _ Permite Vra Q Sr, Senador Miguel COlÜO, d~ 
harmon~a cem o~ ~malS orgaas que nador Aurélio Viana, como nflflno, V, Exa. um a,parte? d R . -~ 
compõe'a tl1l00'1ã. dI) E')tado. estou expondo para Que Os homens ~ ~ 2°. o cglmen~o Inte:-uo 

d . - I acMdo com a que diSPÕe o A~;. l~"l 

~ t .' t - I O SR. EDil.1tJ'NO-Q LB'VI - Com ..,.." " .. O Sr. Amél10 VIana _ Permite ~e le~ponsa.bllldade des a naçao ava~, r el' O SJ... l\lI(.JIU]~Ij COUTO 

. tl;iJ.cn~~· d~m~~~d~~ ~~~~. y(A ~: .. 'minha terr,3.. Não es.t"?u a,prO-val1~o O Sr. ~uré~;!? Viana _ 0. Gover_' (Le o segumte discurso,) 
'7 E'" . ~, t <) s 6 11Iero e ajUlzcm o q,ue se passa em p .. Z , I '. . 
cc-ndena fi. atit.ude do Pre>ide'nte dâ nem desR'In'~vando a atItude ·d9. eml" nador Ar,tur ~e:s,- 9uando e!e,to pela S:-. Prtsidente. Su.· senador:e~t 
,t\ssembiéia cm tel' prot.elatlo a leituw nente Presldente. da A.ssemblela 9-° Assernbléul. LelgElatlya do "eu Estaoo ouvi' pelo rádio,.com emoção e gr.J.ude 
l'a." àe dacum:;nto (ju~ contém a re_ meu Estado, mesmo pc:rque. ~t-ou dlS_ jA. se ~ncont!':av,a fora, do Amazonas entuslaSlnO patriótico, o n::lgnffica 
llunci-a dD Govern!l.dor? ~ante e !enho conheclIl?-ento através há mu~to,',; anos? Ou tlnha um co~" discurso do presidente Rumbej'ío Cas... 

mformaçoes por. telef.onemas ou .bOl'- tato dlr·~to com a sua gente, com telo Branco. pronunciado na Uni\'er .. 
O SR, EDMUNDO LEVI - Nobre tadas por :pes~o~s que PO!' llQui }:Ias- seu povo, Unha vivên~ia com- êle, CO_ sidade de Salvador em q,ue anuncia 

:,:;enador . Alll'éllo Via'~'la, .eu !1~{) estou I s.am. Não ~s.tou, pOl' co-n~eguinte, aba- nhecia ~IS .problemas 't!a 'região" não a nl'me de:!isão d~ seu Góvêrno de 
Julgr.ndo, ·e.stcu eX.pondo,· Nao estou lIZ!l<d'O a d12er do acêt'to ou do desR_ contemp~atlvamenta, n[!o pOl leItura enfrentar e l'esolver os problemas do 
co.ndenain'.'1.I ou ap7ovando atitudes, cérto da maneira como pnx::edeu êle'lde gabinete, mas nquêles J}l'oblcm'1s binômío s<"-úde e Educaça.-o. ' 
estou dizt:no,n que €!.e _'t um homem 'Tamb.~m. s?b1'e O· Go·:e1'n:H:~~r. O! \::l,'idos, aqu-ela r~r.lid.ade viv:da? Pelo FocaliZCu . o Presidente ~ ... Rep~ 
}:?onderado, ccrd:Ho. Na~ estou con- concelt-os sao de Vo!sa Excelenc.la. qU-e V. Exa. declara, êle ct'a Ut11 blica,'coru pl'ecisác, a ~raví::;sima sl. 
at'lla~do." . \ O Sr. Bezerra'Neto _ Permite V. I~ü~ente .. se era, um ~usentt', esta~~ tua~o em que ~e enco~tr~'?1 por :Odt 

O Sr. Aurelio Viana _ V, Exa, Exa. um a.parte? (Assent:mento dOI~h1bém 1hcapacjtado~ e, o demon .. ? palS, sobretudo nas l~gloes nOld€~ 
traç-ou o perm do Governador r. e~ . o~cut.oT) -: ~elo qUe ~U'V.'i no.s debntes _L.fOU_ -:- pa,~,,~ ex~r~icl,J da9-uelas üna:o., os atendimentos .m<;l.l.sp.ensáveu 
lJuncja))te do Estado do Amazonas. \destEs t:'es ultJmos dIas, at:-avés dos 1 Ull

o
ç,?es , .se p~e~ ... nte. p.OVQU nao c~~ ~ ~aud~ do homel~ ~nas~j(;~.lO - a 

Pela..'; 'PalaVl{,lS de V'. _Ex~ êle é um mformes dos repre~enmnt.E's amaz-o .. I nb~ .. er ,os homens, cerc~,nd(\-se da i maIOr 1'1qUéZ~, da Naçao, o ~€U ~~~; 
hOmem Que odeia, é um insensato, é nensoo. cheguei à ccmclnsão de que o quele;s elE:mentos a que V. l?xa. ~e I gue, ~ :seu celebro, os .se~ muscul'O,sll 
vítima d. ã paixão, ~edento ele vindi .. GC-vernador renunciante.é um .inS{!n_ .rerer,m. E. se ep~e~te. ta~l1~em nao v~r.lflca-s~, .sr., .preSldC!l.Ü.,. qu, 
tQt;, não tem pOl"t!lllto composturn sa.to. A sua. anuncjad~ ler,úncia. a. est!,a em cond~çDc.~ - de governar. p~rslstem amda hOJe os me:.tro.'; pro. 

.p'3;ra o exercício do cargo, Logo, cOu_ meu ver, se-ria uma' solução justa, uma po.que, pela allSI!UCla., desc~l1hecendo b.enlSs 9ue encontreI em 1953, ,q_uan. 
cltti que V, Exa" ítupliciJtamente.· saída _feJiz do impasse, E o :Presidente ~ elementos da. tenR,. es ... olheu Os do <:o~vldudo pelo saudoso P_'esloe:tt l 

condena.va também R atitude do pre_ da, A~sernb!-éiil.. pl'otelando a consu- plores.. . G~túlll? :Vargas p~ara organlz:u o nov~ 
siclente da Assembléi.8. que, tendo Imação de tal r-enÚllcia. navega nas com? esta. é l.:,fil~ Ca~a -doe deba_ Mmisterlo da S~ude. D~ra.nte -os se~1 
oportunidade de livrar O seu ':Estado águas dos mesmos er,o.s do Governa_ tes, para ~ue V. Ifxa, na~ flque fa- anos q\.le presidI a Com1Ssao de Sau· 
de um elem~nto que tal, Plotelou a d-ol". Repilo: ti meu ver a renúncia Ian:Io SÔZInho, sobre pro~b-lema da de d~ Câ~ara dO: Deputados, e 0.1: 
leitura do dccumento. Lembro a. re_ ,do Governádoi' é uma saída feliz, I m.:u:,> transc,emlental ~ml>ortancia "pa;a r~ceb-Ia o .... melhOle~s. e!eme::-~~s me 
nÜDcia do Sr. Jânio Quadros;' SaJu I uma. s-olução qUJ) pode .servir no pró~ a vHia PQIitlca. do Pals e pa~J a n t'_ dlCO,s da e.pOC,), no.> (Dl posSlvel co.. 
correndo um Deputado. pediu a pa- prio Presidente da. Repúbllca, a quem l"llalidad~ POlít:~a de"sta ... Naç.~-O, _ é que nh:c~r e 3J.illl~ar tOda." 0. s . problemaJ 
lavra. .:! comunicou que chegara às leva-ram o problema, de l'epercUEsão estou c1~.ndo e~ t-es "pa. tes, ,buscando mé-d~co-samtãrlos .do Bre.SI~. E.. ~ 
mãos d Pr{':::ldente Mour .Andrade nacional . esc1f1r~cl1nento. . sIm, ao ser emJ;1?ssado. COl~)O tltu!a. 

, ()" .'~' , a tI' '. da Pasta de Saude, tlnha- conheci, 
U~ dOCUfi_l1tO., . .., O SR, EDMUNDO LE\TI _ Agra_ O SR: E~?JUNDO LSVI, - Agra- ment.o perfeito da atliunios-a situa. 

O Sr. Ví:ct0T11l0 Fr~re _ Quatro deço o ap'arte do ilustre Senador:se- d~ço ~ ~htl~~~!~t":eat~nç~;·lp;n'~o~~;; IÇãO. das popula.ções brasileira:;_ Ain· 
m:nuto.s e tne,o apóS, • zerra .Nf'to e quel'O acreditar que na n 0., &dor 'Cque ar ocupa es~a ti:'ib-una da. hoje há 40 milhões de doellte.s 

._; " "atitude d-o 51'". Presídenw da Assem_ o o,a, a· :",' apesar dos antibióticos e da.~ podel'o 
O Sr. :tm el.o _ "t.: tana - ", f! que 1 bléia haja sobretudo, um e.to de pon- m,as 'pOl'":lUe revela a aCUloade, que lsas conquistas da ciência As di:-etri 

ê~te c0l:1t:nh3, Houve 11:m~, estupefa~ r del'ação e não um ato de fuga aO é mmto sua, de perceba ~ q~~e. ~de zes, então aconselhada.s pelo llÔVj 
çao ind:s nrç~vel da malO~'la qaqueles cumprimento dos .seus deveres. ser aquêle f~co q~e se :s,~\ lmc;.~~ Ministério, são idênticas às. que,. ain 
que até ento.,o o a.poiaH1m e uma. Quanto ao .SI'. Artur Reis, conforme do: e que e~tal:nO" (1,nenmdc eX.ln ~ da hoie se podem ter com' as !na; 
surpresa c.ol1st::'angedora .dos ele~len- depoimentos Q.ue t.enho dado, é um ~tnr;. ~ que reD,reS~%ta él; para, a., 'comerÍtãneas com AS necess.ldade 
to~ "c/"ue amda per:na,neclam fiéIS ao <homem voltado pa·ra. o ~sttldo, um msüt~~ç~es n:c:ol)~dL: pa_a a v.lda dêste vasto BrasiL Em apenas set 
Pr~,~dente ren.l.tncmnte. embora. la_ homem de gabinete, Surpreendeu_me democtahca d"~le P-~tl~:,.\. . meses de atividades ficafe.m pi:e"!J:lrtl. 
mentan"dq, ~.om{) ~amentaram, a: sua realmente a. sua conduta atual. Sei ; Ma:, S.L Stm,~dD~, An,ello V19.na, no dos todos: os serviços de s8úd; pú 
1ncomp~e:ns:~eI atltude. M:a~ re~ -!1e- qUe S, K"f'!!'. está cercado de alguns d .. scu~so, qu.~ t"Clf('ll aqui nA. semana blica para enfrentar Os aIt0s de.sign!-o 
pO,sto. rel.pódo: Morto o rel, "lva o elementos ambiosD,s que talvez se pre- p~ss{,da" e, .. ph~lJ.ei que, o atual go. ,do Nôvo Ministério, a poilto de me 
r~1.."E tooos grItavam "pO!3se a Maz_ vale'::!endo de amizades e até de com_ vernnnte. do n,eu Estado e:stflV"!l, a ll; recer da "orgo.nhaf'i:io Mundial <.1 
zilll . O:'a, chega ~m documento em pad.rios, vêm utilizando () Sr. Artur sente do ~en betGo natal }la ;m'J.lS d_ Saúde". gJ·ftnd-e Jou-\"or e seu tot! 
~e um elemento, te.ch;ado por V. Reis, na sua talvez lnexpêr~ência po" !tr:f.e. e c .. nco .anos, ~~, po~ cons~: apOro.mento, -
Exa.. de c~l'1'a~o, ·de mcongrue~te, Utica, como instrumento pfl:ra ~atis. "umte, u~. hotn~m ~~tranho c à: 'PaL Ao me afastar do Mi'nistério p'J.r 
d~ mconsequente, de sep.enf,o de vm- facão dns seus a:petites., sageJ?, P~l~t.1ca, a "paJ.,sag.e~" ~oc ... aJ e a~stlmir o Govêrno do Est,.aco !lo Ri 
dita ... e.t.e .. apresenta a sua rel1úncia. Ma.s, de qualquer maneira, cumpro ~lnlmstHI.<--lVa ~ do.;: Ama.z~_.8. e, por de Janeiro, es...-;s.s providênc:'a~ fico 
Entao, l',l"()~urc~'3e p9.1·lamentar com a o'nl'igação de dizer a es~a Ca.sa e, ISSO me-sm~, fez; ",ecretano dE' Inte~ ram, pnl pa,!'te, frustradas pOr um 
f5..sse f!ler:-ento. Conyenha qUE. é uma. por inte~ruédlo. õela, :). Naçã{, qUe o rlor e Justlça um .:-e:l compadre, que <'.êrie de a~.ontecimentos poEticos. d 
atttude lUcompreensível. meu Estado vive horas de intl'anqüi- ambém era! um n~:;en~te. quase ~m govel'nOs trall<;itórios. int-raqijilos eOI 

O S-r. \.'Ictorlno Freire _ (Com Hdnde, numa completa: d~aruionia., e5tra,nho. I:i?Í .. porC1;:e e!e é um. Q- esca.s.sez de verba" p:'tra enfl't-ntar 
f!ssen.ti.mento do oractor) _ ElJ não com o ponto ~e ,'j~ta e ~m a Drien_ :;Uldere~;~~~cJo ~ce;~~~~~~t:dg~ ~ii:: gl'nuct~ progromação i'deal1zadrl, 

ju.'lílflCO o ato do Governador do tnçã? dos matoS emmentes homens da Mria da re!!ião e, não obstante, se_ S1', Presidente, srs. Srnad-oreg 
Am~zonDS, Mas queria fazer um l'e- poUtlca, -que procuram. estabelecer um ~ ". ó·. t sid o ""\.:' nome Desde o Govê1'no do Màrecb'.l E" 
pa.J'I). 'Overnad:O-r O Am.azons..s ~ , - , - 'sugl~rido p"'lo Sr Pr"<:iden'e da R.l>~ !'jco Gaspar Dutra, C<.uand') se elabo . O O d· I I'!lima de "'Q·Z a fim de QUE' o Pajs gum .• o v lu €l' 'o .,'" . '" ~ 
é Um homem sério e de compos_ volte S:!) trs.bttlho à normaEdaqe e 'bl' a. ... . ~".". ~ rou o famo..~o «Plano Salte', sabi~ 
tura; não tC!ll t.alvez serenlda.de ns pO:5.:<a merecer a cOnf'iruÇ";:; aas dem.!:l1s PUA' l~~ .• blé'g lhe1 o com tôdn se <la p'reearí~Sima situação de mMi 
~. nações ' ~S m .1 aco . ,1_ . < 

8çao, , \ " " . . 'slm.patra, -cOm tôda. b{)a~vont";tde E cos e enfermeira.s pa.ta assistir à 
ci Sr. Aurélio Viana: _ :M§(l sei Ao u'll..?smiUr 'êstes eSCla"€c,l~.e-nto5 o pl'óp~·io. ex-Govern~d.or. q,uando populações rurais, ontle g-'.·and-c ni 

se tem ou não oomoostura .Nã,o o quero nllrmar a CíUa - e dmlo-me comultado peles ~eus illUlgQS, embor.a mero· de Municípios não lJ"O:~sui3m SE 
conh;:>ço. ,~ . ~~ip,'cialmeute ao nobre 81'. :r-.1il"llstl'O com se.us direitC's nolitjc~ c~1.5'stldos, que! um médico_ 'c às vêzE'S um sirr. 

.Ida Jm:tiça pa.1'n que conhe~Endo os manifestou SlZa 'Jn~.ejl'a confianÇa na· ple5 enre:'meiro. Sentl8~se qUe im 
O, Sr ,_ triclon1~ Freire _ Tem. Eu fat.o.s comO aqui expu~ 1fJ.ce às inf(jl''' qLI!~le homem, ()UC era !>s+udioso d:"\. prescindfv€i: provldênc:a.~ tomal'atr 

o conheço, ~ um homem sério. mações qu'e tenho tre..nsmita. ao Sr. re-gjão c que r.g-Ol'a tt todos E"st-:ure-ce se ntbe,::.sál';:t.o:, pa.r·a in~.ementar 
O' Sr, Aurélio Viana _ Eu estou Presid.ent.e da R~pt'j.blica - O Que cem SUl3. 'conrtntn, ' ' ensino médico no Brasil. ~k· ent:mt 

M}ui julgando em vIrtude das pã~ .. ~ealn1ente se p~.ss,a a fim de' que o! 'Dai. 81', Sel1udor: AuréHc Viana, <0 n::oRresso ne5t.e setor foi ]:.'Eo"Q,ena 
vras que venho ouvindo. Amnc-n85 volte aO clima de h'an- compreender etl o .';f"U espanto e a L~.ment6:veI1l1ente. $1'. Pr&~ld'en1E 

qUilidade que é a. caractc~ídica do 8'US' ne:-gunta -Sõ'<)re ns rela(:õ-es de aindiJ. nA ero nassP,do tlve, que ocuJ)( 
seu povo, vivência do 8r, . A!-tnr C!'l.!;s:r com o a T;'ihuna elo Senado u.nra rui> ~:in.gm o Sr. Tllctorino Freire _ ~le é um 

homem de bem. Talv-ez s'eus atos se 
devam à. falta de t.raqu-ejo político, 

O Sr, Auréllo Viana _ Então o 
Oovel.'nadol' do Amazonas e um ho~ 
mero de compostura, 'um homem sé
rIo, um 'homem decente, um homem 
a~{)" Que pra.tica Os atos que vem 
~do? Pa,ra recompor a sftua._ 
g1.-o exJ.ge. acíma de tudo. a prlsão rlo 

~ I$6U desafeto, Q,uaee diria.' políti~o. 
~m, é CDm J)r.azer q.ue nel<, menOs 
OUçO V. F,x9.,. porque ê6ses fatos 
oe~rrilio.." no Ama1l.:0nas, p-ode-ri9.m e 

A Ama.zônia é fi. maIor p:f>nícle S~ !nela Amazonense-. 1r'a re'llidllde lHe J.ü- contra n falt.B de ('.ón:pre-en~ã 
dimenb;'iria do g1ob-o terrestre e a pró- era um Ntranho na convl1'ênCJa 80- dfl D~'reloria rIa FacuLdade dE' Med 
I)rfa ccnfiguração geo!?rafirn da R<:'_ ~nt1 o.mazdn1c:I . :!ina. . da Unh',ersidade do fh'-a.sil. tn 
grão. ue cert-o, influi no caráter e na Sr. Pl'c:::idt'nte, S~·s. senat1or-es. o recusou matr!cular alunos. a.pl'ovad,( 
1"Jslcolog;a dos seus habitantes. O meu intuito é o de na,rrEI! os fa.tos nos f'xame<: vestib-ulate~. rr.J'r: médi 
amazõnída é pOI' natureza !!m hom':!m e t 1,'az-er Df:l'1U:1nellteu'€'nte 80 cohhe~ ofÍci':1t s-c'b a im"atrióti~'3. aleg:açf 
OOt&to C~tltemDlativo e sente~s~ tr-e- cimento ·àestn Ca!'~ do Con!o"rclSso 'N:'\~ d.e Já f:star ::ttin~idC"l o limite de vagá 
:mendamente vlolentado na sua a,1ma cionaJ t?~sas c~orrêr'lc1a.<; desag1r.ad:\... aU~hndo, em ve"dade. 'iI 'P!:I(u'dsde C 
e nos seus co~t.Ulne5 qll::nd-o·ntc.<; des Q!lp t;ÔI' em l'i:c'\ tQdo o sistema da. pr2Aa vermelha. onde terminei o m€ 
M. nature7.a sé praticam na .mn C~_ ~emccpll:!ia br[l.~neira. fi. fim d-e cjue cur~o, tem 3m))la~ inst31aGõ,es' e vI 
DUn1. não sejamos colhidos de' surores.a allt,e riDs, annteatNs CftT)f)'Zes. d~ cl)mporl~ 

E';~R r,lm!l conleru.plaUv!l r·n("ont-ra 9, t..'ClQs:i\o ê.~ ~ntr% atitu!3.e$ Iguais n1f:.i" alunog, noden:i-o tnc!uslv'" "Aal 
t[!~b!-m l'tsscnA.ncia.. p. r~o:'od"l.1c,,~~J 1~'3..; tl eS:"'n aue che~:!l"ão lnevitàvelmente, 7.:'\.r "cut~·c~ tm'I!Qs de !Hlh.'>. 
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o que náo se justifica, dIante de res. porque a criança agora está seu
tlm Brasil Gacente d-e médico~. é te- do salva. A ,sobrevida do- homem do 
Irem ficado sem matricula c:.czenas de Brasil está aumentando ext.raordinà .. 
jovens aprovados nOS ~xames d.e in.. ria-mente, e já se apl\:lxima dos p!li~es 
gresso. Est.ou certo, Sr, p:esident.e. industrializados. E'VLdentemente. o que 
<la que en~xgi.cas l}l'Qvidêu.::üas serão precisamos fazer é o que se tem felt:> 
tomadas pE~lo atual ao\'ern'O para sempre, é o que se f'~z no Govêma 
4l.~tlt não se ::-epita e~sa tl'ist,e ocortên- passado é n que se e:tá fazendo ago
cia. -na no Govêrno do Sr. Castelo Branco: 

Tive a grande sat:sfação de tomar o homem. doente, podem existir mf. 
parte na inauguração simbólica da lJl,ares e mUhQres de mosquitos que a 
campilnb:'t contra a malàrla, que se áS~ão das bl"lga.da,s nada prodUzirãO. J 
re~-ljzou !lo MunJcJpio ele Magé, llu, O Sr. AZOysio de Carvalho _ 1st. 
Estedo do R:o, quando era Ministro 
o Sr, Clemente Mariani, Disse-lhe, na. é pacWco .. Até Os leigos sa,bem. 1 

Para denloDst,rar, -Sr. presidente, ti. em primeiro lUgar, ,atacar ao; doenças 
gl'av!<iade d:l problem~l. owência de ma~G, Nilo acredito estej.amos. em 
de médico3- ._ infcfmo que ate no Es. cond:ções de esta,belece~' uma rede 
tado do Rio, um hospital de afastado ho.siptalar que seja condigna .;m l'e .. 

Municill~ ficou m'lis de um ano sem 1ação à população br,Js:'eil'a, mas po~ 
médico, em1Jcra o Gov':!rno, muito demos, .sim,. atacar as grande ende .. 
em-pen11ado, oferecesse gr:mde!; vas- mias, e para 1sso de maneJra fácil, 
tagen; pam o clin:co que lá quisesse porque a técn:l!a é conhecida. e para 
t!xar re.'iidêr,da, - isso de mane:ra. barata, pOrque a qui_ 

Sr, Pmsid.mte, .aind::t h.oje é notó_ mica nos revelou substâncias qu~ er. 
ria a fj.,tta cte médicos. Cr'11l0 salien. radicam tot.alulente e,<:sas doent;as da 
'tOIl o P'esidente Castelo Branco. há população, Um ponto de \'i.~ta posl~ 
àuenas no e.rasil 4 médicos para. 10 t:vo do discm,so de V, :mx'" é jmta~ 
ruil habitantes, mente aquê!e que, t:'a!ando do d;s~ 

Qutl'f_>. ~',l'o\idência que o Governo cm'so do Pn,sldente Caste:Jo Branco, 
:poderia tO-mar seria, estabelecer a ch,una a atenção par.a a necess:dade 
(;brigl'.torieda{le de um estagJe' mini. imperiosa da inst:1lação, no Bnisil, ue 
mo de doi.~ a::1O;,; em hospltal da zona um labol'ató!'io ce:ltl'al para o prep3.~ 
l',w;\l 1)'3."',;\ ()::, méàl.:!os ':j\le p"eten- 1'0 de substânc!as ont:b:óticas, de SUI~ 
dessem in;;Tessar nos se:'v:ç')S méàkos fas, .de penicilina, de e~treptomicfna, 

de compl'im'do,~ de ferro e de vitamL 
des Governos. nas, Acn0Ho que êsse laboratório fa-

SI' Presidente: 
Focal1zol.1 ninda o SI', Pl'e.:;id~nte bl'iúal1do, DO máximo vinte med!ca~ 

mentos _. e n:1o há necessldade de 
da Repúbllca outra providência que ma:or número _ extinguiríamos tô~ 
t;e tO~'na u!'gente. ~ o enc?':'ecimento das as doenças que arac\Un a maoS.l;a 
flbsurdo dos rnedü::!lmentos, so aCe.<3sL no País, de mnlleil'a Simples. eficaz 
vei.s hO,je à bô~SA. de milionáriOS, e eficiente, A:nda há pouco, em For. 

ocasião, que, se houvesse recursos. a .o Sr. Antônio Jucá - Estou til .. 
campanha seria vitoriosa, Sabfamo.\ la'ldo sôbre 1sso porque chamoU"S8 
que qua.t!·o oU cinco doses do reméd~o multo a atenção para as brigadas. 
adequ.::tdo acaba com a J):Jsslbilidade , 
do ciclo. As, epl:cações com DDT fo~ O Sr. AlO1JS10 de Carvalho - Não 
ram muito efi'cazes, naQueh época falei nelas. " 
qU~tndo haY~a. brigadas de ma.ta-mos_/ () Sr. Antônio Jucá - Estou de in .. 
qUJ.os, cammhando p~r. tóda parte. teil'o e.cõrdQ com o eminente orador; 
nos C·lmpos, E.'isa prátIca acabava, qm,nto 80 crime, o êrro que se pra· ... 
t?Ea1mente., com os m.osquito.s,.A rc~ tics na. Universidade do Recife, onde 
pao", ~a B':\,lxaàa Flummense foi muito .soou professor, forma,YQm~e trinta. 
ben"f cladlt por êsse sistema, tendo mé<ltcQ~' ap6S muita. ~uta consegui
sido recuperada inteiramente Antes, mo,. a~entar ês.se númer~ para ses 
estava completamente abandonada. sen'~a, depois para oitenta e, em se: 

O Sr. Al'oysio de Carvalho _ Â ~e~ guida, para. cem. A.ss;m, atualmente, 
giãO de Sáo Francisco, na. Bahia, por estamos form1\ndo cem médIcos por 
exemp;o, foi intensamente beneficia.. ano. Mas. a universidade continua 
da, as.dm CDmO Os ·subúrbios de Salvà_ a recusar alunos, mesmo os que con .. 
der. Entretanto, já. existe :â a. malã.. seguem méd!aS altas, por falta de va .. 
ria, assinl eomo também em BrRsilia, gaB. Recentemente, fui à ~urope. vI. 
o que V. E:';~ não desconhece. sitei a velha soroonne, onde tive opor-

tunidade de assitir a aulM dadas em 
O SR, MIGUEL COUTO - Parece pequenos anfitea.tros, C()nl estudantes. 

que os mosquitos já se estão tornan.. por l;õdà parte, até sentados em cai .. 
do resistentes ao DDT. Portanto, 'as xo!;e,s ou nas esead.as, Ma.<;:, as auIa.s 
doses devem ser rev~st~ para que se~ eram ministra.das. E' o que importa. 
jam ma::; c::mcentradas, Além disto. Assim, a França· está l'o:tando t\ exer .. 
há um certo desleixo neSSa. campaM cer (J seu papel de lider. 
nha, 

Ouvi. com ss.tisíação, que o M%n1.s~ 
tério da S,-:lúde já se entrOsou com a 
"Aliança para o Progre.sso" no sen .. 
tido qe obter dos Estado,,> Unidos 80-
ma bastante vultosa para o atendi. 
mento da erradicação da malâr1.p., 
visto que c'a pode !Ser erradicada real· 
mente, 

o Sr. Aloysio de Carvalho - Ma! 
isso é ~ que pode rui.\'Cr de ·mais con .. 
tra-indIca.do em matér~a de ensino. 
'tste nspectiO da. SOrbonne a Que Vossa. 
ExceMncia. se refere é QbOSolutamente 
)nóepensável. 

O Sr, Antônio Jurá - Atualmente. 

<\. iniciat-lva de p!'eparo. pelo Ga- tnleza, minha. c'dade natal. vcrifiq'JCl 
vémo, dos medicamentos essenciais que as criancinhas Que. an~i'gamente, 
liOS ,.tI:atamel~to.:; ~ mailS uSlla,j.'. r,olTlo mOl.'l'lam da ch::tmada gastl'o-enterlte 
anb::.ot ocos, vl~a~Jn'::S, 5:'1'0" ~~~It,er- infantil, eram sRlvas pOr que a mãe, 
~co..,> e anLgllp~lS, e lmp.e~Cll1·la opel'ár~:t abso:'utoJ.m::nte ignorante, 
cweL. O meu G?ve:no: !lo ~8tado do ia. à bcdega da esquina e comprava 
R.o, fe? ampla dJstl'lbUlçao c.:e,<,ses me_ compnmjdos de sulfa, senl consultar 

o Que se procura é formar uma boa 
elite de técnicos. Preci,'mmos formar 
o ma::or número po!sÍvel de médicoS 
no Bra..stl, 

õlcamentm', p"epara.dos em Lnbol'a~ a enfermeira oU o méd:co. salvava a O Sr, Aloysio de Cart:aUtO - O pro. 
tório d? ?stado, ao . .'i pos!,os de ,s~úde vida do seu filho. Por aí se vê qUão grama executado pelo Ministro ele
e hD!mJtalS de carIdade c0!ll otlmos fãc:l é .!o)lvar a v:da: o dificl1 é man_· mente Mar;anj revelou que e.ma1ár13 
resultado:;: e ~1'9nde eConO!l1Ja Todos te-la e, para isto, preci.<;an1os de de- pCder:a .ser totalmente erradicada O Sr. A!oysio de carvalho - Va .. 
sabem que o Que mai.~ peS.l na com~ senvolvímento e de pro""l'e~w eco nó- O S~> MIGUEL COU'tO - Como mo,s diminuir o clrrricul0 escolar de 
posição do cu,>to do,; med:oomentos. m:co.... ~ o f.01, em certa é~.?Ca, Infelizmente, sei.s pura quatro anos, 
flão a embalng,~m de luxo e a verba O SR. MIGUEL COUTO _ .\lIu:to aSSIm como na rcglao de São Fr~ncls_ ~ . . 
eXJg'ernda de prop:1g-anda, greto ao aparte do nobre colega. E!S_l e" -, a que V, Ex.4 se níenu,- O Sr: AntoTlto/ucá - FOI. exata .. 

..,Sr. Presid,mte, SrS, Se,-sdores: tou inteiramente de acôl'do com (J t~mbem no 1!leu Estado" ~{)s ?-lumci. mente iSSO que f,~z a ~m~r)ca dC' 
O p~'ogTes!:o da ciência ~l1édiC~ é ponto de vista de V Ex~. E' precisu p~os de Ma~e e de ~anca, tem SllT- Ngrt; durante a gu.errü, b1LXOU s para. 

tamanho que poderá de fm::uro evitar que o Governo tenha l'ectU'So para gldo casos, o que consldel'() U!\l'a láSU_l q aJ,~, anos o curnculo, do cur g de 
essa momtruosa cifra de doentes de a fabricação àês\~es medicanientos; ma, 1>4'tl.;S estcu eer~o de que o atual ~~ ICI'~~rrj~ ~ gy~Jra- a~est.ue ele .. 
!tUe nJS fala o Presidente d:1 Repú- que h'lJa méd'cos e enfermeiros para Sr. Mtn:stro da Sau~e. amPM'{\~k) '?()'t o r' ' O e c,,; coA _ os ,ao 
~Iica _ 40 milhões para '1H',fl. popu_ indicar a maneira de tratar OS do- j e~sas \;~!~.)S, {:onsegUlrá a e~ra~jcaGão q~;a ~~:ec:no aument.J.a e."se período 
lacão de 70 milllÕes de habitantes! entes, Sabemos hoje que, para qua..;,e , da ma, aLa, -. o que ta~-as ~sn ram~ I P 5 5, 

Para evidenciar e comprova,l.' êsse tôdas 3S endemias, a Ciênda POSSUi - ?RI,a ..,,:11va.] ~uas vH:mfl.~ nos mI~ O Sr. AloysiO de can':{L~1to - Se 
:>rogre,<;w, basta dizer Que eu, após meios de destinação total! Como tive lh:lI e::: , aos ?111hoes, QutlQn\, amflnhU, particJparmos de uma guer ... 
ieixar ('lU 1946 a cade.tra de Doenças oportunidade de dizer, n. malál'la. o O Sr, Antônio Jucá _ Permite ra., dewremos adotar idêntic,," medida, 
[nfectllosRS da FaCUldade de Medi- t~fo, o b~ciO, - euj.as vítimas o Pl'e- V, Ext). outro aparte? (Assentimento n!t9 Só com re'a.ção ao curso de ~e .. 
:ina punI. exercer o mandato de Depu. 'ndente dlsse que atmgem a quaSe dez do orador) _ F.;1l'ei um rep~~ro na drcma mas. ül.mbént, {tOe; de Enge .. 
;ado~Ministl'o e Governador, e ao voL milhões de brasile!ros - eBtão sendo questão de erradicacão da malária. nharia, Enfermagem e outro;,; carsos. 
tar a~ora. (la Hospital de doenças debelados pela administraçã'o do Es- Acho Que há 11m equivoco quanto à O ~r, AntõniO Jucá - T~~o ft 1m .. 
tn"'e~tuosas, um fato auspiCiOSO me t.a~o atra-vés, de campanhas da qual,. da erradicação da malária, Nunca se prsesao, nobre Senador Aloysio de 
;Ul'l,}rcE'ndeu _ ue:.?'íYils~{',el:am das felIzmente, tIve a hOnl'!l de .p~l'tici_ conseg'uiu erradicar a malária. em lu~ carva.lho. de que jâ estam'),,; pa1't:ci .. 
mf~a"ias os casos de tifo, malária, Pftr. O resultado tem s~d.o ~flclenti~- gar algum, do '81'8a11, nem nunca tal pando de uma puerra: a do des€nvol;, 
Illen""jngite, pnennonia. bouba, El1'isi- Sl~O. No A?O passado V!SIt€1 o ~l,U11_ se pret€l1deu, __ o que se consegue vlmento, que v!sa a arranc;,-r o. Bmsl1 
,ela, val'Íolrl-, a12,strim e. O\\tre.s doen- ciPIO de Fnbul'go onde pude venflcar é controlar a mah',ria, de tal sorte I do atraso, do subdesenvolvlmenLo em 
;"1,<; lnfec!;ul==l:lS que lo~avam ('Il_ltr01'a o efeito d.a. doença de bóeio. Encon· que é pl'ec:so uma política de v:g:lân~ que, se encontra. Para tanto é nece!) .. 
octos ()s leitos, ,- trei a professôra e. 75% das crianças, da de saúde pública para, que tão sarJo que ~ontelJ1os com maior núme. 
:f:~se milagre deve~se aOs nnUbióU. retardadas, tudo IS to documentado haja um recrudescimento, como acon. 1'0 de tél~ll1cos. de que t>anto carece ao 

~Os e ao êxíto de campanha ~anltá- por fotografia, Fullâ êste ano, à mes_ teceu na Bahia. A malária é tão ne- -:Naçã..;>. f:,l'aslleir:l, por is<:o oCl'cdito 
,ias, IJ que comprova que em h{l\'en(lo ma. escola, e fellzmente nâ.o. encon· fast.a Que não ~6 mata. o homem co~ que Ja estejamos e~lP~nl1ados na. 
!ecisão e reCUl'SCS nnancelTOl> a. -me ... trei qualquer portador de bOC10. mo o lncapaeitn para ~ trabn1ho. a.tra- guer' ~ ao subdesenrolvllnento. 
[fcina poderá el'radical' )\ 'maioria A medicina. preventiva, h~je, ~§.o vês da'enemia. O ,núm~ro de p.::u:l'ien_ . O Sr. Aloy.'fo de Can:alJw _ F.,t0U 
~as doenças que infelicit.am c povo e t.em~ mals essas doenças, ,a nao se~ a teso mortos ~ índIa, vitima!! do. ma~ de pleno acôrdQ com o pensamento de 
etardam () 'Prog~~s~o til) pais. eSG..u~tossomose que, mfehz~e':lte. tn ... lárle., há CInCO anos, era de 100.000 V Ex!) 

fehcrt8. todo o Nordeste brasllen'o. nfio pessoas por ano, Um ponto lnteres· ' , 
o Sr. Anlónio Jucá - Perm!te mn 

,:r>arte? 

O SR. M1GU]:1, COUTO - Com 

o Sr. Antônio Jucá - Pedi êste 
,parte impressionado com os lJOntos 
e vista de V, l!:X~, Darticu1armente 
om o lüdo positivo dêsses pontes de 
ista. Não participo do pe.ssbnisD1o de 
e dizer Que o Brasil- é um grande 
ospital, com 40 mnhõe.~ de doentes, 
:m verde.de, hoje em, d:a. !1:mÇM a-o 
rogresso da Med:cina, é muito mais 
~cil salvar vidas do que mAAte-r vl~ 
as, de tal sorte Q ~le -o médico chegou 
mito n.3 frente do engf>!lheiro. ao hf· 
íne chev.ou muito na frente da in· 
ü.striQ, 1\0 Brasi1, o que notamos e 
ma verd~de!ra e:o::plosâ..... demográfi~ 
11., I! a nopulação f,. cre.~('~r. ,wbretl1do, 
S cU!Jta.s do.:) grupo.s sectár:ru mtala-

se encontrando até hOje a maneíra de sante, nesta questão de ,malária é a O SR. ~lIGU:tL COUTO - Ag:ru-
in.terromper o ciclo evolutivo do tran.s~ quimioterap!a. Há dezenas e dezenas deço aos nOb,re,,> ('oleps os aportes 
n11SS0r. de anos, perseguia-se o mooquito, o com que enr1queCe1'(lm meu. discurso. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - As in. anofe!in<>. Nunc:\ se conseguiu que- Têm V. ExDS, razão, ma>; aC!'edto 
formações ele V, Ex' são muito inte_ brar o ciclo da malária., atra.vés do também que, pMB maior se-g;u1'3.nçft,. 
ressantes e preCÍosas. Agora, tenho combate ao anofelino 1l:sse cic10 foI devemos combater tenrt.ZJnrnte 6 11105· 
uma. pequena restrição a. opôl": depois .quebrado, sim., qoondo se tratou do quito transmi..,,'mf da d'lf'n"'.l. bem co
d~ havermos atingido. T.O Brasil, uma homem doente. De tal sorte. que não mo tra tar cuidaaOsam~!l~~ do -' docI1-
81tlllWáo realmente satisfat6ria com acredit.o nes.sas I)rigadas que andam tes, 
referéncia à malária. [oram .suspensos pOr a.(; elas surtem uso dó Inseticida , A •. .; T· " ' .... 

os Serviços por medida de economia _ sobretudo, qua:ndo o anofelino ago_ O SI. "r ntonlO J1.Ct! ~ .iLe.1.,men_ 
A malária está voltando, O meu E.s~ ra está se tornando resistente _ mas te de aco do, 
tado, pOr exemplo, que se ufanava de peJa. quhniotera.p:~l. Portanto, RS brf~ O SR. :MIG-UEL CO\'.''}'n - O<>v"'~, 
ter qua.se Que erradicado a. malária, g a. d as a..'iSociadas à quim~oteyt,pia é mo,> manter st>'Veia V:-;i'f!lY":1. par&. 
está de nôvo sofrendo do rna.l. Eu- que acabarão com o fo:::o_ Tem-se Que que n!io se p:rop3f..:j][' a f'M",1''1 da 
tendo que, se não houver un13 provi'· associar o comba.te nO' foco ~o trata~ m~n~il'Q c)mo ~e n;;!.:t~'o·l fi f:b ... e 
dênda imediata, eficIente, a s1tuação mento do homem doente, A químio~ amarela. 
voltará a ser a mesma. d,e há dez terapia estel'iliza o paras~ta no ho~ AntíganlE'nte :r,f.o ~f' rGTb::,r':!" a (e~ 
anos, mem dO€nte, Es.sa imun:d<lde tem br.e a!l1a,l'ehl silve:::1.rr D" r'>",~':1'" .'ir'_ 

O SR. MIGUEL COUTO - Tem at;ão atraVés da q\l:miote-l'ap:a no ho. g:u n'l Bra~d 11m ~llrfO fI!> .r-,'),,,, "'''8-
inte:lTS\- razi\o o nobn: Sen,a.dQl' Aloy .. IDem doente e nit:l sób!'e o t110.squ1to, ,r€',1 ~'1;'p,t:·p rnm p't,., ''C'' ~,- ,.' ... ~~ 
sf<l de carVAlho. parque :>e não tive:,mos, numa região~ que se des-!:Jbr.u a l'ac~;:a {' ,~~ Col1u:,~ 



IWl.l dom_na:r o m.ru que as.solava di .. t CU,RRICULUM VITAE a) rol muitas vezes flo~tajo. na lOn~ \ ComL:.são de F:nant;'ctS sôbre e,s 
.,e.r.ss.s regiões. Essa endemIa era pro .. i J\YM S' G " ga. Co.1.rreira, p~el0 de.se:nvt:'nho dndo :.' emendas de Plen{u'j(). 
1Ven~ente do ~n!.eI~or da Bn)ua, ~ropa~ ! . E DE OUZ,\- Or.lE~ ; H1l.':'."-õe5 e c'jm:~ões q.1e lhe b.am' ,,'o • <> • ~ , 

. eand{l~se, p::-mclp"lmentt:, at:ave.:, das' O MmL.<;tro Jayme d~. Scu:'.:;.-GL::.l';.s t cC11.fladas;. \ S~\_c;t? AO p:11 ec~r da Comls.::lO C.e 
aelv6.s, . nasceu na C~dade do Hlf> í!e ..,a'::21.Q 1 b) obteVe luwnim.:iad::t de vo,os ria 1 COnji.llu ... çao e Justrça .'::Õ'Jre a cans-

EDtrtetanto com ti. de.;;cub~Itn da em 2 de Qutubl'O de lF~B. 1l.{)r1!i,.S.SãO de Re'ecõ<:!' [:xre: ore~ e 'ln tltuc c~ahd(lde elo projeto e d::ls 
~acina e sua mum~a 3 pll{!aGàtl , ao! 2 f .. ,,~~ • M'..-" ; ~~ d"~ T', ~:en(Íl'1o ("O Senar'!) Feoer2.1 por o::a~ !{'h1:-nc~ t:!,:ra -o qUe dou a pnlavla 
'-d- "e permo,,""'!- v,' 'â'lC 9 ('''n'e . lll",,"~,.<hl nr; .... _.(0 •• 0 -~ ,~ I '''O ,l' "'U "on1"'~"'" ....... "' .. !-o o"r ,., la;) nol;le Sp.naco: \Vll~cn Gon"s,hes 
- -... I.l ~~~",~, ., " ... - • ! ... " Ex! rie ,~ , ln~ C'n--ul d", Te' ' .. , '., . ., ., - 1 • '" 

"uimos corttro2r a endemIa e (loi~ I~"I"~) E rt::>,~o ., c' .. , t:vo de sua lud,cac'o n~ra f>~"'lc<'r al:e_~tor d~sgnr,:o. • 
~ . _ ,. celra Classe p::1 cOlwurso em 2'1 de I' ~ _'" l-' ',~" ' 

caminhamos err..o ~e~uranca, n~o ma~ ma d 19'0" fa p. 010 'l'd- C",,- 1 um'ao de E..."lvJ.áao ~xtl'r0T'.i G:lr {' f' 1 t... SR. íVILSOU GONÇ'ALVE" 
t emend f"'~"" r:tm"'rela I, IÇ~ e .w. I LO. \ 'J a v I' fi i'it"O p 1en ot r." 'O d B' ~s'l no .. o o. ..;. - ... '. • ISul de S"'C1'tmda elas<? p:)1 1n€re"';. , . < - P "i: "1. ( '=<. ~ . '.. 
-" • ~ - '"", c • - 'I • "'~' jDn1s.ma:-ea; (Pma em t11 pareceI - Nuo fOi re~ 

(Lendo.). I menta, em 7 d~ d~z ... mb.o cc 19-3,,<1, c) náo con"ta d,;!'- qU'.llC"uel' nota \ Ulsto 1leto Orad01) _ S'" Pre-ldl'D 
. • 110 'd lPrm~,ro Src:'etaco, ]).)1 merea meu~o, d b d - ~". S'S S"nad' 't' ~ e. 

pjnallzand:l, S!'::1· r p!,es! ente em 7 de junho de la~tl· C-Gn'lo'>lhe'1'O 1 2'::'-: ona ora: . I 1 '. ~, ore$ o Dl"oJe o em OlS-
<l.uero manif~s::"'{!; desta Tr~buna \€ 4 'c ma' de 1"'~,' p~O'n';.:-I·ü"" (I) ~ bache:'el em CH1.:..c ';lS .Jnr~d:C<l.S ICUS,%O e de lmclat\'a do Poder Exe
R(). j ush'e Mm'.";~ro R:lyml~ndD ~E' .r.~l1l.st~o ,de ~2glmdã' C a.."~[,' ;;~/ n;' e S,C~~l.s.peJa Fa!:t!ldp.de d~ D reIto d::l cr:tVQ P. rem por fmal daCe pnmo"
Brlt.Q meus aplausos à uDlf~ta~a,}, reClmcnto, em 10 de ~f':l'ml)'o d.:'~1955: ~nJliel,s.l~la?; do.~} ct'" .lan!' ~o. tenro dH!.l r",~l1z~~ alte açõe.'i .sub.5tanciais 
de t?~OS cs .sel v çJs. m~d .. ~-a.s51s. i pr~'mo\'ido a M'n,str(' de P: ,!U~:ll1 \. do. ct~~)g ,o m.l ante co fOJ (} dcsfcn I n~a legl.::Mccê !'~feren:e à c-onst .tui· 
tencla~. a um ~ó com, ... do. ao Ic~as.se. p~r merec;me1J:o, {'fi 2 de lU- Caplta. C' ' • ,., h t;ao d:t Eletrobrt.'ii: Essa.,> modif'cc. 
~]rll.sté~~D dê'. S''l,!.de. ,lho de ltl6'L" .~'., é (:nsad(' cO.TI ,1 S""l~hO!i) Ej~L I çóes padf1n ser re-~l1mjd::.s em r'l)'9 

Escr€'l, em 195 >, 4" ser crJaÕ0

j 
3 Duran1e a -li$. crn'-~" (] -;<1J- E: ~beth de SOUZ3.-GOn1 __ , dp. nac,o~ lponto,~ p!'inCl'pSls' o prim"u'o que 

o Min!stéri'J '.?~ ~aúdc o segui~~ rfstro J. dtSouz..~:'GÇ>m(!: fZ:"d!':s'?-i1a_I?r.hd~de dí.nam~:~~r.s~, e possuo qus- Ipe 'mIte ao Poder' E:'.;:ecutivo ;Ievàr. de 
te: - A poh,:c!') pfic al de Sau, do para o exerclc.o C.~l3 ~!.:':;u p·e'.s fun_ ,or f 'I:~~ m;no.~. ~ 'f .,..... " I trê", rte c hCO o núme"o de Mem. 
de deve J;e!' e.s:~abe,e.clda e os Im-l("cfI;' I 6, plt_enLme.~L c Mim~~N]~.T. d~ Ibros CO Con" Ih d A..d . 1 t -
titutos de- Prevldên~ a. no q1le I' Se!tUndo Secretál':o da E.nb.:;p:aaa \SOU7a-o-.omfs €"x;,1('(' .. a.." funçoes de da Eiet'obrá~e. ;Cl.'l<:l~'lita~~n S r:~ac 
tange 60S enca~'gos r.goro.same1l '~ "'_ ... ,- Br--"" I',.,. ~ d Chefe do D:>pannmenúo de Assun'(.\!;: _" ~. o . n~:.s m 
te pertinentes à "aúde de".'em "e~ ::t ... R.asn na G.a- ,,,,~ .... n .. , m<l~'.'I.- Juríd:cos d() M1111.f;+ér'r ç,"):5:: PJ~'acõl'>.~ I na COillt':oslçao df'~e ól)!'ão dlrlg'entt 
6upervfsionadm, "llo:mJ.~ivamente, r? serV .. f, ~rDVlS;)~Ü\~e~t;~9.n~/.:n:'lal. ti'xtpríores. f' é :nel"\cado D.na eXe1f'i!r !d:, ~m~res~ e-.st?tP"l, n D~rticlnat'_50 fie 
pelo M!nlsfél'lO dn Sa('d(' por in~ Ixa~:"'~~d~ ~~'1'~tárfc)p~rl~' 'Emt;4'x1 ..1:t t.a~ tUllÇ'J.5e.s de ~m~barx~c~n' Extrporãl- !~:.~~:1.., .;s.tranh.a~ no seu .c0~"E'lh( 
termNil0 do Qu:'.l nln"t?rlan~ .... ~lü do B a<:" n;- E-panbn 1944 _ 19!\9' l'!1ar o e Plen~1y."fr..c'al"{} ~i') BrBQ1], ~ca) ,1ISS tIl como, a nmUlu\f'a-o "'E 
forma ma:.s. indí'?nda os atend'_ Cô:u, -1 do Br;!';ll E' Munique' junto e,o G0,,-ernQ da Rt''Publ:ca do \ ,:ua propr1a dlreton!l. O E('gund( 
ment.os ll1éd'c03 de .seus (~S~ocia. \ U I ~. ... m -' ,- ~aragufli ~ . ponto ~~fere se à ~ubord'n!1 .... ão Õ~ 
dos.. 19Kiln~t;;õ)i;H.'n'noÜ::l1c.âro d .B: ... .a,Jl '. Sscreta!la c.e 'R'tsd9 e'1) ?,;i) de tu.\'FJetrob as diretamf!nte ao Mmisfé:'i( 

Senhor pres·dente. Senh:);es Se. l! D'namar':;I; i957 _ 19'''' ú l,ho d~ 1954. - R1lJ:?rto BartheJ_Rf'sa das Mmss f' Energl~. e nãn 00 OVn 
nadares 02 ma's graves prob'e~ ( !UMlI: stl'o-c~lli:ellieuo da LlE~.balxaàa - CheJe d.3 D ~.].'>f.a c1l"\ .'Pe:~oal l~e1h~ NllC10D(l} ~e A~n.<I, e Rne::-rn 
ruas de saúde D0 Pai" f,}!'arn {'(lUa J .B"asn na Hú anda 195~' '. A COmfSEi:10 d ... Re·-atoe.Q ~te~ ...... .1ét lca, com~ e atualmte. p!:la le· 
c1onados .no alent::l~or ~!.'Scnrto I °En~rI'egadO dE' Negõclc,(..~. do B1"B-i t úl'f'S, ' Igu:laç~? em VIgor; ~ . 
pranunciedo na Sah'a, -pe:() Prf.· Id na RoJ,...'U1da, lS5a:~ l I O Slt. PRES.IDE.NTE: • { "fen, () em cons,deracao Que o pró· 

EStou certo qe Que I) Govêmü \958 _ 19tH . . \ (Nog'lJelra da Gama) (} Sr .. 1., Sa.· Energm EletncfI es1á. tu')Otà.in3do a~ 
sidente castelo, .B1'~.nt'o, . Cônsul-Geral do BratH "m Vsooa., 'Ipr•o .(?>nse~h~ Nacion::q de Ag-m~~ 1 

~q?e t~m, ~es.s:e seto!', .e.. COlabora.!1 4.- Ném d~s~as funçõ{>E no exterior, . cretário .l)1'()ce~eI'ã à l!:'ittl~rt de te" 1,1i~htél""o .de Minas.I'> F:ne!'~ia. i! m~! 
Çao dmft.nl1ro .• d.c M:n'.slr.n ~a:.. eXel.'·eCll. ·a:nda. 'no Bl'a~iL o }\,1ini..Qtro ~ legrama . receb:.~Q SO preS:ldente da ,1D~CO. mal" conven·.<:>ntf' .. (me a: El,r 
mundo de Brllo, cOm credeuclau: J de s.-Guza~Gomes .a~ m:~tées e. co- Assemhlé.,.a Lef"lSlattv~ (to Estado do l.lrObl'ás tI. Que subordlORd3. 1150 9. êsE 
de 6t.imo .admín-.c:tra,dor,- mu\t,..,~ m:s:::ócs ·segu~nt€.';: '. - Ama-zo·t:!as, n:l data de h:Oje. "!on?el.h~ ..,..,,.'" ao Ministép~)" da:; Mi 
'Vêzes conLrmada:s. na d~ ver_ce!'1 Chefe do Arquivo' do Min:.:;té:-iO dr..s nas e Energia, . 
!lOs seus 'Pntrjf·tico" n"onô"'üo.<; nE;' ~e-açêes EXteriores,' 1941 _ 1944; 1!;· lião o seG"uintr. I S~;. ~::Sf'" os ,.doLq n)r-(',n-~ ,fund· .... 
def~ndeT a ~3lÍdr. do b"'n:em b,"a. A1.lX;1i<:.r fie s.ecreta!'Ia-Ger,"!l da.I11 De Man~ms AM às 1500 por ·Imen.n.:.s._ ou mai.c:; tmperk.ntes. (: 
sl1elTo. t1l!wio bem;. 1T:,illt, bem. ~R;;-llnião de Con.sulta do;:; M1nistro;;; :ElniUo Vifi"a prvpos:çao em 8.p"êeo, 
Palmas.) \ d:ls Relaç~s Ext~í6!'eS d:ls- RJ?Ilú~ I 'E}tffiO.~;. Sen2dc!' Auro r' ! Em nenhum rlês.se" a.spectos h 

COMPAREC1<:ltf J'll:U~ OS blieas Ameriea:la~, 1942;' • ~ oura I qualquer infrlngêncja a princln( 
_ SRS. S~NADORES ChEfe, interino, ~.1f. ~~~'V:ça de DO-I Andrade~ \constituciõnal ou a ,~rincfpi.o lega1 

.cum~ntação rio Mm'ster;o dt'l, .. Relf"l- nD: Pt"es~àent(! CÚ Se~a.jo· 'Fe- I A.3 emendas ~ind8,' Il spreelt'\caÇl C 
V!v.aldo Lima' ;ões Extenores. 1943; - dernl I Re13tor, esta O'p01'tunida:de, !:ão-? 
Eu'?ênio Barrçrs Designado Oficial de Gabinete d.o lserru!ntes: .uma. de a-utoTia da C{J 
Vietortno Fr{'ire Min1stérlo da Educação e Saúde, 1950: B:tasilla .DF. missão de Projetos do Executivo. v 
Antônio Jucá Chefe,~ interino .. ~~ Diylsáo. de Cc- SN DE 13 I! 64 I' ~ando apena'", 'a restabelecer cUspas. 
Wilson Gonf'.31ve-s mun~car:o~ do Mm'sténo das .R=-la~ . . Uvo qúe foi. talvez lnvolu.stàri1'l1'Oer 
JOSé Bezerra ções EXteriorE's. 1950 - 1951: Comunico a V, Ex'" que no dia te omitido' no SUb<:tltuth'o da ~cmar 
Mianoel. VLactt /./ Chefe da seção de Orgen:zaç~,'J" dOI 1:t do co!'.re.ntf', à..s 19.00 hOl'as,·a.!I~deral. E' que o ~ 2Q do n:rt 12 -d 
João Agr:p;nr> ).rt~n 'stél'io das Relações. ~teno!"e5. ! ~~s.'5e~blé:a LegiS1~tiva ,'oltou 9: lei que se pretende alterat' . e '('JL 
Barros- Ca.1''õ.üho 190,1;.., ',' ! 1,lDmonPlT normalmente com a constit,ulu.a Eletrobrâs. diz qUe .. 
Jo..<;é LeitE' A ~:SD<).·:.lÇão d~ f?ecretár.c-Gel'al d~ t suspensão CO cêrco policial que Conselho de ,AdministraG-o 'é corr 
Edvardo Catalão Reuma~ dos Min(.sGj'o,'i: dtl.:1 F?:z~n~2. . e:r~'l"ti,9; eJ?1 thrno dO ediff,cio ,em posto do presidente e {;res

a 
dirétoresl 

Jefter,5l~n de Agn:lr dos PalSe,<; Membros clã. Or;-amz ... c;ao qUe func:ona. A Tropa da Po.. Então'o .projeto do Exetutivo dali 
R~nato Silva - \'2), dos Estados ~me:!cancs. ~9.:J4~ M' Hcia MilHar 0'-"1' !"'."dens do ao .. a redação seguinte' "O Con.<;:elho ( 

,,O SR. PRESIDENTE: ... l c}.u~.re d.a Dl~isa.? t;Ql1SU ~r. o~· . vernador foi l'ecolhida ao seu IAàminislração é cômpa5.fO do pre:: 
...... ,steno das Re.a.çoes Extel 101 fS,. J 9<>4 'quartel e ne--s.s~ mf'Sma noite l'ea~ d· t d di' t ., u ' • 

<l'-logueira da Gama) ...:;.. Sóbre fl rn~ .. - 1956; ~ l' d ~_'" ' ,. - .en ,e e ~ r~ ores. ma vez r;,l 
ta. Men~apcm do S1'. preJi'dcnte 'ia. Chefe c!a Divisão, da pes.::oal no lzun.o ses!t ,ode."PE'c1al~ ... om °dcom·\flC2.Va atnbuida ao Poder mceeutn 

, , té' d RI· E t '-, pRreCUl'len <J e nume.osos epu .. a !"cl'ldade de elevar de t-ê, o itepúbl1ca mIe l'::H ~('l' lidn. p"'}o- t:!e k },f\I!.l,S rJO as e.a.cúe,s x ·er:o, e~, t d d" tê .~,. . .. . ' .. ~. 
!nllor 19 srcÍ'etlirio, - ......., 1956: . - . a os ~ ·grau e aS'.slrS nc~~ . .l,~OSSO, cinco, se o Pre<;idente --da Repúb~i( 

. ' Membro da Gomlssào encarreO"ada fupcfo: 'l~ent{} on em, foi T'~1':- viesse a' utilizar eSSa prerrogahv 
E' ll:'.!í't a segu'nte " de .elaborer a projeto de reest'l'utllrll- mal e hOJe permanecemos t~'auqul ou e...c:sa faculdade.' elc,,"ando '091 

I ?~O do Ministério das Relações E.,<te- los em f~Bnco ~ntf'ndim~~to, com qUZitro ou cinco o número de Dlr 

Il'lOreS, 1956; os demaIS pOdE'.Te,:.", ron.s"itmdos, t~es, O· d1spostivo ficava em de.sacÔ" 
. Membro da Sub-com:ssão d!!. Sim, He...9Jc1tosa.. s3-Udeço ... s. - Df:'pll~ dó com a modific~cão P01.' exemn! 

Mensagerr: 119 172. de .1964 

ptItíc.?.ção .Burocrática do M!.nistél'io tado Rui Arnujo. Presidpnte da se ,consUtuid() o Conselho de pre.<: 
Senhores Membros do Smado Fe, das Re!o?,çóes EXter:ore5~ 195G: . Assembléia ôo AlUl1Zona.s",..... dente e quatrn. dil'etol'f"S, esta.ria tel 

(lera!: 1 Pre.sidsnte da Comiss5:o "&Df'(!;al en. O Slt. PRESIDENTE: '1 do o ~ ·2c. do art, 12. Cuia .1"edac: 
De acÔ!"do com ú preceito constituo earregll.cla de e!aboral' o Regimento ' dizfa expressamente que -Seria- c0l!s< 

clonal, t.enho il. bGTIl'a de submeter à to.terno da. 'Secretaria de Estado dos (Nogueira: da Gama) -...;..,. EstÁ enoll tufdo "de preSidente e t.rê-; diretore.' 
aprovaçãO de V. Ex.as. a defignar:;ão \:daç5es EXteriores.' 1961: cerr1~o· o perfodo do Expediente . Examinf'l demoradamente ti. mat 
Que deseje fazer (o.Senhor Jayme d~ Membro da Comissão de Coordena~ Passa .. se .à. Irt:l Qu.andO na. Comissão de Pro.1et, 
~1l2a Gomes, ocuns.nte de cargo de çáo de MinistériO das Relaçõe3 ·Ex:te. ORDEM no DIA do Executivo, e n~nhuma emenda f 
!Minlstro de prime'ra C~asse. da car-' r1cres. 1961; ,~ , " '. apresenta na Câmara Fedeml e 
t'eira de Dip}omata, dn Quadro de 'Membro da. CúmlSsa.o de Promoções . Auham-se presentes 40 8"1's. senR~ \ minan'do êsse pârágrnfo. Dai ~ in 
!Pessoal _ Bo.rte Permanente, do M!- do Ministério d«s, Relações E."tie1·~ore.s, donoS. : cfativa que fome\. _com", relator 
rustério da.~ Relac-õcs Exterlore.s, para 1961; . ' I . • V ta á t úni''!> <l matér:l~ na Comissão. 'qe ProJetO!;'1 
exercer a fl1nçi'o. ri", P.mbalXl1dol" EX.. Presidente da Comis~ao el1c.arregada .PTQlet;' g~ ~ d~4 co" o. I EXecutivo, Sll~erindo 0.' t'estabele{ 
traordinál'IO e Pleninot.~nc;Mjo do de e?aborar o antepro.lf.l-o de Refl;UlQ~ a amarA nUJne-- mento do §' 29 do 8rt 12 
!Brasil junt-o R(l G-Ovêrnn da Repúb1i- mento para 0'" Serviços D:'plOluát:cos 1'0 96· de 1.964 <fi(! 2.097-0-64. na, - . '" 

. ~ do' Parag1i8.i nf'$ têrm!".'; dC5 a.rt!- e Consular, 1962;' . Ca,sa de orÍgem) que altera a. ,A Emenda 11.9 2. dA autol'1.a {lo. r 
80s 22 e 23 da Lei nQ. 3 .. 917, de 14 de Membro do Grupo de Trabalho que ~Lel n9 3.890-A. de 25.4.61, e dá bre Senador Daniel K1'ÍegçT, é do ~ 
tfulho de, 1961 . , . . a.teborou o subsidio do Mihist-érin das o.utras providênci8..'i, tendo' Pare- gulnte: teor: 

RelaçõE',s Exteriores ao .anteProjeto de . cer (SOb u? 669. de 2964.) da Co-
Os mérit.o,s do 'Sr' ,l.ay1ne de SOUze.. 

~
es qúe me indu~:!'am a escolhê~ 

p.a.l's, o desempenho dessa elevada. 
lo con.stam da anexa informaçáo 

lo 'MJ.n.lstério das Relações 'Exterlores 
lIt>asUia, em 12 d~ ag;ô-sfo de 1964~ i :':::bert~ de A I c ri c a r cru;tello 

R~for.ma Admini!)trati\'a do Serviç·o mtssão de Profetos do Executivo, Ac~'escente....se, onde convier: 
PúblIco Federal, 1963: :ravorável, com !\ emenda. que 

EnviQdo Especiai do Sr. presià.~ orerece, sob n< I.CPE e depen-
d-a. República ge Ul'uguai~ a.bril de dendo de pronunciamento da C~ 
1964.. . missão de constituição. e JUjttca 

5 .. ~ ~~ento..,> p~ais do ~bre ~ Projeto e as emendft~ de 
"&:"1.n~stl'ó' J. 4e S0\Wfl.-iSOO'\-es verlfi lPlenl\41o (ns. 2'e 3)~ ela COmls-
se qUI>: "'" dO l'r~o. ,<fi; _titlo • d. 

"Art, - 'E' vedado o 'fi nane: 
'Il1cnto a emp:-êsas ,privadn..c:, se 
pre que esms não participe 
pt>10 menos com cinQüenta I 
c.eTIlo (&0%) do toMl do inves 
mento a. c,ue SI! desUne o empf' 
timo dt\ l'tletl"Obrás, .. 
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gamento. au o reílg:lte do.se empréS- I ê demais, é possível unta S1..·óernenda, i p~l~ Obl~as. eon:o v~i nmncjar ob_'n.s n\.::~i~:!~:·i~~~~~l ; íU~s ~~g~: tlmos.se torn2" apenas flctielo- ou il'ri· I faz~ndo-se acrescentar üepo:,s dtt 1)3.-! c!e empresas prrvadas-? 
n;lnclamenw de que tr.lta ê':!e (Ól"m f!lce à de~vnlo:r zaçáo crescente I lavra "nmmclamento', as palavras O SR AURltLlQ VIANNA ~ Exa .. 

- 'd',1 n' c~sa moeda. D:n porque cOns - "pela _ "1::1etr,-br~". . ",' t::.mente', i~\.ktre Senador Pedl,'C) Lud~. arr:"',o fx-a- 5-11jeltJ à Corl'eç .... o nO- ., 2 t~ d ç fle'o e vedado- _ 
d ' dera a provldênc.a d3. Emenda n. E~ aO a re a ao ar,,_' ,'~' vi.co. Tooou V. Exa.. na quesvuo, te!l" netãria tlnu~[. d~ llcór, e Com 05. ~'" d a r 11 nClamenw pela Eletl'o'oru.s a d' r irrdl'ee.". do Conselho- Nac'o1131 de l!l:e tc;:la convenlenCh., e Ou p l'ece 10 na t~ndo cortar o nó _ qu.a,..,e .nu,_~o .. 

f~ I .-' ,empresas privadas"" etc. _ d:,'o' _ com o. 1 mina afifl.di.;:irr-,\ dQ EconomiOl,'" , 'Hor-ave. C - d R d. ao 
\ A Emenda nO 3, do nobre Senajor r Oreio. que a . OlUlSSaO ,e e Q 'S€'u arguUlênto, 

A Em(;nja~ n·) 3· de s'ltcr:3. do :2e- ,Jcão Agripino, a que. apre.:5entei ~u- I pI'CC safa ape~e:.çcar a formula ,para 'ara. condena-se a Eletrobrá.s porl'}: .~ 
n.::.<lor João' Agrip~no, diz: i bcmenda SUbstitutiva, tem t~mbe:n r~--.,:ax: ~ :repetlç1H) da. pala'r'1'a Ele- )n!.L:) pôde executar grandes obras n~,"" 

. \ alta finalidade -:- ev:tar que a Ele- "Crobras , no, mesmo teJCto. te paLs, por lhe falecer recursos f. Acre~c~n:e-:3.e, ondt\ coub::t, I'trobl't.s, pe~a simples razf;.o de .ter ~ outr~; emenc!a .dJ S:, Senador 'm,nceiros e dá-se à ~le.~~Qbrá'5, ,.,at,~~l. 
"Art. - Não caberá A El;>-1-;·(}-- COnc.edldo .fmanc gmrow a empre5a~ JOr;;Q Agnp,~~> e~a .. be1~ce q?e. ~u~ndo vês da emenda, IJ, po,:..,fblUd~de d- ., ~n 

brs índicar diretor pa'"s as '::0- . de ec-ono~:a m:sta em que. o Est~" a ~letrobras nz~r ,.,rll:utnCl~m",n,"o a préjudicancl~, obras essencl:lis <:01 ;: .. 
c:edades de economia mlctl em! ou o Mumcfpio seja o aCIOnIsta ~a~o~ ,SocledadE.~ de ~CQn ... rnu.\~i:sta, Ed~ tadas, requ1Sltad3;s como lmp21J.t:' ') 

ue &,ta-dos ou Mun:Clplo'5 se- \ ritáI'io~ queira se arrogar o direito I cujo capItal S~J~ .mnj~n .... no o.. 5_ da hOra em que VIve o Pais. no cnr~~~o ~atn ~laj{)r:tários em v'.rtude de: de indIcar O retor para forroar a. sua- tado o~ o Mun.lbll?l~. nao ,,~d~ %~r" da. eletriCidade, dá-se à Eletrc .... IS 
rin'an mento à 'mcsm"s CDnco., I p!'ópría D·letoria. rer, da.I, a atr, Ulçao à c o s a. possibilWade de emurestar Il e:n J:' ... 
d'd .. c" .. s.." .... , O dispo.,!tiv." evita interferências da! de, lfl~dlca~ Diretores. para essas. ~m .. sa,3 privadas Q-3 recursos neCe~~3r)S 

I os \ .EletrolJrás. com base na circunstân .. !presas, .cc::no atualrriente ~e. verlf·ca, e essenciaif: às grande obra de d!. 
Não ~6 o p:-ojeto como as tr~s cio. de havér oonaed:do financ ,amerr- 0. obJetlvo da emenda e llberar~ ,as sel1volvimento nacIonal no campo t'" 

err.endz5 a que me cabe de referIr I to, D..! rum!o que entendo estar li Soc1.edades de .1~conomla Mista e~ta .. ~nergia e fôrça _ Três Mari'lS, ~'I.:.: .. 
são, a meJ. ver, de absoluta constf- emenda confonne o eentido geral dO' 1 duaIS. ou m.unr~lpais do l~llUS ce .t~; nas _ e Lantas outras que e.s-t~r m,n 
tucionaUdaje e juridicidade- razão Projeto em apreço, pel,j quê apresento um DIretor Impos.to pela Elet:Q~rãS. pa::a surgir e iriam sofrer em vlrtu~e 
pOl' que {)r~~reço p.areCe~ fnvori"l;'eL E, 'parecer favorável a ambas as emen~ Do ponto de VIsta da, ComLSsao de da aprovação desta emenda, 
de acõrdo com, entendimento prévio [daS de Plenário. (Multo bem!). FlUanças,. nada, há a objetar, Ambas :\1'as vem a opção, para qual me 

m autor da. Emenda nl? 3, o no- T. - as ~mend~lS ,não trazem nenhu:n dano chamou a atenção um coJega: Sf' n,Jo :e ~enad<)r .Toão Agripino, perml~ O SR. PRESIDE~TE. à. fmança ,publica e são, perfeltamen- rór aprovada a emenda Daniel.l(l'lr. 
to-me ap-~.:entar subemenda- sub3ti- (Nogueil'."!. da Gama) - solicito pa.-- te, merectdo-ras de apro-qação. ger, f:cará em evidência o artir,-o ~o 
tutiva, cUja redação 1l0s pareceu 1 recer da Oomi~.são de Finanças, de Sr. Presidente, ~~caminho à Mesa projeto do Govê:no qU,e aqui n~o v:::Jo, 
atingir melhor à f:nalidade do dispo- I que é relatar o nobre S.enador Mem a subemenda t~~ta. d. . (Muito pOl'que êsse artigo caJu na C~marn. 
·t·, . de Sá, a quem dou a palavra. Era o que I a a lzel, Então esta emenda não é pIor oue 

SI no. . bem). o "oneto seria. melhor Que o srn::to. 
"A concessão de financir:.me.nto " O SR, 1\'IEM DE SA.' O SR. PRESIDENTE: AP~ovadà a emenda, voltarIa o pro-' 

&. sociedades de economia. m~ta 'Para emitlr parecer) _ (Sem re- jetl) à Câ.mara. Ela alteraria a~'"l'um 
em que 05 Estados 0':.1 MuniCípIOS viSão do oradOr) -'- Sr. Presidente, (Noguefm da Ga.ma) - O nobre artigo do seu texto? Não, poo:-ria. 
sejam l'..J.n~oritárjos nao confere à conl0 o nObre Senador WJson Gon- Senador W.Ison GonçaJ'V~s' apresen- moiiftcar o pensamento dos Asse,'~o ... 
EIetro'Jrá .. o direIto de lhes in- çálves acabou de eXpor com perfeita. tou paree{~-r favorável, tendo enviado res do atual Govêrno que, diga .. se de 
dicar Q ntreto-r," nitidez são três a emenc!as _ uma à Mesa subemenda à Emenda n. 2, passagem, em pensamento ideoló7:co 

dt1 Conussão de pl'ojet.a;- do Executivo de autoria do nQbre senador João ou em pessoa. fislca são os t)1emlo::: dos com êste pronunciamento, Sr, Pr~ '~A Ipi o C I' d 
ã I à t - tendo por objetivo apenas evitar de~ gr n, governo~ passados. on Irman n a 

sldente dou parecer favO:' ve s ·res sajustamento que haveria num pará.. A ComUlsão de Finanças por seu tese, não alterava a emenda fi subs ... emendas e apresento ~ subemenda R 1 '" O bre Senado Mem de Sá I h ' grafo do projeto, a respeIto da com- e a "r, no r , tânc a; apenas para c egar ao mcs ... ~m a?r~.!-:o, 'Hf\. nome da c0"l"!1í.s~ã.o de posiçã.o _ do Conselho, E', portanto, também deu parecer fav<Jrável, envl .. mo fim, estaria vestindo o C{)rpo ge ... 
Constituição e Justiça. 01u!to ·bem). uma emenda de natureza técnico-Ie..:. ando uma subentenda à lOnenda n. 2, ra.do pelo EXecutivo Federal, COm aI .. 

O SR. PltESIDENTE: gislatíva, para corrigir om ssão, A ComissáQ de Justiça ofereceu sube .. guma.s roupagens diferentes, 
,- 'nsti- ! . As duas emendas, de maior inte- menda à d.e n, 3. S::-. Presidente, creIo que foi lJberd 

O Parecer da Coml~sal? de Co 1'0- rêsse, são as apresentadas em Ple- Em vota((ão o projeto, sem prejuízo· Badar6 que clamava éerta vez numa. 
tulç§.o e Jw,'t ç~ é faYora~~1 a) P c- nário, uma pelo Senador Daniel das emendas. época em que perIclittLva a liberdade 
leto e às emendas, e oLlece ~ub Krieger, outra pelo Senador João O SR, AtJR~LIO VIANA neste país: "Morre um liberal, mas 
menda: . <'fi d Agripino. A do Senac!·or -Daniel Krle.. não mor-re a. liberdade". 

SOl1Clto o parec~: do. Coml&: ..... ? e: ger tem por Objetivo dar SOlução ao Sr. presl~entel peço a palavra para \ Podem morrer nac'onalistus darrue .. 
Projetos do E"$.ecutlvo, da .q~Ql e rn_ probl~ma que se criou a respe.to da encaminha.1 a votaçAo. . 1. t;.,natidade nat,'vista. brasUeirissima. lator o nob:'e Senador WIlsL n Go 'faculdade qUe o projeto cava à Ele-
çalvôS, !3, I:xll, }em a' palavl'a p"sJa, trobrás, qual de financlar emprêsas O SR. P'RESIDE1I.'TE: . mas não morrerá, jamaIs, o NaciOJ}!l ... 
se mallJfestal' soore aS emendas e privadas. O Projeto permitiá êsse f1- '(NO eira: da Gama) _ Tem a pa ... lismo no Brasil. Não tenha. dÚVlda. Pl 11 · gu él I sôbre iSto _ pOdem morrer, ou eer er. r·o. nanciament2s em rermos ilimItados; lavra o nobre Senador Al1l' lo Vanna, encarcerac!as os socialísta~democr:!t' .. 

O SR W1LSO~ GONÇALVES contra isso levantou-se uma corrente, para, encaminhar 8 votaç~O, cos, mas o Socialismo D(lmo~rét co 
'~- . muito ponderável, de objeções, te.. O ·SR, AUR~LIO VIA ... T.L nlart~ha firmemente e vaI' c:nqui~br (para emz,:ir parecer - sem reVl- mendo que houvesse desviQ excessivo J!< .1.-' o mundo. 

são do oraào;-) - Sr. presidente, p:ço de recursos da Eletrobrás em benefi.. (PClra encaminhar a VOtUção. sem 
a V, Exa. 1'1e fazer chegar às maOs C!o de empfb:as privadas, de :!letri- revisão do qrador) _ Sr. Presidente, Não acredito na vitór1a final d::s 
a documentação, para que me pcssa clcade, . o projeto om em votação foi demora- ditaduras, sejam elas quais forem. 
pronuncIar, (pausa) A.emenda do Senador Daniel Krie .. damente apr:eciado na outra Casa. do O Homem não foi formado para ser 

Sr Presid,mte, nobres Srs, Sena- ger dá uma solução plenamente ra- Congresso Nacional pela importância escravo_ . 
dore.';, apl'eCl'~l, há p:Jucos instantes, zoável. Perul',te o fmanciamento da de que se reveste. Mrs. Sr. presidente, em nOme dt'-s ... 
as duas €":Ju'ndas apresê~t:;das em Eletrobrás a emprêsas privadas, desde S&s con'entes que vivem, que não mIJC ... 
Plenário sob fl,specto jundlco. D2VO que estas invistam tambÉm pelo meM Trata-se de altera~õcs na Lei nú.. reram e não morrem, luto conhl e 
a.gorll examiná-la~ como Relator. c!n.. nos a meta.de da' per:::~nt3gem do mero 3.890·A, -de 25 de abril de 1DB!. voto contra a emendq ('I)re ('1". ;:=t. 
Crmissão de ProJetos do EX~cutlVO, custo da obra para a: qual é feit':} {) pennitindo .. ;:;e que a. Eletrobrâs faça. pelo nobre Lider do Govêrnl) fli:"a. 

Como disse bi trouco, o pro]~to em I financiamento. finaJ,!ciamen.to a emprêsns prIv~as, Casa, Vemos poss1bilitar à Eietrc~'· . .' s 
aprNo tem a ftnalidade de aprImorar '.. desvlGnÕ()-Se daqueles rumo,,: pr.con- as I?;."ande.'l l'ealizacces p-!)r qUr> t',:a. 
e !ltualizar c, legislação que cri-Ou a . ~', perD1nt.o, um], fOlmula Interme_ zado5 mi leI em vigor. altfrc.ndo pro ... a N':.ç5.o luta e mesmo t::étlca crpe.B.. 
Eletrobrás. As duas emendas aditivas drarla q,ue atende aos interê.:.'5e.s da fuadamente, o seu slBtertllt. d: I tra:' S<>.h pr::stext'J' de q:'? :'l''nJr'~ rIH"'lS 
aprc'5e'1tadas em plenár~" acrescen... Eletrobras e aos reclamo~ do aumer:t.. balh? e can, urbanc!o a sua tm .. l.dad ... 'dIrigentes f~rirllm a Pê'Tobr{""t. 11 ".-:> 
tundo prOVidências ao que ja constam to da pz:odução da ener5'la do !3rasIl. preclpua. vão r]ntrui_Ia .. SUb'3tlt'l:::"ll ... "e O" Ill). 

do projeto, pllrecem-me de tôda a O emmente Senador AqemIl'o de Tramitava o projeto-de .. lei da Câ~ ffi['nB, mrmc.m'''a a p,tr<1f)r2<:; d~"'" .0 
conveniêncja Flgue'redo acaba de .chamar-me a -1·1 o ' "clal, se 'o dos '1101des e -" ...... pI"ne'p'o, .,_ t-\ A de n Q '" de autoria do n.:bre atenção para a possibilldade de uma maradqu1he !"a er u °t IdO! u a em na . . "''''::' \. U.:l. 

' :" K 1 d em -nterpretação dr'stica qu l"'va ia a Iquan o e L aprese» a a m en- n.Q 2.004, 
Senador Dan181 reger. ve a qu~ - j 1 - i a . t c y TI' da. da mais alta releVância, que con.. Sr. Pres'õente, oo.:'.os est.amos prcl') .. 
prêsa.' privadas possamt obter IofInn~- ~~~}'t~ U~:s~m n~~g~~~~no e, I;,;a.men w substancia. noutros têrmos. o pensa~ c1...'Pa(~o:;, E nã3 é por mais um ou 
ciam::nto sem que inver am pe m - ,'" ... arv;",o: menta do Executivo Federal. E' a de dOiS minutQB que vl'lmos deixar de ter 
nos 5O~ no, eIllpreendimento. para o "Art. ·E' vedado o financia~ número 2. d,~ autor:a do nobre Sena* I ou n10 uma dItadura>. Pelo m"'r-os. 
qual. fOI sol1cttado O en;prést.mo. mento a empi'êsas privadas, sem- dor DanieJ Krieger, Lfder do ExeR I?Ozerr:o.~ mais lUn pOUQUinho (r''''J), 

Parece·me ~~ providêneta aconselhá- pre que estas não partiCipem, pejo. cutivo fedeul nesta Casa. dentm da n~smaceira tot31 em (lUa 
vel, a. fim d~ que se vincule, o mais menos com cinquenta por cento estnmf\-s C"\-ipdO, neste :,e.,t.inh~, de r'i ... 
PD:"SíveJ, .o lIlterê~se das emprêsas (00%) do tGtal eQ investimento A emenda perm1te o tin:mc1amento ma que ~inda propIcia um debate r,'16 
Pt'lvadas ao hrvestI~ento para o qU,al a que se destine o empréstjmo da pela Eletrobrás a emprêsas privadas, n~·é debate, um d-álo~o que oEo é 
~ollcttou o empréstimo. ., ~ Eletroorás." estabelecendo uma reStriç~(" a que o dlálo"to, mas que tenta sê-lo. tl1e_~mo 

Quanto ao pal'ágrafo un co deste "\ projeto 11ão se refere; m~ a emend.l no en1rito de outra Encíclica p"ra 
artigO. não fiz mais d~ que aplicap O . Senador Argemü:o de Figueiredo abre as portas que estavam fechadas o forf.alecimento da pessoa hutll['~a. 
a hipótese umo. providenCIa que ,!-o- receIa que, COmo ~sta red gldo, fique a esta.." emprêsas, desviando a. Ele~ para. que a ~t'tv\daàe do homem u-'t{J 
meça a se generalizar em operaçoes, vedado qualquer ~IllanClamento por trobrás daquelas finalidades par qU9 seja. totalmente maculada priu-.:r-1.! .. 
dessa natureza., qual seja a de admi- qual~u~r outra enti~ade, Entende que fOi crMa, foi organizada, num pleito mente mundo éle representa corrente. 
Ur a correção m?netária. a~1Ual, ~e convma, par.], 'n<110l' ~lareza, es.ta- memorável, quando o espírito do bom de 0'O\01ão, Quando êle representa ou 
acôrdo com os índIces ofeleCldo~ pylO belecer que é vedado o fInanciamento, naclonalim1o brasileiro, qua .... Ao o es .... diz re1>re.sentar. o pensamento do s~u 
COl)Selho Nac'onal de ECOnOml!!. pela Eletrobr~s, sendo ainda facul- pfrito do bom patriotismo norteava. "\')t>v~, 1a su~ /lente. Não vamos des .. 

Como se sabe. êssE'S empcéS~;mos. tado o finanCIamento que a emprêsa como n'Crteou o pensamento dos par- trulr () que fá fizemos consc~entemen_ 
via d:e regra, sil.o concedidos por prazo obtivesse de _Bancos partIculares ou lamentares brGSileiros de então, te: f'!if) vamos Aniqu1lar a obra oue 
muito longo, ou pelo menos por pra- de ,organlzaço~ estr:mge ras, etc. O Sr. ped,.o Luaovtco _ VExa. C""")'I t~\1tO !lQcriffcfo o povo, atravéS 
zos dtlatados, Se não h?uver ~;?~ Para. obviar eSS<3 passível dúv:d3, d'z muito bem.- se a Eletrobrás não d., p"l.'hn'lf'nto. realizou. Nossa c1efe~a 
c1rreção mcmt!t

r 
1'6t peridód

1
ca .pod p: e tendo em vista que a clareza nunca, tem dinheiro para financi;:tl' suas pró" i"eetá n:st:), e é a úniCa. que nos resta. mO§ chega,r à J~ p: ese e que o - · 
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( Rs o meu votç: t'll nome daqueles \ Grandes cbras o{e investímlento p.ú" 

I 
Par~idos que sufrag~:am mêu nome, :blico, passos ipreliminaxes para o fa
que me apresentamm aO eleitorado lado desenV"olvimento nacional, estão 
do pOvo da Guanabara, que votou em paralilSadas pcrque a ::Eleh'cbrás nãO 

'mIm consciente do que eu fazh, por- pode atend-er às oDrigações da SUl 
qt.e IJ que eu pregava lá é o.que n ~)'l ãrea. 
anunciando aqui. Em nome dê:::se \ Gomo e.Esa -em:prêsa pública. .val fio:. 
p07D. dos Partidos que :teyar.:.tm o nhU car ca.,;acitada p.a.:t',a fsa.er €SSZ;s :fi .. 
ncme às suas convenções e aos Tr.- tl1aIlc!amsntos sem a.uro:dz9.ç5D expres
,bunais "o00 contra a aprovação da sa, indiBpe:n.sável, do Sr. oPre::idcnte 
Enl€nda, n. 2, ~m que pese ao res- d~ Rep~blita,. sem audiêncl.a do Mi
pe:co que tenllJ a pess<Ja do seu autor, nutro tias Mmas e EnergLG e Dem 
·N3.O COlllungando com 3.s su.as' id?i9"Sr também a prova preliminaI' de. que 
n:.F) che~o àquele panto de nãn , res- €st~ d:i.xando de atender às EU~ 
p:'tá-las, Tenho o dil'elto de dlVer~ cbn~aro:;s pl'-ecip.U9.s do se~ setor, fl
gtr, p':'incipalmente no campo ideo- naI"..!:I<,cuentos de obres publicas, no 
lé:,,'c;J das idéias que expôs. c~:õo, Purnas? 

'r<li-, há uma divergência pr.cfun- lt pena que a lr':,.enda P2l:> m.enOS 
. d:t. 'há um sulco profun"Co que nOS n§.o tenha previsto ·:fle Só p.udes3e a. 
s!~?~:a, pelos motivos que já aprê- Eletr.Jbrás .promover ~ais fiD2:ncia .. 
sBlltei ao Senador da Rep~~a. m.enros uma vez p1'ovaa:o qUJ tivesse 
(Mu·to bem!) 'R-cudi-do a-Os seus financiamentos es-

~ . sencia!s, às obriguções elementares 
O SR. PRESIDENTE: que é a de atender as obras públicas 
(NOgueira d02 Gama) . _ 'l'em a pa .. j1 inic:,g,das e C:e todos nós conheci· 

lavra o ll0l!re senador Bezerra Neto. das. 
Como d1sse, estive aus,ellte do Se

nado a. semana passada, êsse proJeto 
passou por duas oomis...C:OÕ~ de que faço 
parte e não tive o ensejo de ,'ê-lo. 

. O BR. BEZEURA NETO 

I (Sem.. rev~.são do orador) - Sr, Pre
~ldente,' Srs, Senadores, como a ÇaS'J. 
s3be, a situação do parlamento,. em 
face das mensagens do Govêrno l no 
que toca ao problema do tempo para 
apreci.á-las e votá-las, é verdadeira-
mente aflitiva. . 

Do Pl'ojdo d,e Lei da Câmara n9 9.5, 
tnzus:::gem do Executivo. O que tei" 

. t(, li lU) S:::nad-o quando chegou ao ple~ 
n1Í:r~'Ü? • 

F05'':o <lizer, S1'.- Presidente, sem vaL 
c:!O'.dí.-', que' sou d<>s mais assíduos den
tre os mernbr03 do S,~nado, Numa 
única s.sm,ana em que estive ausente 
- !. semana passada. - êsse projetõ 
i);:>uou por dua.:$ Comissões de que 
ít.l{:> part:?, receber.., os p,a1'>zceres, on
tem rec!'bzu emendas, as quais são 
de uma imporotância das malores, do 
ponto de vista de int~rêsse público, 
do inter&se n.acion2,l. 

O projet-o, como p 'Câmara o Qp1'O~ 
VCl1 - e que não atendeu inteira
In ::!lte R'O que pretendia Q ExecutJvv 
- não desnatura a lei que criou a 
l!:letl'cbráS, Mas a emenda submetida 
ao plenário e que :recet-m p.a.recere-s 
d?,.s Comissões - a qUiJ.l não mais P.o
dem.os alterar, sené.o aprovar ou re
jeirzr - tem OS seus p"cacfos evi. 
Q,:n-tes. 

Reconheço as <Elevadas intenções do 
seu autar o Senador Dani~l 'Kri.::g.~r, 
tI:<8' P;'-v'curou ccl':Jcru' determin.qdos 

"fre:\1s nas pretensõe3 de finat;.ciamen ... 
'to d~"~as emprê.3a.s em tõrno da E]e
trcbrá~, obrigando-as a em!)l'egar 50% 
co t:JtnJ do inv::,stirn:nto na destlna
ç.lo- d~ empréstimo pleite.acQ, 

~".:e.'im;) assim, Sr. Pl"csidente. fa.l
t~m ainda -os ccntrôI~s, no caso de 
n,prcvr..ção d.a €ln.2nch que, reconlu
('.;,mm, a C-àmara ndotou ao o,,:!>rovar 
nO':a redar-ão do § .,;9 qo art. 15. 

Não dispomos, COm a' exigüida<le dos 
novos prazos impostos pelo Ato tns· 
titucional, da faculdad.e da. obstrução, 
porqn;e qualquer protelação no pro
jeto implicaria, no final, na aprova .. 
ção CO projeto do Govêrno. Não te
rr.<lS mais c direito de emendar, pois 
já são emendas do Senado, entradas 
ontem. . 

FalandO há pouco com () próprio 
re!stor -da CD::nLssúo de Finanças, S. 
ExIJo -!"econhece que seria intere:;sante, 
no caso d-e aprovação da emenda, 
constasse o expre5So no , 49 do ar .. 
tig-o ]5, no sentido de qu-e derpenà:22se 
c1~ 6u,torização do Sr, President:~ da 
República, de uma pr(J,va. de que aque
la.s obrigações })l'ioritárias da. Eletro
brás estavam sendo atendidas, para 
que .satsse essa op-'3l'ação de ord2m 
externa. 

Diant.e da impo"~sibilid.ade de aten
der a 'e~as N~falvas e inserir· e:,sa.s 
cautelas, Sr. Presf-dente, minha cons_ 
ciên-cia. me acoru:elha. e obriga a w.. 
tal' contra a Emend.a n9 2. 

O SR. MEM DE SA - Sr. Presi_ 
dente, peço a pfJJavra, para €n0s.ml
nhar a vot&ç8.o. 
; O SR. PRESlDENTE (Ncgueira da. 

Gama) - Tem a palavra o nobre Se ... 
n~C:cr, ' 

O SR. ME~l DE .§..A· 

(Para encaminl1ar a votacao, sem 
revisão do oradcr) - Sr. p,re.sid:nt~, 
81'S. S:.o:r.adorEs, não pr€,tendh oct!.par 
a tribunl, mas muitss das a~'.strçõ;s 
aduzidas e m-p~eni!'il), pelos enünen
tes Senadore2, Inf!' forçam a prestar 

,um escl:U',~cimento que E~ me afigura 
llecess.ârio. . 

Ri2aL'1l.Cllte, no -Brasil estamos. ca..
l- o ap-:'ov.ar o § 49 do art, 15 con~ minhHndo pa,ra, a esta.tizaç§.o da ex~ 

d:c:'nnou n Câmara. ,a utilizaçã,.:) ps-l0 plO.!'açá( e fornec-1ment.o de energia 
Sr. Pr.rsid::nte da R.e:r>úbEca e não da elétrica :ru uma orientação, ~ 0\ nObre 
a J:minl.:!-traç:io centraj da Eletrobrás, e eminente Senador Aurélio Viana é 
o'.I':ict-o o Min:stl'o d,3..s Míng,,s e Ener- de ab;::.oluta, coerência, porque, como 
gia, a pc&s!bilyJade de a S'odedade to- scci'3.1ista, - deve' defender exatamente 
mar ,aÇÕES de Emprês~s 'P",cdutcras e- e:,sa tEse, scbretudo a estatizaç5.o de 
d:slnbu:d0~'as de energ:l3, quz n§.o es~ um d~y:: E~bres flUldamentais da Eco
t~Jam sob Q contrôh da Uniã:., dcs no'TI.l.s. Está d~ntro da d{)Utr1na so
E~:-C.C,O-;:, do D!.stl'lto Fsderal e dos' ciallsta. Entsndo mesmo que no Era
}.~"::::clpios. :- si1, e-n"I determinado 33tágfo de adIan_ 

~';a elU::!nda do Sr. s:::na.1,or C2.niel brr:.entc; também me inclinaTia. a pat-
K.:Cgzr· é .1'lll1EntivE"1 que S. EX~, pelo eC:pB.r dê:3se pontCJ-de-vista, ~ 
m~no.!', n~o ten.l1a, t.ambéln, inserida Marchamos p.ara a estatizaçãD" En
ê- :':; c:::ntrõ!'<! dirEto do Sr. Pr-es-id€nte t.retanto, aindr.: não a. atingimos. Se
ê.::I. R:pública e a audi~nc1a do Mi- remDS !0:rçad{)s a ela. p.ela .situação a 
n:,;:.tro é::.as 1.1in&.5 e En2tgia, sôl:n'e .ês.. que as emprêlas prIvadas foram re
se, vult·J.30s----ftnanciamenhos, O que cl,uzidas, a~ravés da limitação de ta-
S~ diz é que ê;!'es emp;::t;timos já rifas, . 
têm p:-c;çams.ção em- and9.mento e fi! pE'!'feit;:uner;,te defemãvel o p<>n
c0nf~1ta;m, EGbl'epõ~m-~2, at-ravé;::.:.nm.. tC~Qe-vista de que 05- recur.';:Qs da. 
.. EZ t1tlS p-05.Sibilidades de ~ Eletr<i'l;>:iás Eletrobrá:: devem ser exc-lusiv8mente 
a.ten:ier às suas.. finaiic.atl!:s E's1)ecJfi- de'5ti.11ad03 Q empreendimentos, dela 
caso _ ou de outras organi.zações_€statais, 

Ninguém ignora - é püblk!o e nO. P..:€aJmente, o Brasil .está a braços 
tórIo, lê-se no,~ jornais. Cuve-se no com a.lgumas o.b:a~ de enorme porte 
p!.\rhmento - qu.e Fu:rn8..s estó desa_ em matél'ia de energia elétrica: e to
tmàida na sue. pro.gr8mação pGl'que dcs os .recurs05 da E1e.t.robrás, por 
Q, Eletrobrás alega falta de rti,9\U'jI)S: multes anos, serão insuf-iclentfS .1)!8.;.ra 

. ,. t~ 

a.ten-d-er a. êsses come~. Basta 
citar FlUnlM. t1rubupungá. sita Que
das i)Ma mostrar que: tudo que a. Ele~ 
trobrás tiver será lnsuficiente para 
proJetos tã.!) gl'.andios,os, 

EntretsntD, o Govêrno, tendo em. 
:v1sta. a. GituaçãQ .de o-utlUS empr.§-sas 
privadas, cujos programas de c-brãs 
se -acham paralisados por falta (le re .. 
cursos, adn:dtift que €m de-telinin:ld~s 
hi~ótesEs a Eletl'oorãs vá em SO'COlTO 
delas, c,D:1imando o. objetivo não dre 
HWOl'cce:r Ecrnprésas privadas mas de 
aE.S~gura~ -energia para 'pop~laçõ-es 
dela carooÉ.'-d,Ol'as.. p3l"S- :iru:lústrla,s 60~ 
bretudo de r,'1'andes centros .. 

l!: sabido qU.e há progro.ma.s de ellw 
tidad.es privadas que estão parado~ 
por falta. de recUl'lE,oSl, porque essas 
entidades iá. não obtêm mais finan
ciam~n~o3 externos por causa de sua 
situaçã,() fimmc-elra pl'ecária. Então o 
Govêl'no admitiu 'em seu projeto, e o 
admitiu d11 d'J.as formas. E aqui que
ro chamar à. atenção, porqúe êste é 
o ponto: o Govêrno admitiu' que a 
El'etrobrás socorresse .a emprêsas pri
vadas de duas fmin!l.s: uma, t{}ma.l).~ 
do-lhes 9!;õ::s e,' outra~ fo-rnec~ndo-
-lhes emt:,réstimo.:;:, _ . 

Foi e,s,te, segunda forma, a do for_ 
necime:nto de empréstimos, que pro
vocou a ::eução na Câmara e agora 
a. jue our.Jll<lS no senado. Mas Q pró
p-ría. Câm'ara, no substJtutivo -que nDs 
ch~a, continuou admitindo a outra 
hipótese: a do sCC-Ol'ro da Eletrobrás 
à emprêsa, privada, através da t-?ma
dl- de 6-~ões. Isto continua. 
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dade - e nesse ponto cpncordo com 
o nobl'e Senador Bezerra. Ne.to - que 
ao .se redigir a. emen.oo. devi&'-se-1he. 
-Ia ter pôsto " mesma caulela, Q 

mesmo resguardo que ee deu ao ar· 
tigo do SubstLtutiv,Q., isto é, exigir-se 
que para' o finanoiam.ento. t.ambéln 
houVesse a .autorização t'XiP1:'C~'3. do 
presidente da- República. Aí evitar
-se .. ía um possível favorecimento' da. 
direção da Eletrc·b:r~ ~m a préV!a. 
taudiênoia. ou autonzaçao do Prresl'" 
dente tla República". Esta res,!'alva W
ria sido conveniente. ·Infelizmente, ao 
ser redigido a. emenda . isto não f,oi 
lem.brado. Agora, pão há como sanar 
ao omissão. 

Mas o impOrtante - e quel'-O pedir 
a .a"tsnção d'a C3.sa. para. i~bo -. é que 
a' emenda aipr,es'enta uma. :formUla. 
preferível para os int-ereS:S€5 da. El~ .. 
tr,c,brás: é melhor que Q El~tr'cbr,!---", 
financie, apena'?, 51%. com gal'anti.'l. 
de co-rreção monetárh, do que .sub~ 
cpeve-r ações ilimitadamente, imonl .. 
Uza,ndo recursos imensOs sem a re
muneração correspond~nte . 

Era. p!U'a o que queria pedir a. atc!1-
ç5.{) dos emInentes colegas. lAf1uto 
bem.) 

O SR. DAl\'1Eli lú"UEGER 

P.eço a. pala.vra., Sr. ~'e5i~ 
encaminhar a v-atação. 

O SR. PRESIDENTE: 

'rem '8. palavra o nobre Se»Q..clIl-1'I 
Dani'el'Kl'reger. 
. O SR. DANIEL KIUEGER 

A meu ver, esta forma da tomada 
de açes é aind'a mais dar'"o-sa à E~€~ 
.trobrás (o que a do financiamento. (Pa.ra encaminhar a votação: Sem. 
porque se houver interês~-e da Ele~ revisão do orador) - .. Sr. presIdente. 
trobrás em fa'vorec,er, em beneficiar, febril, não 'Pretendia compareC!$r 8.<> 
em prodlgal i Zl3.r favor:::: a uma €n1- plenário do Senado, que está, e..ssaz. 
prêsa privada., ela p-edel perfeitamzn. r-efrigel'sdo. MM, os debates travadoS 
t.e medial:1te autorização do presidente enl tôrno da emenda. por mim ap:re-
da Ri3pública, subscrever bilhõ~s de sentada obrigam-me a. tanto. 'o, 

'açóts prl::ferencials d:.2E.sas emp-rêsas Não sou nacionalista ext~elnado. 
privadas. mas daquele!) que olham com muito 

O sub!,titutivo Ma dedar.a que a:s cuidado cs inter&ses do meu .PaLs. 
aeões de'1am ser ordinárias. Fala ape- Na emenda pQT mim apnsentada,. 
nas em .... t·::mada dz ações"· Tanto C'::lllforme teve op,c-rtwl1dade de es
pede adtuitir as ordinárias, como as clarecer, amplam~nte, o Senador Mem 
privilegü:~das, port.anto. En t.ãO, de de Sá s6 vantagens .~e ofereCEm. Há 
acôrdo'éom o substitutivo, p.od·e a,con- necessi<ia..de de se cuidar da produção 
tecH o &eguinte: () r-ecurso da Ele· de energia elétrica. Dev~mo3, po-rt.an..; 
trobrás "'ai para a em;pi'éra privada to, proporcl<;mar os m.~~os para que 
e lá fica, porque a. Eletrobras subs.. ês.se aumento pO':$3. vel'lfic:lr-se. 
c:reveu rrções o:-dinária,s ou p!'ef.:.ren~ O SenadlOr Mero de Sá acentuo.tl 
ciais. Pode· sub . .,,-;,re,"er .ações ordiná- muito bem que o Govêrno já pou!!', 
rias, se hou\'er enteTId~mento, ccncêl'.. através de participação por meio de 
to com a emprêsa p!"lva-da. p::m.\- to- ação ordinária ou de ação preferen
mada até de 49% do capital. Então, ciai p:restar auxilio às companhías
a. empr{~sa privada não pzrde O" ccn~ pl'i~adas &~m o requisito por mim 
lrôle fiEm paga dividendo, porque as exigido, da, entrad'l- oum, 50% do va.
ações ordinál'ias muitas vêzes não dão 101' da. obra. que pretenda.- realtzar. 
dividendoS', ou entã,i) a empl'ê-.:::a pl'i- PúTw'nto, sr, Presidente e Srs, Be
vada d,~ ação prefel'.encial, que nãq ad f' vidente O' cuidado com. 
O-utorga. direito de' voto nem Q.e dire,:, ~ue o~etid~;ad~' G<J.vêrno p;oourou .res ... 
ç:ão e pn.gará. à E1eü'GQ-rãs, n.uma sl- guarda'! 00 tnterêsse'3 da Eletrobrás., 
tuação- .lnflac!onária, lucros ou divI- Não poderia ter outro pen6:amento. e 
dendos de 8 a 10%, o qU! é o melhor nunca o tive, senão s-ervir ao meu 
negócio 6D mundo. Pais. 

Ora, '1m fórmula da emenda, pe'r- A correção monetárh põe a Eletro-
mitindn-se o financiamento de 50%. brás ao a:btigo de qUalquer prejUÍZO. 
o dinheiro retorn3. e não fIca n'it em- porque, se () €mpréstimo ffuse sem 
prêsa -- como é o caso da. açã.o~ E, essa. precaução, ai sim, seria umA 
mais ainda, se exige o reajustamento, 'verdadeira dádiva. ~te o projeto inl
a correç-.ão mon~t-árla, de ,mod·o que a c!;ll, No entanto, não foi () propóSito 
emprêsa permité" ao Govêrno a e'pçn.o : do Lider do Govêrno no SenadO, 
cu tor,1ar açÕf's,' comO o, artigo do quando o apresento'Q,. Te,ve todes 00 
projeto atualmente p.erm1te, cu fazer cuidad,'OiS; . pri::leiTo permitiu o em .. 
fi.n!.lnciamento q,om correção mone- préstimo Em col:.1d1ções excepcionais: 
tarIa. , ~ permlt1u o auxf116 - já amplamente 

Parec-e-me, a mun, que esta s~gun- concedido, pelO Projeto _ atravé.s de 
da forma,' das duas é a meno", pl:e-,~ n,ções ordlná,.r1J.s, ou pr'efel'enclais. 
jUdicial à Eletrobrás .. Entende-se ·que . . " 
a Eletrcbrás não tleve .desviar um '~6 Também me Incluo .entre aqueLe.'i 
centavo dos seus re ursos às €mprê~ que defendem sejam explo~adas pele 
S9.S príva-das, então, d~vemos su.primIr· Estado as fDntes de en.e;rgIa, de fU~ 
tudo. Agora, a perniane(:er alguma turo, quando as condiçoes do pa~ 
forma de- socorro; êste da emend'a, é forem outras. N,) momento, entretan
muito lllenos nooivo do que a do &ubs- to; creio que não .há condições p,3.r!J 
tituUvo: prinuüro, pOrque limita o fi- 1&0. Devemos, por tod-es os .rnl~ios, 
nanclamento a 50% do inve.t.timento resguardando o interêsse do lns,tru
cbi'ig2, a êm-prêsa Q entrar cOm a mento jurídico que .tem pOr objetivo( 
metade do investimento; segunda, realizar a. eletrifiea~o do BrasU, 00' 
porqu~ impõ~ a correção monetária, rnental' essa produçãO. 1l:ste o objetiv( 
assegurando, portanto, à EletrobráS que mé, moveu.. a.o apne,S'ent.ar a e-men, 
a manutenção do mesmo nivel de da. Tenha CEI'teza de que os Srs. se· 
~O::Us. t'ecursos; t,erceiro, porquf' o di- nadores compreenderam o alto Obje. 
nheim .lhe retoma às a.rCI\S. lt ve'l."- tivo que me .levou -e tanto, 

. . -..: -.; ~ ... "'. .. 



PellSO que ná (mp;'~~as qU::l p:-cci .. \ca1üo, l'(:l.o.t. .... ,.:l!t\e~te ao Q.~ cstamOSIi"rêsaa, l):lta eteito d~ di.>t.rtlJu!ção As 
f:::n1 ser aUK]~f.da.s, li!. fim de que po~ .. I voWnrlo, p!·e!~!"o. pelOS se~ têrmos, zonas de que estas últimas sejam 
,f;f!m p:ro::!m;b' imeâmtument-e. Atravt'S I a em.enda do nob:.'1,t Senador Daniel cOllce&SIonã.:-la.s, se_rÚl realizado na. 
<i.O tCt~3.C;U de açó;!S ol'dinári:::.s ou IKl'ie-rrtl"o E qaandQ digo que o f-%"O forma ·e m.edlD.Jlte tarifas e::st.abelec1 .. 
p:'€~:r,::ncia:s n3.0 atingi:'iam csea rea .. com profundo de:.>enc;lrito é porQue,UllS pela legis1ação em vigor,'J 
] d::d'C. M,J.s por me:o do emp:éz,timo, estamCU n,: \'otDl{ão ~ ,matéria, co!"- Art. 2(' S·50 rcvog.a-dos Os pará.
p::de.l'to atjn~ir. e CJ.JU outr:l vant.a-, rCl1CO o rISCO d~ S3.cnflCar O flt~u;O ,gratos. 39 e 49, ~o artIgo 12, o pará
I'::r.'-: o erLp::é2timo poderã·l·e:·crmar, d'l,. EL_ETROB!tAS e t::.an::.fotmar gr.afQ 31? do 3;WgO 13. o artIgo 2(). 
11.l Lm de pouc:) t':nlpo, para q'.le o :.manha - por torça da vUlgaru,l.çiu I Ca.P1tt, e o pa1'ngrafo único do artigo 
C";j'Jêmo o emp:e::;ue: nova.mente. no ,a qu.e t~dos. os empreendíme?tos, n.:.> 2~ _ mantelldo-sc. como artIgo au .. 
,! :..:nvclvün.ento de energia e no au~ BrasIl, lllfel1~mente, se destlnam - t-ônomo, (! na. me.'lm.a, ordem de nu-

...... n~~ntJ ela {~8.pacid.';!.de d~ proo'.lçto":'o a. .ELETROBRAS num instrumento mer"ação, o parágrafo único do arti-
F::·~. (:1!uiéo bc.:11l.) de financi.3.mento e de auxHio às em- go 2{). 

() SR. PRESIDE:-':TE: 

{;;cgu']im da Gam~"l) - E;l1 vota
(':.v o l"),':je.-o, s:m p:·.:j:líZJ d::5 ~::!2n .. 
C.' . 

o :;::.. ALOYSIO DE CAR'lt .. :t,I!O 

p:'êsas priva·daJ, furtando-se, portan
to, êJ.<:B ó~'gão à sua. d-estinação pre
c:pua, àquela destinação Da qual se 
creditou, na Sua origem, e pela qual 
tcdos os brnsileiros estamos admi .. 
tindo o sacrifício <b..'\ no!:sa. contribuI
ção pe3EOs.1. 

r te:> a p::la v~a. p.J.ra el1::::11n:;1h!l.r a Que a sa1]edoria dOs dirigen.tes da. 
\ "~",1'> o. ELETROBRAS possa, amanhã, da!'" 

o SR. l"'.I:ES:D::~l'E: 

V, E'..{:). LUl a -ps:.1avra, 

O SR. AJ:..OYSIO DE CARVAL!.H)" 

([lo1/'a enc'.1nl1lhal' a votação. Sem 
n'~':sâo do :lrador) - S1'. pxe~iclente, 
o cncaminhumenlo de votação, ante
l'.crmen..c feito, reveia que nenhuma 
d:.- duas s}iuções s3.tisfaz, se ellca· 
.í<.l~'alCS o p ... :)blem~ no:;. Estritos têr
mo:; do de~'eH'iclvimento da Eletro~ 
1:.~á5. pa;:a. ,.1lcanpr os .seus o-~j~tivc.! 
€.I).,:l;.icuo'5; nem a de pcruut1r à 
El~':r.::-nr'U n·.:;.E tome e.ç5:::s c::~s$a;; e:n~ 
p:I~.jas prilr::c..ai- pl'ooutoras cu distri~ 
b.J:'l::::zs de €11ergia; nem a precDni~ 
7 ...... ..:~ pela ::mcnda,. do eminente Se~ 
nit001' Dc.nkl Krieger. 

O que Ee verifica em qualqU!1r das 
dU1S sCluções, como já ~ o!l3el'v-ou, 
<!~.s duas SoJluções 'encaminlJa<lRs e 
pro,:ostu3 a.) mesmO tempo pelo Go~ 
vên1o, no Sim projeto, é que -estamos 
dando um passo' para trás no idE.~l 
da completc:'I fcaiiz~çi'.{) das final:c..~~ 
k,<;: .da. Eleb'oiJrás, 

A vcrdr:.d0 é que tôda a população 
<in país que p:-ecisa do uso da ener
gia _ sC!n e.sqU€CCl' a população que 
a usa. nos Jal'es _ es~á contribuindo 
p!lra a ELETROBRAS, na asplraçã.o, 
nat"lrülmente, de que ,",.~ possa, .m:l
nhã, ser irutrumento eficiente da. es· 
tati?.açjiO, da produção e distribuIçãO 
d.~ energIa. a que .se refe;:iu, no en~ 
cam1ll .. lJ.amento de votação, o nobre 
Senldor Men.l de Sá, : 

Venho agora da Bah.1a e recebi in
fon:laçõcs lmpressionantes sôbre o 
al".Q custo da energia e!étrica na· 
(IU~le Estado. N,10 sã·o .sàmente as 
Indústrias c:ue se sentem asfix:a.das 
por esm elún da ta.rlft1; é ao ?Opula~ 
1;5.0. sobretudo da claSSe média, que, 
d :s~'r:c:mtad,l já agora com a crIação 
d.::t. "EI~ETR.OBRAS", não tem fi'liS 
<..~:)or'.ln':;;:ls d.e flue pos~n, com OS re~ 
cu,,~('s p:'óprios da sua SUbsistêncu1., 
t[-r um pou:o de comod:dade e con
lJ. :., na.') S'l:lS casas. 

. .:.. ';mito, p xtanto, que qualquer que 
s:.· 1 a sO:l.:;:~o que o Senado adote 
nt:".i~D, rorde, não serA soluIJão em be-
11:'':::::::0 da "!'LETROBR4.S, N.ão s:!l'á 
um p-a.:'so adjante e.ru favor da" ELE,· 
T"l.O!3R.A~\ mes um pa~so atrás em 
rc1::1:,to ao -:eu desenvolvimento. 

aplicação honesta, sobretudo hon-esta, 
p:·iaclpJ..lment~ hOl1e:Sta. a. esza pos~ 
sihUiclad-e que estamos ofel'c.cen.da a. 
êssc órgão, de financIar emprêsas 
pr:radas de produção e distribuição 
de energi:l. elétri::m 110 Brasil. (Muito 
bem,) 

o S::t. PRESIDEN'l'E: 
(lvoguetm da Gama) ....:. Em vota

Ção O projeto. sem preju1z.o das em~n
·das. 

OS 81'S. Senadore,s que o aprovam, 
que::'::.tm permanecer sentados. 

(pausa) 

E'5tá aprovado. 

E' o seguinte o p-roJ'::"to apro
v.ad·o. 

(N' 2.097-C. DE 1004, NA 
ORIGEM) 

Altera a Lei número 3,890-A. 
• . de 25 de abril de 1961, e dá 0u

tras providências. 
o - O Cúng:l.'~ssQ Nac1Q.nãJ. decreta.: 

Art, 19 Ficam alterados Os seguin
te artigos e parágrafOS da Lei nú
mero 3.eSQ-A, de 25 de abril de 1961 1 

que pa.StGm a ter a. redaçã.o que ae 
segue: 

"Art. 12. ........................... ...... , ................................. . 
§ l' ........ , .. , ................... . 

b) de 3 a 5 diretores, conforme a 
fixação, em decreto, pelo presidente 
da. República, eleitos pela Assemblé1.a. 
Geral, com mandato dt! três anos; 

c) de 2 a 4 conselhelros, confor
me, igualmente, a fixaçãO em decre
to pelo Presidente da Repúbl!ctt, 
eleItm pela M.sembléia Geral, tam
bém com mandatos de três anos. 

Art, 13. O conselho FIscal será. 
con titu!d.o.Je cinc.o membros efeti .. 
vos e cinco suplentes, com mandato 
de um ano, eleitos pela: AssembléIa 
Geral. 

§ 19 Na composição do conselho 
F~cal. Um membro efetivo e seu su
olcnte serão eleitos pelos. titUlal'es de 
ações preferenciais, sendo que, para 
cada uma das outras vagas, a Assem
blé!a Geral elegerá candidatos cuj03 
nomes, em liSta. triplice, serão forne~ 
Cldos, resp3ctivamente, pelo Conselho 
F:scal de Engenharia e Arquitetura, 
pelo Conselho Federal da ordem dos 
Ad-;ogados do Brasil, pelo Conselho 
Federal de Economistas Profissionais 
e, sucessivamente. urna em cada ano, 
peJs Confedera.ção Nacional da In
dústria e Confederação Nadonal do 
Ccm~rcl0, 

Art, 15. 

Art. 3r;. O d~p:)~to no pG..l'ã.gra!o 
5° do art.lgo 701, da Lei n9 4,2<12, de 
17 de julho de 1963, não alca.-nça. o 
parágrafo único do artigo 11.. d~ LeI 
n9 3. 890~A, de 25 de abril d'e 1961. 

Art. 49 Será. rep .... etenta·nte d<l 
União na.s Assembl~1as 41era~s da. 'Ele
trobrâ..or; o Ministro d:lS Minas e Euer .. 
g'la ou pes.::oa p'Or êle credencia-da. 

Art. 59 Esta lei entrar:í em vigor 
na. data de EUa PUbUClç.h, revoga
das as disposições em ccntrárlo. 

O SR. ·PRESIDENTE 

Passa-se à votaç.ão das emendas, no 
primeira d·eIas de iniciativa da CO" 
missão de projetos d:) Executivo. Tre, .. 
ta.-se da '['mentIa nQ 1, assim redlg1-
da: (Lê): 

Acr€.Scente-se ao n.rt.. 12 do proJeto 
o seguinto parágrafo: 

"~ 2Q A Diretor:'a. ExecuUva 
comoor-se-á do presidente e dos 
Dire-to.res ... 

Em votação. 

Os Srs, Sen.adores que aprovam.:a. 
emenda, ({ueiram pe!'manec.er .senta~ 
dos. . 

(Pausa.} 

Está n.provadà, 
f\.'l.9.sa-se à votação"da Emenda no

mero 2, à qual foi aprescnteda. .sub
emenda pino nobre Senador Mem de 
Sá., Essa I~menda tem a segúinte re
daçã-o (Lê): 

EMENDA N° 2 

Acrescente-se, onde convier: 
.. Art. ,.. E' vedado o f1n.an

OJamcnto a emprêsQs privadas, 
sempre qUIJ estas nãQ partic!pem, 
pelo rnenoo COm cinqüenta por 
cento (5Q %) do total d-o investi
mento a que se desUne o em
préstimo da ELETROBRAS. 
Parãgr~o único. O pegamento 

do principal e juros do financia· 
mento de qUe trata êste a.rt,igo 
ff.ca s'~jeito à COrreção lllonetá~ 
ria, anual, de acôrdo com os ín
dices do Conselho Na{:.ion:n de 
Economia. " 

Em vota-Ção 6 emenda. 
Os Srs. Senadores (luc' a aprovam, 

'queiram permanecer ser_~ados • 
(pausa.) 

Está aprovada. 
. O SR. ,\URÉLIO -:IA~IA 
Sr, Presidente) peço verifica;;50 d:l 

votaçã~. 

O SR. 1>RE8IDE~E: 

(Nogueinl da GC'ma.l _ Vai pro
ceder-se à verificação da votação re
querida pelo nobre Sen-rdo! Aurélia 
Viana. 

QueIram levau!;a.r-se ~ 81'S. Sena.
dores que aprovam a enmda, 

Queiram sentar-se Os Srs, Senado
res que aprovaram a emenda e le
vantar-se os que a rejeitam. 

p.-oced~-.Ge à. c.hamada. a qu.' 
:re-~PUI.lt.l{nn oe 813. S~.!l!ldores: 

Respond~m à ch.a,mada • votam., 
"S·L.'á1> C\S 51'S. S.:!.<1.adorca: 

Cattcte. Pir..hc-:.ro. 
.Lobão da Silvail'Jl. 
.Eugênio BílJ.-roo. 
JoaqUim Parente. 
:Menezes Piment.eI. 
'WiLson Gonr;alves • 
.José. Bezerra. 
Silvestre Péricles. 
Her:baldo Vieira.. 
~rosé Leite. 
~\loysjo de carvalho. 
Arthur Leite. 
,JefferSon d-e Aguiar. 
:lau! Giuberti. 
J\.figuel couto. 
Antônio Carlos. 
Henato Silva. 
Guido Mondin. 
Daniel Kriege.r. 

~ M:em de Sá _ (20). 
He.spondem à clUmada. 

"NAO", os Sts. Se;naüores.: 
l!kinmdo Lcvt. 

e varam 

Antólli1) Jucá. 
Milnol Vilaça. 
Al'gemiro de Figueiredo. 
";'Oão AgrIpino. 
13arro.s Cal'Vs.lho. 
pcssca de Queiroz. 
.Armando Sto:r.ni. 
Pedm Ludovico. 
J~ezel"ra Neto, 
Nelson Maculen. - (11). 
I) SR. PRESIDENTE 

(Nogueira da Gama) _ Responde .. 
rar.l "SIM". vinte Senadores e onze 
"N.1\.U", 

'l~otal de- votos: 31. Não há) por .. 
t.a·nto, quorum. 

/.. votação da matéria, fica inter .. 
rot:1p1da, devendo figurar na próxi
ma O~'d-em do Dia. 

D!seUSSão, em turno único 
<apreciação preliminar da cons .. 
titucionalidade, nos têrmos • 
art. 265, do Regimento) do Pro .. 
jeto de "Lei da. CâmEt.ra nO 99, de 
1953 (n9 4.280-B, de 1963 na Cas-a, 
de orIgem) que altera. o valor da. 
pensão concedida à Sra, Lasthe· 
nu de Vasconcelos Peres, viúva. 
do D2PUta.do Federal LeopoldO 
peres, tendo Parecer ~Qb nQ 5513. 
de 1964, da Comissão de Cons
títuição e' Justiça, pelo arquiva
mento, por inconstitucional. 

1!'m ditcUf:são o Projeto quanto à 
r~usti tucion;tlid:!de. 

(Pausa) 

1\'ão havendo quem peça. 
na enceno 10\. discussão. 

A votnQão fica. ad:a.da pOr 
Ilqu.orum" , 

a pala .. 

falta de 

Di~cu.i\ão, em tUri10 "único 
(apreciação preliminar da cons
tituc!onalidade, nos tênues do 
art. 2G5, do Regiu1eut:> !n~L'. ~O) 
do P~'ojzto de Lei da Câ::ul.r.l. 
no 144, do 1~G4 (nQ 1.513-13, C3 
19CO), que auto~'iza Q Peder F.:~c. 
('l'ti", a dCG\' à Eseol:\ Dcm.'"sti .. 
o:!. das Fílhas de Maria Im3CuIaj. 
del., em Niterói, móvel pe:'~ -.' '-n ... 
te à Calx.fl. de Mobilização e pis .. 
cali":2rão Bancárias e dá r 113 
providência, tendo pa.l'~crr scb 
nO 505, de H146, da ('') ~.,' _ de 
consl,ituíção e Justiç.a, pelo ar .. 
q·.1l7""'mento, pOl' inccl1-~~"'::' "::3.1. 

El'1 di"cu.~.,,>i'io o projeto, quanto à 
con', tíh!c:on·3.lidad~, 

F.,·',\lmos, 3ntl'etúnto, o.iante de um 
~:!:':n~, se I) Senado rejeitar a emen
Q:t do ClUlnfnte Senador Dal1Iej Krie
gero subsistIrá o" § 49 do a.rtigo do 
E-ub: tltut1yo qu,= p~nmte ti. ELETRO
BRAS t0ll11 r ações de~s'a-s empl"f.sas 
p1'j\'aj~s. Há uma bcu c..autela, que 
é a auto::zsção do presid2nte dJ. 
Repúblk.3., O'JSio..> o Ministêl'lo das 
Mina." e En~l'f{ia, mas há uma omis·· 
:;:1:> e .... idS'ntc rel'3.tlVamellte à nature-
7'1 d~ t:1.ls ações Se a Emenda do 
Senhar Se~';\.dol' Daniel Kriflger fôl' 
rlp.:-nvada, podel;á ser rejeitada pela 
Càmara e çermanecerá, então, e SO~ 
luçi'.o que esta Ca.sa do Cong-resso 
atlot-ou rela~ivamente a êsse auxilio 

(pausa,) 
§.40 Sàment.e com autorização do (Pausa. ) 

Presidente da República, ouvido o Votaram a favor da emenda 19 ~JS-I . 

t:,!s emprêsas privadas de energia elé-
t,r:c:t. -

P:.'eflro, tcndvin.. COm esl;.!l ressal
"a. e p,cfi~'o CQ:rl prOfundo desen-

Ministro das Minas e Energia, pode~ nhores senadores e contra 10 senho- N.enhum dos Srs. ~,enadores pc-
rá a ·socIeda.de tomar ações de em- res s.enadores, 'Com o presidente, 30. ~lnco a palavra para discussão, dou-a. 
prêsas' produtoras e distribuidoras' de Não há número, como en('e:l'Sd~l, " 
energia elétrica, que não estejam sob Vai preceder·Se à chamada, que 1 A . \'otn.çao flca adIada por falta de 
o contrôle da União, dos Estados, do será feita de Norte l>ara Sul, qU01 um. 
Dlstrito Federal e doo Mun!ciplos. OS 81'S, Senadores que apro"Vam n Djscussão, em turno iínico, do 

Art. 26. O suprimento de energia. emenda re;;pondel'ão "Sim" e "Nâo" Projeto de Decreto Legislativo n(x .. 
elétrIca, cela Eletrobrás, a outras cm- 'os qUe a rejeitam. mero 44, de 19"63," originário dO 



~J~~'>~~d~~~~~~,~~-~~~a~1~4~ ____ Mb _____ '~~~'~~"~~' 1~&, 
~f w 1= t,,··· ... , 

Senado Federal de autoria do se· ~~te} ~ ~rr~~~ Q :a~ioE~. meu volo unl.c:r!or não: 
&hOl' senador Col'tez pereira, Q,\le, p&l'~r 'k ~l. ptM'a li ~ ~r pRblica.do. náD deWrj'3- ter 
concede anistia a Polícia do Rio por 1ifcons~iõri&l·I. cât1àtã.do, pmanto. do avulSO. vez que 
Grande do Nortt! e dá. outras pro· fÕi supere.cio pelo voto Enal, pell re-

. vidências tendo parfJ::Jrér contrá. A seguir~ V~ o. y~\<!: ~ ~'!i*~ A"",,~.n. do VE~ncido, su' ~l'ito por tôda 
, ( b o 411 lf}fi4) d C do nobre ~nad91" J~t ... 'Y~, ~_ no 50 n , de I 1:\ O· com 8 segrunte emenb&: a l:KllIli5são, , 

missão de ConstituiÇão e Justiça, (Lendo:) ASsim SI', Presidente, 2..::'ewto oue 
oom voto em se'parado do Sr. se- nw é d~ se retl1'ar da Ordem do D'r), 
nador B-fzena Neto. "Da. Oom.iSsáo de) Constituição e a matérja (Iue· consta do item 4, ei3 

Em diH;ussão c projeto. (pausa)·, Justiça, sôol'e o projeto de !fii do que está. p-lenamente ('3c!-::.re;:-:d3.;"1 
N:1cl haven(lo quem peça a palavra Senado nO 1i)2" de 1963 que que questão. 

par;:. d:scus1'ão, ~ou-a PQr encerrada. amplia os casos de desapropriação E' de se estl'Q.hhar no,; avul'.:o:;, ou 
A "otação do projeto' fica. adia<la ·por· inrerêsse social definjdos na se oonsider.!lr sem efeito a,!gum, pu_ 

pal·s a próx~ma ses.são, por falta de Lei n9 4.132, de 10 de s-etembro bll'cação do meu vot-o em separado, 
. Quorum.. de 1962, regule. a reaquisição de porque êle não ê própriatr~c.nte vo~,o 

imóveis pelo poder público e dê. em sepe,rwo; nos têrm{)s reglme.ntal<;, 

I O SR. ALOYSIO DE ÇAIt·VALIIQ 'Outras providências.' - ma..c; voto' dU'ergen'te do re1~tor, o qual 
. peçO a pala \Ira pela ol'dem, Senhor Relator: 81', Josaphat Marinho". ~u a constituir o vencido !l:1 Co· 

Presidente· . ora, o Sr. senadOr Josaphat w· missão de Constituição e JUStlÇ2:.· 

\ 
rl'-ho, Oh. w' nã~ é o relator, e ,,"'-te No vencido, ampliei* Os argumento ... 

, 
O SR, PRESIDEm', E w' -~ v ~ "d ato para que a voto em separado tem duas partes: expenu.o os em meu v ' , 
Tem a palavra o ·nobre Senador relatório depo:s parecer e finalmente COmissão tiVesse seu p!'olluncJamen-

Aloysio de Cal'valho'. . ' 1 -o to final apreciado -pelO plenário. . 
___ (Pela ordem _ sem revisão do ora. cone usa , . Et'I'lni os esclarecimentos qu~ quena 

--<.!40r) _ sr. presidente, V. E;Xa. anun~ - j'Diante do exposto,- opmamos t prestar, par'BI ,Iue V, Ex~ decl.a,s"~ a 
ciou o item 4 da pauta, Levanto umf,1. !pela constitucionalidade e juritttci·

l 
questão, (AJuito bem.) , 

t - d orde s te d'd dade do projeto. ,T • 

ql,.";'êS ao e m 9ue, e a n I a. A Comis.são de ARricultl."1'& e a . O SR, PR,EI?IDENTE. 
pela Mesa, determlIlará, a retirada ~ 
ex ofticio, desta' matéria e da matéria de Leg~slação SOCial dirão.; de. d\f). 
constahte do item 10. da Ordem do do mais própriO, dn conveniên~1a 
Dia porque nenhuma. das duas está das normas sugeridas, -propondo 
em condição de ser apreciada pelo as modificações aconselháveis. t

' 

Fleaárío, , . A minha questão.,de ordem, Sr, pre. 
Vcu (;xp<lr a. V. Exa, o a,ssunto nos sidente, é no sentido de QUe a Mesa 

seguintes têl'mcs: relativamente ao tome as necessárias providências pM'à 
item 4 - projeto que concede anistia que a matéri.a, submetida ao PlenárfO, 
à Políc!.a do Rio Grande do Norte - venha nos eSQ'itos têrmos !'egjment~s:. 
consta dos avulsos distribuídCs ao ple· Quando o relatOr é vencido na co~ 
llárjo o- ,parecer n" 411, do :se!lador mis$ão, ° seu parecer desaparece para. 
Je.ffer.":on de AgU1U" na COUlIssao de com:titui;r' um \-(\0 em sepanido. ll:ste 
C-::nstitu:ção e Justiça, que conc)" t voto em sepolifado ,não tem ~lais ~e .. 
pe!u rejeição dQ projeto. i llhum3t fornt-:t de p,arecer. 

(Lê:) \ ,AquI, entretanto. n;JS duas matéria8," 
o' Plenári... orienta-,<;e pelo pareeer 

"Pelos motivos expostos, a Co' Que. súnstitui à l'€d'Jç§o do venci·do só 
m;,o::sã;) de Constituicâo e Justiça. poroue presume que assim deva ser 
'lle~!!i1J(io aVr(wação âo parecer € à e l1ilo porque a. matéria es~ejr:! díSpo'l
emenda substitl.'tiva co ilustrc Re~ ta de~~a forIi:,a. . 
lator, opina pe:a r-~jeiç~o do pro- . Esuero. portanto, oue Vo~"a Exce. 
jet'.>". . lêncla determine·a retirada da ord:em 

A <,c,gn;r (.úTo.sta do avulso voto em do DIa (l':J Pro.ieto <Ie D::cret.o LegisJa1_ 
~ . sepal;do' do Sc;ador BezZ!Ta Neto, tiva n'" 44 de 196~, e do ·Projeto de Ler 

'1'lIlitcluir..do tun Pl'D:cto de- decreto le- do Senado~~n? 1;,2. de 19~3, que_ est.á 
~~ls1atií'O com o ... c(Tuint'" fe"b;;' "É em dlscur.'~~ao, p'Jra Q.ue oS avulsos se-

G 'Purecêl''' _ .. b ~ <.-. t i:m confec9ionad~? de ac?rdo C'Om tls 
Ev:dentement-e já não se tl'at. n: \;, ~Ol'm.% l'eglmentals, (.~f'!llto bem.) 

d~ parece;', mas de um voto em ~e· j O SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
p~ ·1·' , , 51', Presidepte, peço a paia·:rA-, pM& 

A segwr vem ~lm outAro vob em se· I uma questão da ordem. . . . 
l-;8.:-ado nos segumtes te:mOS;' . 
,. O SR, PRESIDENTE 
" (LO:) . 
\ _ . (JVoguff:ra;(! Gama) Tem Q. pala. ... 

_ "Voto ·em ~z~a~ado. Da, Com~- V1'S o nobre Senador JeffenÜll de 
Sl:iQ de C:::ru;tltmçao e Justiça,. SQ~ Ap"uiaL" pG.ra uma questão de ordem, 
bre o Projel.o de ·Decreto L€<>"l.:' ~ .:> , • 

tivo número 44·63 que ·col1c-ed.e O SR, .JEFFERSON DE AGUIAR 
anistia à Policia do R!O Grande (para uma questdo de ordem. Sem 
d;) Norte e dá oútr:1s pl'oVidên. reviRão do orador) S.1', Presidente, fui 
eias. Jefferscn de Aguiar", relator do Prcjeto de Decreto Letti'9-

r o ilustre SI', sen:ldor Jeiterson de lati\'o DC 44, de autoria do.nobre Se
Agu:ai' aparece na mesnla matél'ia E'J.dor Cortez Pereira. que corncede 
co:n a dt<.'pla cOl,djçâo de RelatOl' da anistia ao.':: 'Suble\"ados dar Polícia Mi· 
cc::n::;:;ão de const'tuição,.e Justiça e Htat' do. Rio Grande; do Norte, 
de ~ll·::.'i:::ritJ~· à.e um voto em separado. Devo esçlal'E~cer que o nobre Sena.-

!.c~ntece que o voto em separado do-r Bezerra ~':eto, Relatçr da matém 
dE' S. Exs, p ° ,~eSmo parecer que cribinàl'ie.menr.e, deu pel'eCer !J3.VOl"á.ve! 
figura. CO~1l0 sendo da comü:são de à proposição, estendendo-a nos sar ... 
Constituição e Justiça, havendo ape· gentos que se slIbleval-.:tm em 12 d:e 
nas a aCl'esc:=nta:··se que o parecer e ~et~mbro do ano pa<'"o:;ado, em Br~i
mfl,Í8 amplo.. . Iba., a.presentando, e.m COllSt.>qüêno:ia., 

Evidentemente, Sr, presidente, es- uln substitutivo, 
_ -,(-ta matéria não está. em condü;úo re- ·lnconforU1'3.do com o pateoer do 

..c gimental de set a;Jreciada pelo pie· Senador .Bezerra N"eto e com a-s c-on-

(Nogueira da Gama) - A questão
de~ordem'l€'Vantada pelo nobr.e Sena~ 
dor Aloysio de Carvalho Já está devi
damente esblarecida pela expOSição de a. Ex\' e a do eminen~ Senador Jef
ferson de Aguku', 

Na realida.de, o. que houve foi ape
nas e. má impressão dos a.l'uIs.os. 

O Senador JefferEon de Agruar. que. 
discordou' do parecer do primitivo re .. I 
Iator, Senador Bezerra Neto,. pa-?sou-a 
relatar a. mate-ria cem a malOJ.'la dos 
m'embros d~ Comissão, , 

Os vuls~, nã,o registraram Os fatos 
por esta. forma, dando o. voto <lo no~ 
bre senado! .Jefferson de Agúiar como 
sendo da OOlnissâo de Constituição e 
.'usti\1R- e cem o· titulo. "voto em &e~ 
parado", 

Além de constar a' parecer da· Co
mL:rsào de const.itui\,-'Oã e Justiça., aiI\i 
da figura. .) nobre Senado!' Jefferson 
de 'Agui-a.r como Relator da .matéria. 

O mesl~() ocorre- com relação ao 
item n1] 1'0, qUe con~ta da Ordem do 
Dia de hoje, tendo figurado nos avul
sos o voto em separado do nobre Se ... 
nador JO~ELP-hat Mari~o ,c~mo oiendQ 
~ .. Comis.são .. de Constitulçao e Ju.s~ 
t.Iça, -o q!l-e, n~-o ocone. 

Em tais condiçõ-:s, a Mesa acolhe 
a. questão de ordem levant-ada pelo 
nobre Scp:",dor Aloysio de Carvalho, 

1'3 que sl:-ja feita a reimpressão cúr -
re-tg, nns 8,vulsos. e retirn- da 01-dem 
dQ Dia, _"Os dois projetos. 

DisculoSão. em 'turno único. do 
proJêto de Decreto. Legislativo 
n9- 69. de 1964, crigináTio da Cã~ 
mara. dos Deputa.dos (.nQ 156-A-64 
na Ca3e de origem), que aprova 
o Convênio pal'& o estaozlecimen
to, no Pôrto de Corumbá, no Es
tado de Mato O.1'os50, de um En~ 
tl'eposto de Depósito Franco p·ara 
mercadorias import~da.s ·e expor
tadas pela República da. Bolivla, 
tendo pareceres favoráveis (sob" 
ns. 64.8 li 651, de 196-!) das Co
missões: de Constit-ulção e Just t-· 
lJO.; de Economia; de Relações Ex
teriMee; e de Finanças, cOm res~ 
triçõeg do, S'r. Benador Aurélio 
ViannlL 

Educação e CuilL'ra; e de Finan~ 
ças, 

E::n discussão o p~<cjeto. (pausa). 
Não llavendo Quem peça a pa~2vra 

d-ccla.ro enCelTile.a a di,;-cUS.520. . 
A votação fica adiada per fal~a 

àe "quorum. 

Djzcu.õsão. em tU!'UO único, d·.) 
projeto Lsgislativo n9' &8. de 1964. 
originário da Câmara dos D~pu
tadcs (n9 16S-R-64 na Casa de 
origem) que ::'P!'ova o Oonvênio 
de Amizade e Consulta entre os· 
Estados Unidos do Brasil e a Re
pública Argentina, conclufdo e::n 
Ul'uguaiana, aOS 21 'ditl.s dO Ipe3 
de abril de 1961, tendo Pareceres 
favoráveis (""ob l~S . .182 e 683, de . 
1964) das Comissões: de Constt
tuição e Justiça e de Re!ações E-r:
teriorCs. 

Em di~cu:::são o m:ojeto .. (Pausa) • 
Não havendo quem peça a palavra 

d8c1~l'O encerl~ada a di.scus~ão. 
A voatçã·o fica adiada por falta de 

qüomm . 
Discussão em turno úni'CD, du 

Projeto de' Resolução n9 36, de 
1964. que iluspen?e. em parte. a. 

execucão da Lel n9 2,901. de 15 
de~ outubro de 195'6, do Estado do 
Paraná - dispositivo declarado 
inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal (prqjeto apre:
'sentado pelA. comissão de ConE
tituição e Justiça como conclusiia 
de seu Pal'ecer nO) 581, de 1004) ~ 

Em -discussão o projeto (Pausa. ~ 
. Nenhum dos 81's.' Senadores pedin ... 

do a ,~lavra, dou por encerrada a 
discus:ao. - d' i 

Flca a vo~ão' adiada por falta. e 
qUOf'um-. 

Discussão, em turno único, do' 
Requerimento ,nQ 287, q.e 19M, pelo 
qual os 81's. Senadores Ad3:'l1:?erto 
Sena e Desiré Guarz.ni sol1C1t~m 
trauscdção nos Anaü d.o s~ena.do) 
do artigo intitulado "So ~a_ uma 
RevoJu'Cão". inserto na edIÇa.O do 
jornal "O GlobO" de 12 do cor -, 
renté, 

Em di~usS-ão o l'equcl'imen to , 
(pausa) Nenhum dos 81's. Sena.dores 
pedindQ a palavra, dou por encerra-
d,]. G. discu~são. _' 
. A votação fic~" adiada para a pr6~ 

xima sessão po~ falta de quorum. 
D.iS{!ussfj.o em primeiro tur~<J 

(apreciação' prelimina,r d·l. jun
dicidade, nos têrmos do art. 

.. 265-A do Regimento Interno) dp 
Projeto de Lei do senado núme
ro 177, de 1963, de autoria do 
gr, Senador VasconcelOS Tórre3, 
que modi!ira. o art. 443, da con
solidação dlld· Leis dn Traba1ho. 
que di~' sôbre contrato indt
vidual de tmbél1ho, tendo Pare
cer sob nl1 429,' de 1964, da Co
mi~ão de Constituição e Justiça 
pela rejelção, pOl' il\iuridieidade 

Em discussão, o Projeto (pausa). 
Não havendo quem peça a. p~.la.. 

vra, encerro a. discussão.' 
A ,·otrJ,ç.âo fica. adiada paI,a, a p~ó

xJffia .sezs:l.o por falba. de quorum, 

nário.. clusões do seu~ pronunciamento, pedI 
A matéria s.ob o número lO incide· vista e, em seguida, 3pre.sentet um 

tl~ r..l::OsmB- iffiiforoprledade_, voto divergin<b dr S, ExlJ.. :f:sse voto, 
leva·jn à considem-:;ão co p~enári<t da.· 

Disçu.t3ão, em primei'ro tU!no 
(aprecIação prelimina1: da jUnd1-
cidRde, nos têr1llos do~ al't. 265-A 

Btn di~cuEsão o projeto. (Pav.sa). do Regimento Intern-o), do pro-
n:a.o havendo quem pe~a a palavra jeto Inte!'no), do Projeto de r,e-l 

~ ...... um 'Prole.:-o de lei d<!, se?D.c!.0 que Cnln:."são de l;.. '1ftítuiGão e Just1~, 
am~~l~a os c •. ~os de "de?ap.c.pr.aç~t? pC!r foi adotado pela lli"1'iorla, que o ap1"O~ 
111teresse SOClal~ dnlnldos na L 1 nu~ vo.! contra o voto apena0; do S2rutd.or 
m,ero 4.,t32, Ü,;, ~sete~b,ro de. 1962 te: Bezerra Neto. Assim, O" pronullci.amen
t;r.la a leaquis1ço.? ~ ... 1mÓVel,S a1~na t, 'ant.erior "'r'~.sot1 a. C{ln-;tlturr ,roto 
dos ?elo :poder publ co e toma outras \ em '-'eps,l">:lão Ten.do sid e voto p"'ovldênclas " , () o m u 

'D'::-s avulsos distribuídos ao Plí'nã .. ,,:~c~dor, fl,li Cl~c!lrre63.{l;). p~la Pre.sl~ 
rio consta o parecer Q 426 s'endo Re-~ 'O.encm <;Ia C,:,n:lsao, f' no, te·rm.oz re-
lator o Sr, A:rge,;u'ironde FigUeiredo. g:.~e~~.als, d(,,- el~l:'ora.r ? ve-ncldo.., o 

!::soo parecer concit.:'· C' qtL fI;?" e qu~ 1<11 .;;ub.scnto·por t·c:100. 
1 qu . os m6-mbro; da- Comi:s§o, inclusive 

"O Prftjeto confHta~se com o peJo n(}}jl'~ Senado!' Beze::ra :ie'-<ó, ven-.. 
1\-1\t. 141, § 16 da Com:.titu;ção, c!do. nos têrmos d-o se:l voto ~m s:&~ 
a!~ dOS pe.ldcs Que e.ncerr.a no I P~Il:~.~ '!f. 

C:&d~ro eJJeeJ.'tad.a a discuszão. do Sena-do n9 1&3, de 1963, d-e 
f aut-{lria dI) S"!". Sen'ldor AaT>ão A -votnç:io fica. adiada por alta de steinbruch, que dispõe sôbre ho-

q-umum. n\ria 'de trab'llho de red..:ttor· do 
Discussão, em tUl'no único, do serv~ço p~lbl1co que seja jCl'na~ 

PrOj.Jto Le6isla Uva nç S7, -de lW4. liSb profIssional e dá outras pro.-
or!glnár:o da Câmara do .... Dqm- I vicências, tcn·d" Parecer (sob nú. 
ta~os (nl;) 16fl-A-C4 na Casa de mero 43V, de 1954) da Comissão 
mig.:'m), que ap:::ova o A'Côl'do Cul. de .ConstituiçãO e Justiça, pela. 
tural entre o Brasil e a Bolívia, r~jeição, por injuridici-dflde. 

. a-.smado em La Paz, a 29.3,58, Di::cu:,<;ão. em pr:meiro turno, do "\'-
te.nC:o Pareceres favorcíveiç (sob p~"leto d" V=iol d S"l1udo 
US, &f3 a 631. de 1S64.1, das Cc~ ~ ~""'J - ~ ().... • 

m!;:.tõj;s: de C:0nstituicál? e J"i.:.sti- Nio. hf'.V2t;dO (t~~m peç,,, .. ~l. P--:l.:.?;;:;ra-,. 
Çfl; ~) .Relaçoes E:rtenorc3j d8 l mceno a dl::C\.lE;"",O. '. . .'" - -.:. ~ . --:r .. 
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A votação fica adiada pa.re. a pró
Xi"n1a sessãQ por fal;;a de quorum. 

Dis~u$são. em primeiro tW'no 
(com Gpreciação prelimin·).r da 
Juridi~ldade nos ttarmo.'i do art. 
265-A do Regimento Interno) do 
Projel0 de Lei do. Senado núme
~o 5, de 1964, de autoria do Sr, 
S~nac.or Vasconcelos Tôrres. que 
altera normas ·de elaboração as .. 
tatística. do Si'itel1'LJ. Na.cional de 
Tran:porte3 e dá. outras provi
dências, tendo Parecer sob nú
mero 561, de 1964, da Comissão 
de Constituição' e Justi9a.. pela 
rej~'içilo, pOr ,injurtdico. 

Em di.S~us.'lão; em primeiro tU!'no, 
o() Projeto. (Pausa). 

Não. havendo quem peça a pala
vra., enceno a d.iSc~ão. 

A votação fIca adiada por falta de 
quorum. 

Esg·otada (I. matéria da ordem do 
Dia. Na~). mais ha\'endo que tratar 
vou encer:ar a sessão, convocando 03 
Sr3: ,Sem.dores para outra, extraor_ 
dmana, às 18 hora.s e 15 minutos 
(~~~m a seguinte: • 

ORDE701 DO Dl:1. 

das Com:ssóes: de Constituição e Jus' 
tiça; 'de Relações Exterlores. de Edu .. 
cação e Cult.ura; e de Finanças. 

ti 

Di.scmsão, em turno único, do Pro' 
jeto de Decreto Leg~lat1vo n9 88 de 
1964, originário da Câmara dOS Depu' 
tados (n'1 16S.A·64 na Casa· de ori' 
gem), q\Z~ a-prova o Convên!o de Ami
zade e Consulta entre OS EstadOs uni, 
dos do Brasil e a República Argen' 
tina, concluído em Urugusiana, aos 21 
dias do mês de o.brU de 1961, tendo 
parecEres favorã.v~is (wb ns. 682 e 
683. de 1964) das ComisSões: de Cons· 
tituição e JustIça e de :Relações Ex
ricres. 

7 
DiS{:\Lsão, em ~urno único, do pro

jeto de Re~Oluçã.o nO 36, de lf!64, que 
suspende, em parte, a. execução da Lei 
n'" 2,9"07, de 15 de outubro de 1956. <lo 
Estad,:} do Paraná. - disposi:ivo decla
rado inconstitucional p-elo Supremo 
Tribunal Federal (Projeto apresellta. 
do pela ComiSSão de constitl.ição e 
Justiça c:::mo. conclusão de E,eu pare
cer nl? 581, de 1964). 

8 
DiscUSSão, em turno único, do Re· 

querimento n1 287, de 1964, pelo qual. 
'00 Srs. Senadores AdalbCrto Sena. e 
Desiré Guarani SOlicitam transcrição 
nos Anais do senado dO art'go inti· 
tulado "S6 há uma. ReV'oluçãO", In .. 
serto na: edição do jornal "O Globo" 
de" 12 do corrent.e. 

9 

Vota,;;ão, em turno único do Pro
jeto de lI~i da Câmara nO 96, de 1964 
(n'1 2.097·C-64 na Casa de o:ig;;:m) 
que, altera a Lei n9 3,8f:'J·A. de 25 de 
a.brIl de 196t e .... dá outras providên' 
ClaS, tendo parecer (sob n Q 669 de 
19ü4) da Comissão ds Projetos do Éxe_ 
cutivo, fal'oráVcl, com a. emenda que 
ofere~e ~oh n9 1-CPE e dependendo de 
pronuncIamento da Comissão de COus. 
tit.uição e Ju.stiça sóbre o proje~o e DiscussJ.o, em p:lmeIrO turno 
_ as el!le~das d<l Plenário ns. 2 e 3)"; da I (apriodaçs.o preliminar da juridicida
Com's,sao de p:,ojetcs do Executivo e d<l, nos tênnos do art. '~!l5_A do Re· 
da Comi~ão de. Finanças sóbre as gltnento Interno), do Projeto de Lei 
('mendas de Plenário. do' Senado n'>' 171, de 1963, de autoria 

do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres. 
que modifica o a.rt. 443, da Consoli' 
dação das Leis do TrabalhO, que dis' 
põe sábra contrato individual de tra
bulha, tendo Parecer, sob n9 429, de 
1964, da Comissâo de constituição e 
Just'ça peb rejeição p:Jr injurid:ci
dade. 

2 

. ::Lscus.!.~o. em turno único (apre· 
cw.çao prelillll11ar d:l canstitucicnali. 
dadz, n:s têrmos do art. 265, da Re
g'mento Interno) do Projeto de Lei 
da Câmara nO IH, de 1964 (nV I.573-B, 
de 1960), que autonza o Poder Exe. 
cutivo a doar à Es-cola D-:.méstica' das 
Fi~has de Maria Imaculada, e .. n Nite
rói, imóvel pertencente à Caixa de 
Mobilização e F:scallzação Bancária, e 
dá. ot..""1:ras "Jrovidências, tendo Parecer 
tO~J nl? 595', de 19~4. da Comissão de 
Constituição e Justiça pelo arquiva
m~nto, por inconstituc'onal. 

3 

D~scussão em tUrll0 únicJ, do Pro· 
jet.o de Decr.eto Legislativo ná 44, de 
19f3 o!"iginário do Senado Federal, de 
autoria do Sr. Senador cortez Perei
m, que concede anistla [. Polícia do 
R:o Grande do Nort.e e dá outras pro· 
vidências, tendo Parecer contráriO 
(Eob n9 411, de 1964) da ComiSsão de 
Ccnstituição e Justiça com voto em 
separado C.O Sr. secretário Bezerra 
Neto. 

4 , 
Discus.são; em turno único, do Pro~ 

jeto de ne:reto Legislativo ·nV 69, de 
1964, originário da Câma!'a dos Depu
tados (n9 156-A-64 na. Ca.s.a. de or!
gero), que aprova o Convênio para O 
estabelecimento, no Pôrto de Corum .. 
bá, no E.5tado de Mato Grossó, de um 

I Elltrepo:5:to de DepóSIto Franco para 
mercadorit'l}; importadas e erporta-da.s 
pel,a República da BolíVia, tendo pa. .. 
receres fav<ll'áveis, (SOb ns. 648 a 651, 
de 1964), tas Comissões:. de Consti .. 
tukão e J"G'stiça; de Economia: de Re
laçóes Extel'iorêS; e de Finanças com 
rest.rições ·do Si. S'madol' Aurélio 
Vianna.~ 

Õ 

n:scussão, em tumo ún'co, do Pr(). 
je:o d~ Decreto Legislativo n'} 81, de 
1964. originál'io da Câmara dos Depu· 
tados (nO 169·A·64 na Casa de ori
gz.m) , que aprova (). Acõrdo Cultural 
entre o Brasil e a Bolívia. assinado 
em La Paz a 29-3-58. tendo pareceres 
fa-io~'á"ei:; (.sob ns. 678 a 631, de 10(4) 

10 

Discussão, em primeiro turno (apre
ciação p!'eliminar da juridicidade, nos 
têrmos do art. 265-A dO Regimento 
InternO). do projeto de Lei do Se
Ilfldo n'l 193, de 1963. de autoria do 
SÍ'. Senador Aarão Ste!nbruch que 
dispõ·e sôbl'e horário de trabalho de 
redator do serviço públiCO que seja 
jornalista profiSsional . e dá, outras 
providências, tendo Parecer (tob nú
mero 430, de 1964) da comi:s.são de 
Constituição e Justiça pela rejeição 
por injuridicidade. 

11 

Discussão, em primeiro turno (com 
apreciação preliminar da j,urldicidade 
neS t.êrmos do art, 265-A do Regimen
to Interno), do Proj-eto 'de Lei' do Se
nado nO 5, de 1964, de autoria do Sr. 
SenadOr vasconcelos Tôrres, que alte
ra normas de elaboração estatíst,ica 
do Sistema Nacional de Transportes 
e dá outras providências. tendo _la_ 
recer sob n9 561 de 1964 da Comissão 
de Constituição' e Justi"ça pela rejei
ção por injuridico. 

Est.á encerrada a sessão. 
(Ence~Ta'se a sessão às 18 horas 

e 5 minutos). 

ATA DA 127' SESSÃO, EM 13 
DE AGôSTO DE 1964 

(Extraordinária) 
PRESlDtNCIA DO SR. NOGUEIRA 

DA GAl\fA 

As 18 horas 
achrun~'>e presentes 
res: 

Adalberto· Sena. 
José Gu1om8rd. 
Vivaldo Lima. 

e 2() minutos 
os St$. senado-

Edmu:a.do Levl. 
zach.t3rias de ASSWXlpçã.o. 
cattete Pinheiro. 
Lobão da Silveira.. 
EugenIO Banes. 
Victol'ino Freire. 
Joaquim Farent.e. 
Sigefredo pe.checo. 
Menezes Pimemel. 
Antõn:.() Jucá. 
Wil .Gn Gonçalves. 
José Bezel'ra. ' 
Mano~'l V.l~ça. 
Argemiro de Figueíreao. 
João Agripino. 
Barro.!:; carva.lho, 
pessoo de Queiroz. 
Sílvestre Féricles. 
Herlbaldo Vieita. 
J()iSé Ileite. 
AlOySio de carvalho.' 
Arthur Leite. 
Josapha.t Marinho. 
Jefferson' de Aguiar, 
Eurico Rezende. 
Raul .Giubertl. 
Miguel Oout-o. 
Auréllo Vianna. 
Bene~cto Val!adB.roo. 
NogUeIra da. Gama. 
LiDo de Mattos, 
Armando storn. 
pedro Ludovico. 
Bezerro. Neto. 
Nelson Maculan. 
Antônio carIQ,s. 
Renato Silva. 
Guido Mondin. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. - 42. 

O Sito PRESIDEN .fEl 

(Nogueira da Gama). 
A lista de presenÇla acu.~a. n com

parecimento de 42 Sm. Senadores. 
Havendo número legal, declaro a.ber
ta a Be.s::jâo, 

vai ser l!da o. ata. 

O Sr. 2' SecretáriO procede à 
leitura da. ata da sessãO ante ... 
rior, que é aprovada sem debates. 

O ·SR. PRESIDl:NTE: 

(N'ogue(ra da Gama) Sôbre a. me
sa projetn de lei' que vai ser lldo. 

'E' :.ido O seguinte 

Praieto de Lei do Senado 
n9 45, de 1964 

Autoriza o poder Executivo a 
doar área de t erra no Município 
de Itajai, em santa Catarina. 

O cOfle;resso. Nacional decreta: 
Art. 1') Firo o ·Poder Execl.!tlvo, 

através elQ Mini.~tério da. VlJaçao e 
Obra..) pública.s, autorizado ao doar à 
Prefeitura. Municipal de najai, ao 
ároo. de ~erras adjacentes ao préd10 
dos Corf{~ios e Telégrafos, sito na~ 
quela cidnde. 

parágrafo único. A área de terras 
a. que se refere a presente lei, de 
1.249.68 :n2, conironta-se cc.ID o.s 
Correios I! Telégrafos, ~com 24,4.5 m; 
com a rua Gil Stein Ferreira., com 
50,83 m; I~ont a travessa 24 de maio, 
com 24.47 m; e com a rUa Edmundo 
Heusi, com 53,32 m. . 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
a,s disposIções em contraIio. 

Justificação 

Pela. Lei Muni-cipal n9 23, de' 22 
de outubro de 1940, dlJ. Mun,icWal1 ... 
dade de Itajaí, no Esta.do de Senta 
CCltarilla, f.oi incorporada ao patrimô
nio federal uma. ároo de terra, que 
passou a ,ser ocupadâ pelo Departa
mento do,~ Correios e Telégrafos, que 

la Prefeitura de Itajai, que néle te
:;eja construir, em regime de a.cêfdo 
1}Q:D1 o Ministério da Educa.ção 11 
(;ultura, o centro Cultu.ra.l de Hajai. 

O MinistérIo de Viação' e Obr..1S 
públiC·3.s... ouvido SObre a. nw. téria, e 
tendo em vista lnformaçõos prest~áas 
pelo Diretor RegIonal do D. C . T. em 
~3ant-a Catllrina. ccncwcto'J com a. 
devoluçãO. uma vez comprov::do que 
basta, ao D.e.T., a área on~e f'.ln-
(lona a A.P.T. de Itajai. . 

Já existe, por outro lado, lei nu
niciOOl autor1Zan.d.o a, ·p"rcfettu'.'a ~ 
cecêber, em doação, e áW;L cit:lj~, 

Como .se vê, .a União ntio nc Oe : :1_ 
ta do lote em aprêço, que, utitz...:.do 
como pretende a Prefei.ura de na .... 
jai, terá, uma. alta. dE3tin.:tÇãO socHtl. 
com reoal proveito para a população 
c~aquela próspera cidade cat.ar~nense: 

O projetl) tem, o..s.sim. in~ciro cu-. 
t·lmento. I 

Sala das sessões, em 13 de ag.{,~t.Q 
. de 1964. - Senador Antônio Carlos. 

As COau..ões de ConstltuJção 
e JUStiça e de Fln.;mças. 

O SR. PBESmENTE: 

(Nogueira da Gama) - O projeto 
que aCitba. de ,ser lido var à3 Comi" .. 
~j)es de Oonstituição e Justiça e de 
oFi.na.n.çns_ e à public~ão. 

passa .. s~ à 
ORDEM DO DIA 

COntinuação da. ~ votação, em 
turn'o único, do Projeto de Lei da. 
Câmara n. 96, de 1964, que 01-
tera a lei n. a.890-A. de 25 da 
a.bril de 1951 e dá outras provi .. 
dências. 

O' Projeto, votado na sessãn a.n~ .. 
rbr, logrou aprovação. Va:-se pro
CEder à votação dM emendas, a p:3r
·t:lr da de n. 2. visto que a de n. 1 
também foi aprovada. 

A Emenda n. 2, que vai ser \<0" 
toda, e~tá assim redigida: 

"Art. - E' vedado o f.l1>JD:'!a", 
mento a emprês!'LS I!'t'ivadas, sem~ 
qt.:.e estas não participem, pelo menos 
cOm cinquenta por cento (50%) do 
total do investtmento a que se des
tine o' empréstimo da Eletrobrás. 

ParágrafO único. O pagamento do 
principal e juros do financlamento 
de que trata êste artigo fica SUjeito 
à correção monetária, anual, de 
acôrdo com os índices do Conselho 
Nnclonal de Economia." 

A essa emenda fOi apresent:.ldol SUJ .... 
emenda, de autorie. do nobre S2nador 
Mero de Sá. 

:Il:m votação 8 emenda que acaba 
de ser lida. 

Os 81's.' Senadores que D. [' provaI:], 
queiram permanecer sentado,. (puu ... 
sa'l 
~\provada. 
:?assa-se à votação da s·t~): ,71' jl;1ls 

qu~ está assim redigida: 
"Acrescente-se depois da pa

lavra "financiamento". as pala ... 
vras: "'pela. Eletrobrás". 

1~n1 votação. 
Os Srs. Senadores 

"llbemenda, queiram 
mo est.ão. (pausa) 

Aprovada. 

que aprovam • 
permanecer cO-

:f'assa-se a votação da Emencftl n. 8~ 
de autoria do nobre Senador Joâó 
Agl"ipino~ 

F'Oi apresentada.a esta emenda sub
emenda subStitutiva pelo nobre Re .. 
lat(lf da Comissão de Projetos do Exe ... 
cutjvo, Senador Wllson Gonçalves, as .. 
,sIm redigida: 

ali construiu o prédio da Agên.cia "Art. A concessão de finanool 
Postal Telegráfica. local.' 'clamentos a. sociedades de ecO" 

construindo o pl'éd:b, sobrOU, dó nomia mista em que OoS Estados 
t.erreno doado à União, um lote de Ou MunicípIos sejam Inajoritó.~ 
1.~29.<)Om2, até hOje não aproveitado r:05 não confere a. Eletrobrás di" 
pelo D.C.T. reito de lhes indicar Dtretor." 

A devolução d-es~ área ina;prOvei-
It.ad,). situada na zona centn~ da oI.. . Em votação a subemendrt que tem 
!dade, està.,.6goIa, sendo pleiteada pe- ; preferências BôbPe a emenda. 
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Artigo IV '," o~ Sr~. Sena.dores Que a aprovam., I súa Excelência o, Seooo' r H-êrnaÍl 

lXe1ram 
permanecer ent d 'j Discll.'isão, em t.urno u' n'co, do 

s a os. (P I/~ l' SiP.s suazo. Presic!ente Co. nstitucional • ) da ,Repúbllca, da B':lhrl,a, 'u su' a Ev~ Projeto de De,ereto· LegLIátívo nú-

R 
subemend foi n r ..:In' oi>. mero 87, ,de 1964, origin:irio da Cáüa Alta 'Parte CoiitraLahte e,:;Ü-

.::... " ~ lt o,vaUA: em con- ..:el.~ncià Si". Manoel Ba,rrau pelá. ez câmara dos Deputados (nU 169-A mula:'á os contact'ós já existentes- CD_ 
ilenCla, e.:<ta prejudicada a e!l1en- Ministro no Despachb dás R€laçõ~ de 1964 na Olsa de origem), q' u' e tl'e as' instituições culturais, óficüús 
a.. .. Exteriores Terminada a votaÇão, ' .::~p:,oya o Acôrdd Cultura; entre .1 oli· pal';iclt1àrrs,. de ainbos OS Pàises 
A mntét13 vai à Comissáo' de Re- Os quais, depoi~ de haverem exll.l'-' B:-n.s'l (> a Bolivia, assinado em b~i1 c.omo perm.1tirá a criaçãO e ex-

lélação, do seus Plenos podêrcs, acha'dos em ~ ~,:\ PA-z ~ 29 de- março de !f153. pllnsão enLseU lerl·itór~o. 'de asso<:i~ ... 

t 
"'" " . boa e devid.a fonnâ, cbn~,jeátm no ~c-; ~cn96~8 pa~~lcer..!e.s fp.vOlª,VeI$ (~ob ções na outra Alta. P:lrte cóntr.:ltânte 

Dj~cUSSãO; 'hl,l ~mo ~.!llCO •. S? guinte: . !' ;--;:S~_. I ,a, f}'J " ';:-:P 19,94) das.- COl}115 CUjas àtivldades tenh:iin -~h1 v<st:'! a 
Pf'Cjeto de D2creto Deg slnt1vo l -~. . I .. U_:>. {Ie ~b::Js,ltU1çao e Justi('a' reahzac8.o aQs fHh p.e\'lstos no p:e-' 
n.9 69, de 1964, otl~inárl'o da Cil: 1 ArtIgo I I de ,RsI,\coes Exteriores, de Eau~ Eente convênio. Cem a eventual aiu .. 
11)ara gos Deputa~os 'n,' 1~6'A- ..., (){)v,;rno d,s Estudos UnIdos '00' nçao e Cul:u,,: e de F,llRnços, da" financeira Dl! não, de órgãOs 'Ofl-
64 na r<'ó~a, ~e O:J'fe~) que apl',?-l Brasil eompro1U~te-~e u. conceder 110 \ A d!.~cn_"s::'o f'Oi enc81 :onda na ses!':1o ClalS, ~ntidades privadàs ou de pflr ... 

• \'3 o v l"!-veu,o ,P4ra tl estabelecl- tpôrto de Córumba par!1 r'ecebimenW .tlltQ~lor . Lculares, med!antc: 
mento, no porto (1e Ocru111bá tio ' - ' W ',. Estado de &iMo G~ _ 'de, I'tllma~enagem e eXJ?ed'~ao das ruer- 1 .11 vo.a ç3.'). t a) inten:âmbio'de prc~essôre.s. eül). 
Enti'ep'ostQ 'de De",'.~?tàO' ..."e. um cacanas de proc~denc1a e de úrlgem ~ o~ 51'S. s~n:ldo!'es que o ap: 0":/,.111 ,. !"e~enclstas pes.qul::J.dore.s artlSta e 

P
"ta 'm'er ado '.~. J:J°i"-'~il t.l';xancD boltvana, aSSIm como para o recebi~tqu~~lam P-eI~11.1necel s.:-ntadós· es udantes' 
... c n g.' 11ljJ r atlas e !mento al'mazenag X d' d bl i t '- b' d b ,,' t exporta'das tl"lá Repúbliçá ô' B .. em e e. pe lçao R1'J r (pausa)' n eIcam.O e 01.:>lS as: 

lIvia tendo ~aréccr' a, ~- mercaaorias destinadas à BoUvia, um I • c) a permuta d~ pUblicações de en~' 
(5,,1) ns. 618 a tSÍ eã i~~~fa~e.s ~ntl'eposto de. depósiÍ{? fr-e.nc-o :de~~rOII ~~á -aprovado, p Projeto Lá à Co- \ tldades ofic.ials deu niv~r.sldades, aca 
Conlissôes' de Gon~t uJ, . ó '- as, do _ qual,. para os efeItos aduaneIros, m .,,:;.[;0 de Hedaçao, dem~as, socleda,des c!enttflcas e instL 
ta' de . ,I .ça e Jl.:S • ..-erao taIS mercadorIas consIderadas . ' ! tUl(,oC'S cultunu1'\ em ge!'aI; 

.; Eit~riore<::~c~nomla, de ReJa9025 em reglffie lIvre, perrmtind'o-se a sua I .E o s;'g'umte: d) a consbtuição e desenvolvime:1-
restrít"ões "'do s~.e ~~l)~~~as'Ã '~é~~11'. J vre. ~ircul~çãó, r~env~?mer:-to, rea-: ??.OJZTO r}E DECRETO lJEGlSLA- to de fundaçêes e. outros organismos 
V an~ '. n 01' tl •• o c::ndlClOnamentó, .subdIVISão e otTt.ra~; . TIVO N.º 87 DE 1954 que tenham por flm a criação e a. 

a. , '". . 1 vperaç6es comerciai$'" . I .. .,. .' . '. manutenção de 1j00sss destiliaàa.s a 
A ~lscu.ssâo foi e~cêrr-ªda na se:~:l:J 'lo- 1.1.,<.° l€~LA, DE lfl-64; .NA O:g,IGElv1) ~tudantes brz.sileiro,s 'e b,oliviànos: 

antenor.. . , .\ _ ... ArL",ú Il A1J7'OVa o Acordei Cultural entre . ~) 'o . .incentwo da industria c1nc
4 

Em votaç~o. . ; O Govérno da .RepúbHca da 13011- o B~a.sil e a BolíV,ia:-, aÚin.áão e?n tn.:l-!ografica brasilciró':'b:>1ivi.ana, 
Os Srs Qon'" ~1"res 'q',. ~ , : v a. instalal'á- o entreposto, comprome- Da pa~, a 2,9 d.e março de 1953 Artigo V 

..... " ",.,r..., ue O ap~'ov3J11 ..! d t' 1 d 'd d ' -
queiram pemumecer sentados lpa ísG) ~ t':n .... o ~ o a- -o. lil .. capaCl a e m· o ccn:p·~;;..'O-o Nacional decreta:. 

Está aprovado U I ctlspensavel à quapt:dade das me-rca-
• w." •• ' i d.orias que aI! tenha.m. de ~r deposl. Art.? J~' J!:: aprovadO o Acô;,:co Cul-

~' o s~3"ui.nte r O '~ro!eto apro-' u:!-das,_ satisfe~ts.~ ~s ~x:~êncins ~a 10 .. tU~.J.l fntr2' ° Br.adl e a Bolívia', O:~. 
vaa?, que vaI a C~nm.sf:::> de 'Re:' \ ~islaçao braS11elra. A fIscalizaçao do' si.n:ldo en'): Lg, Pazg em 29 de março de 
daçno: . -l entreposto, no que se refere ao r('ce- 1958:. , 

PRO .. "'TO nT? 'ECRllT ,'Ibimento e expedlção das merendorias, .,' ... '. ,.:, ~_ A RI .: . O / .. ;:GISLA~ \r cará a carg-o' das autoridades rtlfau- ArL 2.-1" ~istc Dce,_et.o leg,slílLvo ,e~-
T:,-VO N,. 63 D~ ~1 .. 64 ' ctegárias brasileiras, Desce ó milmento tr.frl~á em v;.gor na data. de ~}1~ PUt)}l~ 

(N.~' 15::H\ era 1964'. nã brigem) do ingre&so das mercadorias po entre- ""Caça0
, !2\'o:;;sdas as cUsp-o.,;;.çoes em 

, . :'; ,,":' ! pesto de deposito franco, até a sua cont'<\rlo. 
.Aprova o Conliento para o es- :atda, as me~t11aS ficarão suj~it.as i1, 

tabelep1 rnento. no pôrtQ .·de C~- ÜUl';sdicá.O, ·r.C:sp1:psabilidade. e contl'ôle ~ .gc~V:G:~~O D~ rnTER~Â ~BIO 
rmnba, no Estado de. Mato Gro~. 1 dos r'epl'esentantes elo GOvêrno da BO-1 CUL1;'üRA .... Et\'1:RE' A REPlJB1 . .:tCA 
sij de um- 'Entreposto C:.Z Depó- llivia ,.' 'IDOS Es.TAJ;~OS Um-DPS DO :SRA!?IL 
s. io Fr.C!nco. pa.ra 111ctcaã:;:(l!1.3 I _. . E .1\ RSP1)BL.ICA DA BOLíVIA 
ir:,vortad.fLS e e:Ç1iÕTUutcs 'Perq Re.:.1 . Artigo IL "Os' GCtre1'l-;'Ds dos Estad0-...'i unid{~s, do 
pubHca da $olivia. _ . d I' l~' ...! ,.... 'J \J Govêrno da Repúblfca da 8011- BtasH e n Bo IV1-l>.-, lllsplra ..... os· no ESH 

O Congresso N:.1CICnal decreta; Iva pÓ,,"derá. manter nó entrepôsto um p~ritó de amizade que rege as relª,~ . . . çõ~s múhw2 dos dois .. países, .e im· 
Art. 1.9 FiCa :üpr'ovactU ~ Convênio ·ou maIS dele~d·~s se~s, . bem com9 buídos 'do 'desejo de promover uma 

,'.' ~a,ra o eftabe~cin'iento, na pôrto de age;ttes comercl.3.lS: ~. qUal.S. represen- aproxirhiçlio maior entre seus I:espec 
;t.. , .•.. /Iumbá, no..:u:stn.do de Mato .QJQS~ tarao <?,s propl'letancs G.a~ merc~do. Uvos P-01r'os no .campo. dy.~ atividad~s 

so, de Ul"I.l Entl'-epc;:;to .' ,de. Depósito rIas .. alI rece~idás . em su.as !elaçóes artfst1ca.s, c.ieÍltific...'1.S, literáriãs e ,e-du-
· Franoo para mercad'orlas ,mportadas lco~.as ~utol'ldades ~l!àndegánas b~a- t:.:E!.tiyrts. n.;olveram celebrar .um Con

e exportadas p8i"!:1. República' dá Bo-· . .!:illelras, COJ?1 ~:admlmstração do pur-' \'cnjo de l.ntercâmbi-o Cultural e, pa-
livía . ,. I to de Corurn.Ja, ~s . transpor.tadoüres .ta tal" fim. nomearam seus Plel1ipo-

. .' . .em geral e dom o comft'c~o brasileiro, tenclúriOS,. a saber: 
Art. 2.9 1!:ste D2cret9 ~egislativp en.\para 'a_subdivisão' reacon.diCionamen

!.ral;1 em vi?,"Qr na: data d,e' :su_b. pu'gli- to, enva~ani.ellto~ 'venda 'ou embarque O EzcelerlÍ!ssimo S.enl;l,or JlJs~elino 
caça0, revog2das as d'.SpOSlçotS em das mercado:!:'ias ptocedentes e ori· Kubitscl~ek de Qliveira, PreSid,ente qB 
Contr~rjo. .'. gináriCl,!? da Bolívia ou- para o rece- Dl'asil a Sua Excelência o Senhor :Sa,-

. biw.ento d-as de imp-or41t'ão .e suo. ex:" Re"úbltrl'! dos E'l-tados Unidos dó 
CO:r-::-V!!.NIO PARA O ESTA,BELECI- pe,dição para a RepúblIca da Bolívia ~ê '(19.1'10.3- de Macedo soares, Mintstrb 

M."!:i'rrO, NO' POR'L'Q PE CORUM· inclus:ve as adq1,lil'ide.s no Brasil. de- ~qtado das R€'lnç5~s Exterlo-f'.$, e. 
BA DE UM ENTREPO$-l'O :DE O Ei:-r.-.~:,ent:f:?siIl1-q Senhor Hel'n1.n 
DI!}.r:.oS1TO ~ANCO 1?~RA 1".:ER- Artigo IV :::i1-:.s . :!.uqeo, Prf:Sw.ente Consti.tucio .. 
CADORIAS IMPORTADAS P, EX- ;vi d9 ,.R{'.púbUcn. da Bolfvil, <1. ~uA. 
PO:~Tt,'-Q!')3 PELA BO~tVlA,' ,para a melhor np-lIca~~"o do prej E::c~lf-ncia o Senhor. Manuel B9.l'l:~llJ 

s2nte Oohvêni!J, Os GOvernos dos BS~' 'Pcl~';ez, : MiJ'.istro· de 'Estado no 'Dés~ 

AS A1t~ ~art.-es contratantes to~ 
!ual'ã6 as .m-edidas necessá.rias à livre 
e?t,J'a.cq, e.m seu~ respectivo.s t"errltô
nos, de livros, ·pubUcações oficiais ou 
não,. foll?-etos, revlstas,.. . discos •. musica 
!nanUscrlta. ou ~lnpl'e.ssa e jornals, 
q!l.ando de.,sti.nadoij a cumprir o pre
v~to no presente CO!1yênió ~ que não' 
s~J.am objeto de 9!Jeracão cbmercln.l 

Para ·ê.s.se fim. caberá ·à· Bibliote_ 
cas públiea'l di Bo1ívIA 'organizar se
çãe:; especiais em oue serão conser
v~-a.s ns rmblicacões aludidas betrl. 
cO'!1õ mánter ti ass!nqtura ae dois jor4 
nal,s de outra' Alta ·Parte Contr.ata!1.te 

. Artig~ VI 

.Conl~ mei-ü de divulgação cultural, 
('.!ida Alta Parte., Gontratante se com. 
promete a permJtir qu·e a outra Alta· 
Parte Contrá~ahte participe ('om pro~ . 
gramas. em. s\las e.s.tacõ"es (}fi~l:l1s de 
rádio-cl:ft:Eão. ~ . " 

ArtigO VII 

,Cada uma das Altas Partes C6ii.tr~ 
hqtes perIhitlrã. em .seus 'estabeleci
m'entos de enSll10 dé nivel pr-imáriQ, 
secU11dário ou superior, a matt'jcul.'íJ,' 
de estudantes de ·outra Alt.a Parte 
CO!lttatartte que' .sejam ou tenllam 
sido aluno~ de cur.sos cong2nere" em 
seu pais. de origem, Os quais e.':itari'o 
iselltos de eX·lmes de ingl'esso e de 
cobr~·tlça de tfl.x.as, 1,19. série em que 
e.s~jam hnbilitad-o-s po.r e.$-l:l1dQs ;,n" 
t.:'l'iQres,. segun-dq di:opt'Sições ldg-als 
\'igentes rJn c3.ç1a f';tÍS; 

Os G_vernos das Estadns Un~jos tsdos tJniclo!':, do B~'a3n'e da B.epú- pe.>::fO d::~; Relações Ext2l'iores. 
do ~~~rasil e da .R~pública. da So:fvia, blica",da ~a~ív~ i.e:;ul~mrntn-rfll, no _ Os qu~js ~~"'"lS haverem c-:-r.]:ddo seu'5-
cles2}O dê) E'~tl'Cltar os laços de amt- mals bl;"eve possinl. a utillzaç5.o do ;:'I!,mr:,,' l?cr:"res. 9.{'h:ltloo; €Tll 15(", e 
.z&dC e de t')J. v'...znhan~a que Unem \entrepõsto de (lepós~to tranco, de mO- C'.:!"'i:'(!" ·crCcm, convieram. no E::,z:uin-te.: 
005 doi=, pav.J;; e an1mr.dus di) propési- do a serem resguardrrdas as nec~ssã,;' tI I 
to le- l~Yl:r ao ch!to- 05 or l~~~P:OS t::s- rias cautelas fiscn.t.s e atend das as ' Ar .go 
t:belE'c d," s na n:"çlu'1ilo sç.bre z®-lS. dt~rosições le""!;ais vj':'3.1~S (lne reg:ll- l.s AltlO;,s Partcs, Ccntratantcs J'f'CG
frn.ncol' ilpro--:·a,~"!l.!3 nfl.. COaf. :.;r';ncja Ro-I f2m .(j intE!'cJ.mbi:::l c:J:llG'cial tem, o jnh:-cem ai '{Cl\'Ven:~.l1Ch1., de. int€'n

S
!f'C9. r 

03 pCdíÜO.s de matrícula p....'Xle!'ão -
r:cr -feitos ~ü-r via. diplomática. Parfl,' 
t?-o fin!, á. "i',1is~"iQ dl1)lomàt1ca de C,f~:.1.'\ 
;?B.í.:; se -dirieli'á' a{) Minjst~río das Re. 
l~çãe.s Ex~Qriores e êst-; Ministério' da 
FduC2Çil-o ~da outra AHa Pa,l'te C-(l!1 .. 
,tratante,' . 

P~ca. ~nte-ndido . que a ll)lltl'Ícula MS 
ns,C!oruus de cada Alta Parte contra_ 
ta:nt~ est~ suj~:!'.l à re-gul.r.mel1taçno 
t..re1'lsta pelos €S,abe!-3c:m'entos de en~ 
smo, ',da- nÍveI prinr-';rio sooundário ou 
~up.:r:or, no que diz respeito a vn.Q:a.') 
r~;;rv:.dJs a e.'.itud3utes esti.:an~ei-l:os' 

gí()lIa:l {as' paises dD pi'at.il, em 6 de exteriol'. r-:;. ~U>:l'3 Iel:-o~5es ·cll:lh':l'fl.is mr':.11~.nt2 o 
fe .. :"'-~;::, dz l~~L assim t.0:::10 C:? co:1. Ar1.'.go V . 'n t er!'f:p1bio -de pO:::9·:l,,? tr-c,::'l<; c'lt?: in-
cl'ctlzàr o <!lu,-,a-do no . artigo vn do f ... ··r;.'O:~Õ2.:; e Permt-:.~"\ . de .!r.2-fericl 
Tl'f,tr:.CJ tê.'Jl'ê 'L!.gaê~o F~l'ro-v1ü::a, O pl'eSênt~ COln'ên1o feré, rO,tificn.- "t'Jc::o-t:';o, éultÜl'al e' art!stloo. 

. do d:.po:s- de preenc!lidros as fQrnlali-
~";,~ firmnd: a 25 de fevereiro Ge lC~3, àadl>.s wt·t1 n' n' 'j O> .,.. Artigo n atl'.1vés .do qual ambos OS Co':~rn~s ' " CD~~ 1 ll .. lon....I~ \ h·~n.::'s em Ca-

decidiram . e~am nar a. conv""ni ';nc'a da uma, d~s Partes Ccnt1'2.~2ntes e. 
de l'cS~lvar no p,'õrt-o.<1e corUI!1.'.J:;i~p.al'_lentr~~á em vig~or. f;:s~en. ta dms .apó

s 

te da~ inst~lacê::;s ou de (:,:,'U-be·.~ce-r a;- trova dos ln,~trum:...í1tos de ratificO:
nas proximid.ades do .refel::d-ô pJrto, l çao,- lJ~,}f1tu9l:-se"ya :e:'ade, ~.o R1° 
outra.<=; esnec'~!s.(iestin.ada,s 11 facHitar d~ Jal.,.ll'O, no m.,lS b,e\1e pla ... o p"O~-
O' trânsito de rriercad:o::;ri.as d~ \tnp.or~ s1\'·el. 

C,:),da. umn da.s Altas Parte<=; ÇoT1.
f-ic.t~, ':lt:::s~ Ii;:~~urc:tá ni;ste sentid(} f o
mente.1', TIas e.scO'las pr'-.m1ál'ias e se
cuy.d:'iri~~~.Q estudo' da lírigUfl" ltte. 
l.':>:'V."!'<l., 1ií."fórin. e r:êJ<.rraffa da outra 
t,.l:.a J?.:t.tt-e Ccnt:-atante. 

t1.çPO e e;{pOl't3~ão à Bo-livia' e na BO.4 Cada uma. cas partes ContT9.tantes 
liv'a, reso'.ve-ram' cekbar o -E.P.gu'1.rlte podera denunciá-lo em qualqtl(!r mQ-Convén~o e, com êsse. ob~~tivo, !l0-: mento, mas feUs efeitos só cessarão Em. n;1~eI. superior, as· Altas Parf.es 

: mean:m seus Plenipót~rtc'â.riJs, ti. , um· ano após a denútic·D.. Contl'aU.nt€'s procurarão conceder, na 
'j"3abct: . .. ~ I· mc(l:da do p-os.sivel, têdas a.s f:lci-

" Em testemunlu '10 que os PlcrUpO- lidades 11€cessâl'i·9,S e.o intercâmbIo de 
Sn.a l"xc::;êr:c~. o: Se).1hQt Ju:celino .teI1ê1ál'~Cs .acima nomzadas fl.:mam o p!'ofessô.'.'cs, cjf~nti.'?tas, artistas e .unl_ 

l-;'ub';t~chfk d~ Oli,veira. Prcs!dente rl<l.; présente convêni.o, em dois eJi.tmpla·- versitári-os. para que poosam realizar 
.Rê.p~bUcn. OiS ~~t~~cs .Up~d.ps dó \ res, ,nas Hnguas 'poduguê?a e ~spa- Iconferê;~das, ministrar cur"SOS esJl'~
Erl1~lL ~ Snn. ,m,:ccle}l..c!~, ~CI?h.çr .Jo3ê n!lo1a, apo~do em ambCl3,D.1 ~ellS ~e- c'ali...:adü.s, exibir obras de arte, prQ~ 
ç:\l'i.c:;; d"-, I i.~ce.do SO:lres,. M nlBt,o ct~ los., ~ JOS(: Ca.rlç,s de lIfacefLo soare3 í m-oVCr concertos €:, recHa!s' e p,mr"eri~ 
Estado. dns Rela~ões E1::t~rié-res, e:- Manücl BarrCiu pe14c,;:, \ Lar elr.r:.cos teatra1s., . " ~ 

'. Para efeitos de n'ra-tl'fct;!!.a o inte
rei.sndõ dCVf'J'n. ~j)-r~ent:~l' 'Átém das' 
d:::cumento,s d§ 1j::;htic12.de: c lrti.fica- " 
dó de c0!lcluSi!.O d~ bui'eo Pl'imário, 
Sf!cU1}dãno ou Superior, ou .EJl:tl'at<)' 
de --sl!a. vida escolar at~ fi, é;oca_ da 
ma!rIé~t1.a.., O.:; dooQ1Utmt,",1S al11dJd.o.~ 
sc~~{) 'dev:dnnt-ente legali?·ados gra· 
tUl,4.me:nte. pela Missúo diplomática 
ou . nep~rtlç['.{}. consuhn'. de 'c~da Al· 
ta Parte Contratante e fina1!l1ent.c vi·' 
sado.s ,p.~l.as autq:-idades competentes 
dO Mmlstél'io das R.e!ações EXterio-
res l(}~aL '.' 

ArtigO lI! 
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mento l'ecíl>1'OCO de diplomas de cur"l pelas 'PRga'i, Caberá n O~gân!zaçã<l. do I r o aeguiln'e: Artigo m 
&0$, de nlvel méd!'o e ·Stlpelior, com C02lt:lU'S'O -à Emb..'liX(".d,a do BrMil en I ?ROJE'Í'O llE D:JOCmS'rQ As Alta.s Parte:;: Contratantes COlt .. 
o objetivo de estabelecer a. sua eqni" ,LA Paz, em estreita coopera.çã(l com LID:JISLA'lTVO NlJ '88, O'E 1964 coràam,!ttl envia1' tcdoa OS estOTç~1J 
"alência. re.speit.4Zld'o-se as limitações as autol'ldade~ ::'llapetentes loca:i$" ! . oara fortalecimento do ,sistema inte-
constitui:ionais OU legais de cada Pa.is, O) 1>01" sua vez -o gOVêrno bolivirono (N9 168-A, de 1004. na brIgem) tamericano, através do aperfeiçoa" 
l'el!lti'Vas ... 0.0 exercício proti.sioal. _ :''2 cOlr.,prora~e a' concede1' anuDJmen. Jtprova O Convêreo d:e Amzzad.e !mento dru órgá-Qs quz o. comJ,)Õem e 

As ALas. Parte Contratn?te.s farao te a.o melhor a.lunó da Escola B01fvia, e I~onsu.lta entre 08 EstadOs Um ... ide uma oolabor,ação ml:l!s efetiva eu-
oonsigna,r em seus t;espectlvos orça. dn Rte ~ Jan.eiro. uma viagem à dOi: do Brasil e a ItEptl'blíca Ar" tre todos Os pa~es do Contmente. 
mentos~ verbas espeC1:ll.s pai'a, a ma. Bo:fvia. em fdénti\ms condi!;óe5.. ge7ltina, concluído €11L vru!'lua.ia-I . Atti'-o IV 
nutençao e pagamento de bolsas de ' ~ "-- ,-
estudos fi. faVOr de estudantes e pro-- Artigo nn na, aos ~1 dias do més ae (lorH 'de ~ 
fiss' b . r . 19-61. I Para a consecução dos alt-Os ohie .. 
• . ~lOnab rasilelNlS e bO-lyr.anos, r-ra Em cSlda. pa15, .$erá- cl''Í'ààa uma. Co- . tivcs enunciados neste Instrumento. 
lms ~e cu~sos de aperfclçoamen~ e mls"9. comPost.a. de hefe d" },:nss:-o O po11:greseo, Naoonal decreta:.. as Altas Partes Contratantes se com .. 
especlali~:açao <3' 1- o át· d t cAl~ p'" te COa A!'dg'l? 1;. E tlprovooo o Co-n'lemo prometem a estud$.r -os .neios neres-

Cada Alta 'Parte Contrata.'1te Oll~ I t"P-om 
lca ,a O~lt'i'a 00. ~r. n- da. Am~z,aQ.e e. Consulta entre os Es- !,ar' '·0' "C""-Oll'da~5. das relae'o's '0" 

torgará anu.alment.e-, dez bo1sas de I ratante e tres a. ~,,, funclo12arI03 . per. ~ U ...I-:s 1 . bJ' ~ ~ "" v.'" """0 - '-' 
e.<;tudos aos na-c!onais da ouLta Alta tencente.~ aos .s~gUlr.U:-; órga-os do ç;ó· .lados :nUlos ~ r~i e a .B.epu lc-a seus .ptl.'!.ses nas esferas judiciária, eco .. 
Parte Ce'lltratante. devidam~nt-e .;;;_ Vêl'llO. l?Cal: .M.l.iJi:t~t'"lO das Re1~'Ções tYr~~l~;;':f~~a~~a~~ d~:S ~~d~~ g: I nôm'ca., fin~nceirQ e cultural. 
lecionadas, sendo cinco em estabel~- . Ext.eno:_es, MU1 IS ter;o da Edue,.a«ao, e abril d~~ 1961. ,Arti'60 V 
cimentos de ensino superior e cinco un1Vel'_-ldad.e do fU-o de J-aneIro, 011 r I) 1; t D t L 151 ti 
em escoLt.., ou instituições dedtc3:cru: La Paz, Ax 19'CI 2·. 3.,e eci'e o p'e-; a vo I Cada: uma das Altas Partes Contra-
a pesquisas agronômicas, A C ,. 'à f· I ~ntrar~á e~ v~~Ct na dadt~ d. s~'l;. 1m- I :;antes. como p:ova d03 elevadOs in .. 

~ om.ss;.lO .er par 1m ~clay pea :311caçao, levo::;aulls ns .sposrçoe-.:. em j_uitos que 'P:-es~ül't.am à celebração 
b~ Caso r.ao haja. candidate a. esta<; e,.:ecucão do presente Convênio e S8.- (contrár!oo. dêste Convênio, pel'mltirá fi Uvre en .. 

,olsas de estudos, A..;; Altas Partes· nar qu::tlsqtter dúvidas Que possam I ' 
Cot:ltratantes conco-;:d~m. em trocar, sur.gir tm virtude da QpUc .... _Ç"Q <lo OCi'?\t'nO DE A.J\.o"fJZl\DE E (;lrad.a ne sa!da. (J esta,ljê~eClmento de "-
reclproca:nente. nllss?es ~ culturais mesmo, a.travéS de Vlna política '~e CONSULTA ( cl'l11cl io o livre tlânnto em sel.l 
temporárIas, para. reahzaçoes de :l:U,~- íntima eco e:ação e trooo de pont{)S j\.enit6r~o) aos naci(,>.n~js da outra, ob-
Ms e conferências. cujo progral11a (le de vi:<ota_ P- O P.N~si.dente da RepÚrbl!C3 dos Es~ l~'2rvad!'t3 as dtSPO;;IÇ03':; est\\belec~das 
trabalTn será preViamente ~ eprovad.o .~ .' tlldos Unido3 do Brasil e o P1'esl'del1~ I ='m. c. ada Unla .dela" p~l'a a defesa da 
pelOs resI~ctivos Gover:~{)s. Cada alta Artigo XIV te da Nação Argentina. :;:g'I1~'an'ÇQ nac .. onal e proteção da 
pl.;te contr~~ .~ arca>ra co-n t!s àes- 1 A<; Alta" p.3.rte,;: Contratantes envl- Inspirildos p€lo propóSi~ de reM"lr: snúce púj!icn. 
p~~ de ~.~~em e mlnutenç9.{" da~: dcrão to-do,~ os esforços para ficilitar ~a~, .• em;~ docun;e .. ~:<? wle~1e, ~s ,..laço::. I A:t1go VI 
aIlldldas. l!" ... S~~-es. . I o des<;:n,,'o!\'lmento do turi~mo :)!" 'le k .... 911rll.Ua,~I>, e~ hlSiíO.lCOS que Hn .... u1az;n ~ . 

. A bomflcaçao das d~z bôlsas ruen.. t.:''atar de 7\:'lliús ~ elemento par~ a mú_ as .duas NaçOi!;S ; b~m como Os dêmrus A~ ~Ll.s p;-l'!e~,,-,,:contl:.l~tes ~'p~o-
clvn·3.da'3 ser:\ determmada. anu-al" f tua compreemá"J de E'US pOYos. palses da. Amer~ca; _ ~lo!erao a exp"dt ... ao dn.;; dl:,p.o~lçoel! 
tnente, dt. acôrdO com os indlce<;. de _~ s Persuadidos de que a .!-voluçao atual I !~!glslatlvas e I'e]u-la:nent-ares que to .. 
cu.sto de vida da cidade em que resida .,!\t'Jo XV das relaqões internaciOnais deve teu- rlõ!1l n:!ce~sárias e ~onvel"llent~s pa.ra 
'oolslsta Correrão as despesas acl.. _ der a c\}l1solidar cada vez mais o €S- 3, melhor éwlicecão d'0.S prlnríplos con-
Dll indicadr.!S, bem como as de via.. As ~ltas pa.rt~;>. Contrata.ntes fo- pírit.o de cooperação e amizade entre s:gnzdos neste Instrumel1to. 
gem por conta do M!nistél.'i<1 de Edu. I me~tali!o, na m .... dld? _ do possí~el, a as NaçÕES, I" . 
cz:ção de I!aclft pài.... I reahzaç~D rl~ oompe;:_çoe;; e'i-portlvas e Decididos a sustenLl:\l' uma ação A. tlgo V1l 

. a. Ilprox.maçao de o.gan~zaçoes de eS- enérgica em defesa dos princípios da I O PN!:'c:J.t.e Convênio ficará. aberto 
ArtIgO IX porte·!\.t XVI. den1OCra.~la l'epl'es:entat,iva, e das ll- à adeslo da tOd03 os países do Con-

Cada uma das Altas partes COIltra- .. I 19o . berd2-des trad.iclonais de 5çUS povcs, l~.inente_ As uo:'ifica'Çõ~s de adesão 
tant.es concet..erá aos estudantes da O presente Convênio permanecerá ;':OID() pu.:tte ViVa que sào do mundo ~E'l'ão fe:tas a~ Govêmo argentinO, 
outra Alta Parte cantrata-nte bôlsa~ em vigor indefinf-dllmente e,r. que seJa ocídent~l, americano e <.ristã.o; iF,<!sitário do pr2sente Instrumento, 
e:::peciais para realizar estlld03 'de denunciadO Por uma das Altas Parte3 Cônsc,lG-s do fato de que se faz cada =lHe :;>s comunicará às demats Altas 
Engenharia de Minas e Petróleo Geo. ContratanteS. devendo feu efeitos vez malS neccs.<:ária uma mte.rvenção p,trt'25 contra:an~es. 
logla, Petroqui.n1ica e outros. 'ramos ce&ar seis m:ses após t\ noti1icaç8.'O ativa n~s organizmos m~ernac!omus, A t· VrI 
técnicos vt.1-cula-dOs co mlndústr'í"a pe- da tlenúnci'a à outra An.a Parte Con- eI? .pa1·t.lc!llar n?s econ~ml{,.os, come!w r 19O J. 
tl"O!ífera. t~atante. CUl1S e fln.ancerros, cUJa colaool'açao (} GovêL'llo a!'o"'ntino fornecerá 80 

A:-tigo X I Ar P "" '~""1TTI é indispensável pa!-à promovel e, uC'e-1 [WI êtno b:asiIei;; e aos Estados qU"e 
~ ",.,0 ~ ... v lel'ar os planos de d-esenvol\1mento l.der:l'em ~o p::-esenk Convênio uma 

t,.,c~<la ~1f da-,:, Altas Pontes Cpntra- !'lca.m rev.Qg.·.a!'i as disp.Qs1çôeo;. em que se encontranl em.penhados O~ :!6;)ia f!utén~jc-a e certificado do mes .. 
run es .. es ffi'11ará a 1'eP:oduç~) ou loonstl.lntes do Com'ênio de Inter:âm_ .leu.:; p.uiSES. I me) e de cada uma das notificações 

t~aduç'~o d.e ':'!3.s. artfst ':8S, lIterá_1 bio Cultural entre ' Bra'Sil e a Bo_ Oertos de que exi3tam hoje mnlü:-e3 d~ ad:!,sãd' 
rIas, clentfjJca~ ,ou rnCSIC-3.is. ?a ou";.·ra lí"-ia. firmado {l.~. Rio de Janeiro, a 23 POSSibilidad. es p.al'a que OS p.aises do I '" 
alta .par:e _oX> .1.ata~nte, respelta.lldO~e de junho de 1939. ~0l2tin:-ntl~ coordenem esforf,o:: na 00- AríJ.go IX 
as dlSp~Iço.e~ de lel. concernente a dl_ I .. ". :uçao. de t.ooas suas qUeStões em que! () p;'ç3~nte Convênio sertÍ rstificadl'l 
reHos ft~utOIalS. I A~t..go }..'Vln têm mterf~sses comul'Ls; , . ,e:c3 Es~1U!os Unidos do Brasil e pelã 

Artigo XI O presente Cúnvênío entrará. em Tendo ('~ Vlsta que, o dlllamlS:~o R-el~ú.bEca Ar;entina, de confOrmida ... 
, Vigor por oca.sião da troca dos inStru- dos aconteclmen~ polIti-cos mundlalS de com as respecavas disposlções 

As_Altas fliLrtes Contr~.taJ!tes ~e, mentos de ra~!fica'vão> a qual soe ete- dá lugar lL que se produzam const~n~ :!o-nsti.u:1onnL" e as ratificações serão 
JJro?oem ? d .. a.r amplo a.~1O a ~reah-I tua:rá na cidade do Rio de Jane.1ro, ~tnente novos proble:n~s de Oruem troG~.<1as "'"m Bucnos Aires, no mais 
ZilÇ,ln peTlódioo de exposlçoes d~ arte, !' mais breve praz;{' poSSível. mternacloIlal CUJa soluça0 requer um ')reve prazo -po::sive1. 
l)U serll3. pintura, escultura, gravura. e Em fé do ue os rylenipotenciárjOS e.studo constante e permanente; e 
artigos pláSiJcos em geral ~ill'1 como aóma. nome~os fir~am o presente Animad,os do desejo de couw.grcr 2. p~rmaneC'erá ~ vigor entre Os do1s 
ttl.Ostras d~ ar.9uitetura mo, ~a, convênio e nele apõem seus respec. !:aternal EtmlZl~.de: e o perfeito enl;.en- pafE.es pelo penodo de dez an~s, a. 

A org.an:zaçao dest.as expOSlçÕeCi- se_ tivos selos Feito na cIdade de La dlmento que eXIstem entre seus povos, eon;ar da data da tTOca das ra.tifica" 
rá. ('.onfutd!l, d~ preferência, ft órgãos: P<lZ tWs villt.e e -ov(. tUas do m~s de R-esolver~m celebrar o pre~nt3 çõe~, e sêr! prorrogado sucessivam-en
como a E.scol~ Nacional de Bela~ ATtes m~rco do ano de ~il novecentas é CID_ Convênio (!e. Amiza;de e Consulta e,. te t:~ Per1odOs i'guais, se não fOr de" 
e Museu de • ,1'00 de cada pais. qUente. e oito em dois e>_..omplRres nOS ~ra tal. el.elto, desIgnaram seus PIe" nun~iado por qualquer das Altas Par ... 

Ca.berá ao ~ovêrno que orgam.lzar ,~ Idiomas }JOl'tú",u"1S e spanhol os dOi<;. mpotenc1ár.lcs. a saber: . tes Contratantes, c&sando, nease caso, 
exposIções o ôn' das despe~ de~ text.os fazendO' 19ualzi;ente fé: O Pres~djmte da República dos Es- os, ê'Õ!US efeitos três meses a·póS a d~-
COrrentes do tra'nspone dos objetos e tados Ullldos do Brasil, 3ua Excelên- nunela. 
da "iagem dos art1st3s e peeson.l sel-e- PelO Govêrn.n dos Estados Unidcs cia, o Senhor Afonso ArInos de Melo Com relação ao pa-tses aderentes, 
cionado -para. "Jartlcipa.r do_" certanle~ do Brasil. - JC~é Canoa (te M~ecto Franco, ~\!inistro de Estado das Ee .. êste Convênio entrará em vigor na 
Caberão ao püs o-~ae se rea1i2lM· 1 soares. - Pelo Govêrno da. BolIvia. la.ções Exteriores; data do re~ebimento, pelo aovêrno 
expOSição Os gastos de instalação e - Manuel Barrau Pelaez. argentino, da notificação da adesão. 
outras desI)"esns correlatas. O Presidmte da Nação Argentina, e pe~"'IDanecerá em vigor a.té três me-
,.". f' t d Discussão, em turno úniCO, do Sua Excelêllcia o Senhor D16genes . d ún' te (\ 
,ru) Ou.o.RS que lz€'rem par e a ex- Projeto de Decreto Legislativo Taboada. ru~ini.stro cias Relações Ex- ses apos a en cla por par {)S 

posição será. concedida, para. efeitos n9 88, de 1964. originário da Câ,.. tel'iores e Culto. mesmos países, 
de desembaraço alfandegário, iSenção 68 A "' de direitos e Q~LiaL taxas. mara dos· Df!putados (n9 1 - -~ Os quais, depois dê exihirem seus ?In fé do que, OS Plenipotenclãr!os 

Os obJetos artist1cos náo pooerão Íla- CASa. de origem), que aprwa Plenos podMes, a.chad·os em boa e aClIlla, !10meados,. assinam o presente 
ser vendidos sem prévi.a autorizaçãO o Oonvêni"o de Amizade e consul· devida ·forma. cem:V'iertun nas seguln .. Conv~lmo e~ dms exemplares. nas 
expressa do O'ovêrno do pai de orl. ta. entre os Estados Unidos do tes di.5"pOS1ções: . Fei':o na Cidade de U:rugualana, aos 
em:> S Brasil e a República. Argentina, Vll1te e 'un ãias do mês de abril de 

g . concluído em Uruguaiana, aos 21 Artigo I ,mU novecentos e sessenta e um. _ 
Artigt xn dias do mês de abril de 19,61, te,n.. As Altas Part.es Contratantes, com /..fonso Arinos de Melo Franco, .M!.. 

Para que ha,ja melhor eonhecimen_ do pareceres favoráveis (sob M, o propósito de cOn5oUdar ce laços de nistTo de Estado das Relações EXte.-
to e mator compreensão entre a mo- 682 e 683, de 1964) da,,:> Comissões: amizad-e que unem OS seus povos, con- riares - Diógenes Taboada. Ministro 
cidade brasileira e boliviana as Altas de Constitu1çtlo e Jvstiça e de Re~ cor<1am em \~fettlar consultas perma- de Relações Exteriores e Culto. 
Parte';; GontrJ.tantes est>.-1.lJe1eccri!o o lações Extertores. nentes sObre todos os assuntos d'e in-
eeguÍl1te: A discuss8.0 foi encerraodn na 'g.es.. terêsse comum e em coardena.r sua.-s 

a) () Govêrno brasileiro se P!opõe são anterior, atüaç~ no âmb:to continental. 
t\ prontov&" anu·almente, um concur- Art!no n 

t d I Em votação, "ti 

lID entre Os e.; u antes >olivInn-o.s da OS 51'S. senadores t"I'I1e o a.pmyam \. Com • m~'",a "nali...l-de, as Altas. 
1!:scolSJ Bra-sl1. em La. paz, sÕbl'e te- ~ Pa "" "'.... ~. '1.1.«. 
mas de Intert;SSC na-cional ou ('-..,ti. queira.m permanecer senta-dos. ( u- :partes Ccnt"rata,ntes CrolCordam em 
nentr;:l. Ao ve.ncedor dn ce:,tame .st'!rá s'a). lmanter U!Il intenlmbLo de Worma.
concedida uma vjagem (1-3 &rasH pelo ~M. ;;wrcm'.Mlo, O ~..ato ~ à- (!g. ... t~~.5 r~bre t!>ias ~ ~A":e&=· 
prazo de um tn& com tôdas as ~SM ~ & Rriê.;lç~. ~~ l'~-n....y-...e M A..-~ . 

o 

, 

DiscussãO, em turno únIco, do 
P:'ojet-o de Resolução n9 36, ÓfJI 
H64. Que suspende, em parte, a 
ex.ecução da Lei n9 2.907, de 11 
de outubro de 1956, do Estado <li> 
pnranâ - dispositivo declfL1'àdo 
~(1Const1-tucjonal Pelo Supremo 
Tribunal Federal cProj.e-to atn'e.. 
""nlado p4 eom_ cI" _ 
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tltuiç1:í.O e Justiça. ~mo conclusã.o \ de Regimem Tarifário a ce!ebra\'ão I Diséu.s.são,- em p!'lIDelro turno AN1':XO AO t>ARECER N' 796, 
DE 1964 de seu Parecer nll 561. de 1964). -i~.e contrato por prazo determinado (com aprccinção preliminar da 

A diEcussão do projeto foI encerra- com os seus empre~ados. juridicidade llOS têrtnos do a-rtigo 
da. na se.s.:;ão anterior. Art. 2Q Esta lei entrará CÚl v:g.or 26S"-A, do Regimento-Interno) do 

Projeto ·de Lei do Senado ní> 5, de 

. Redação dCls emendas do Sena
do ao pro-jeto de Lei da Câma.,.a 
n p flS, de 1964 (UI? 2.001..,C, de 1964 
na Casa de Ori(}~m, que altera a 
Lei nl' 3,B9(}~A. de 25 de abril de 
1961, e dá outras,proviàênc:as. 

Em votação, na data de .sua. pUblicação. revogadas 1964, de autoria do Sr; Senador 
Os srs. senadores que o aprovam. as di:::posições em cont.rári\). VoJ:.'COl1ee:os 'Tôrre'i, que altera 

Clue~raIll permanecer sentado.~. ,(Pau~ I . • ai. . Discus.<;âo, em pr!meirç turno normas d~ elaboração estatíStica 
I<.: rã aprOV8.uD. Vai à. conll'::.:;ã(\ de I (apreciação preliminar da jtHidi~ do Sistema Nac:onal de Tra"ns8 

Rednç50. I cidade, nos têl'mo.'S do art. 265-A, podes e de. Dut:·.lM providências, EMENDA N" 1 
do Hegímento Interno). do Pro~ tcnup PaI ec..cr .':.ob nÇ\" 561: d~ }964, . (da CPE) . 

E' O s~gulnte: 

PROJETO DE RESOLU9AO 
, DE 106! 

jeto de Lei do Sena-do M 183, de d~ C'omtsSrlo de C011st~lutcaD e /. , , 
1963. de autoria do SI', .S::nacor Justiça. pel3. rejeiçâu, por injuri- A. Cf&cente-s,! <lO a.d. 12 do Pl·ojet.o 
Aarão stinbl'uch. Que ·dispõe só- d:-co. , () 5t>guinte p::nagl':1fo.: 
b~'e horál'io de trabalha de r~da.-' , "s 2~ A Diretcria Executiva com· 

SUS]Jende em, parte. a execucão I tOI' 00 serviço público q'..le seja. A di!:cU.3sfl0 (lo projet,o ,f0í encero !por-se::=á do .Pl·e5:!d~l1:e c aos Direio'" 
da Lei n{l 2.V07 ..... de '15 de out~bro jOl'Il~llSta.prof,s3lOnal e dá outras rada Ila sc::;;;flo nnt,r-rlol'. Ires". 
de 1956, do E~(ado do Parat!a •. I provldênc:as,. t.en~o Parece)' <tob """'- ~ + ~ . j ", t "/ 

. n? 430. de 1964) da Comi""-ão de LHJ ~D.·:l'!;aD o pro eto quan o a essa. EMENDA N9 2 
Art, 111 E' sU5pebsa a execu\'ão do . . ~ , . . ~~. t prel1mina.f" O parecer da" .Oomi.s~ão·!, , 

artigo 20 da Lei n" 'l907 de 15 -de .~onstltulçao. l! Ju.st.1t;a pela re"l de'Constitl ta\ao .p Ju-stiça· é pela ln-.II Acrescente-~e ()nde conVl~r: 
outub:o de 1856. do E.~t~dO'Õ.O Paraná, Jeição, por InJurid1cldade" Ju!'ici{l~tle. . ~ .' ,L.. Art . .. E' veó3do o f1rw~cl8.men .. 
declarado inconst.ituc1onal. Nr deci.! A difcusSão do projeto foi encerra .. ! O .. ~ " .. d ... n • .111, p:::ia Eleü'obrás a emp"t"e;a privf..., 
6ão definitiva do S1.lprelnO Tribunal I da na sessão ante:·iol'. . ! .~ ... s .. -s. ,-,~,!;J o~e;j <:qU~ '" o :-lllovam. ; CÜtS, s~mprc que e~tas ·não partic'pem, 

~ :Federal. em $;e.:são plenária de 4 de Em votação, o prOjeto" . q:us.nto a I ~uJeu aro pcrm",?ec~r .... enLdo.,. (paU-)1 pelo men03 C:l-nl clnqUenta por cento 
agôsto de 1958. na Rep:'esentação nú- I' essa prel~minar .. O parecér dn Co' "g , . I (f,-olj;,) do tot'a.l do investimento a qu~ 
nle"O 356. do pare.ná, " . ,missão de cóns.tituicão c Justiça ê O nroieto foi rejc:ta:'{"l e em COll~ j ele se destine, 

Al't. 29 Esta Resolução e,ntrará em pela injul'id!cidade. I "feqüê-ncúl.. se,a m qll!i-'::tdo. Purâ,.grafo unico. O pag.am~nto dI) 
'Vigor na dutn de sua publlcRyão, re- ,,, . j I principal c jtlrOS do fiml:Dciamento 
vogad.'!:.<; .as d1Sposiçê~ em contrário. Os Sen!dOl.es qU~n~adP~OVaz;;' ui~~ ' .. \ E' O segl1!nte: de qUe trata êste nrt.lgo fic? suje1t() 

. • ram per aU! cer s o. a~. , à correção mos"'tária anua} de arôr .. 
Dl.ScussaQ em turno unIcO, do ." , ' i d' d' C "h 1" 

" t . <l87 d 1964 O projeto fOI reJeitado e em con.. PROJETO D1<; LEI DO SENADO I do· com os n ICes o oose, o .'08. .. 
R']QUelllU) en o n~s ," d' e Ad l' 1'5e!lüêneia se'rá arauivado. NQ 5, DE 1964 1 cion~l de Ecor.om:a.. 
berto Seno e Desiré Guarani m... E o segu.n e. \.. . 
pe o qua OS S'i'S, ena ores' a -! ' "' t", I 

E)..lENDA N? 3 licitam trnnscricão ·noS Ana.:s do Altera normas de elaboração i 
Senado do arL lntitulaco "Só Há. PROJETO DE .LEI· DO SENADO estatíst.ica (to sistema Nacionftl' Acrescente~se onde conv:er: 
Uma RevorU~;;{l" in~eTto na e'ól- ,I N9 183. DE 186.3 de Transportes c dá outras proz.-"j.- t \,"" A cO~1CeE-3ão de fin .... nci;1!l1.'m.o li se ... 
ção do Jo"n9.1 -"O Globo" de 121 O Congresso Nacional decreta: dência3. c'e·da-des de economia mi~te. em Que 
do cprrerite. Art. 19 O jo::nsUsta profi.5isOnal O CongJ:e,no Nadonal dec~'eta: QS Estados ou Muniefpjc·s seJam ma .... 

A disctts.'iã{\ foI er:cerrl.lda 1)a .'5eS~ \ e l'edator do Sel'viÇ() Público. no in- I' jClritários, não confel'e à Elenohrá.!\ 
são a-:lterior, . \ terêsse da administração em geral, . Art. lt;\ Acre::centc-se· p.o artigo 1'1 direito de lhes indIcar ct'.retor, 

Em vota<;ã,.o o requerimento, r comprovado que exerce sua ,pl'ofts.- !tem IV do OeCi'.eto n<) 430: de 28 de I .0 ~r., I'~~ESU}; "','j:'E: 
OS Sr.s. Senadores que·o aprovam, sãO de redator em órgão da impren- dezembro dê' 1961. qUe Ul.St~tUIU o I . '" .. 

queiram pe~'manE:'cer sentacos. (Pau" sa em geral. terá direito <'Ie SOlicitar con.~elhG'tN~Cional de 'l'raUEportes. as H~ r~qUe!'lml'nt~ õ~ d!spê:t;..a ~~ 
"aJ, ! Ll.ol'ál'10 compat.ivel. na rep':trtição em segumtes allt'lens: i pnbl.<::acac, que se.a huo pelo be:nhu~ 
~tá aprov~~o... . I que estíver I?tado no Sen'iço .Pú.'J]j~.(), Q) o 1Jt azo de publicaçã.o das e.sta- ,1? Secretário. 
:E;m ~(l~seqUez:cHl. .sará fe.ta a I para cump~'lr- ~u<'t ta:efa no orgao 1 tíst.cas ela'J<)radag elo Conselho N& I ' . .. <:"'7 ; ~ • 

tran~-cnçao ped1d). partl~ular ou naO da lmp:·ensa ot2de I cíollal -de TtanEpOrfe não será supe-. ... E ~l,dn e ap.ovado. Q ""ou.n<e. 
Discu.::.'l....:to. 'em p~'imeiro turno emp1est.a seus senl'lços, 1'101' a um (1) ano, a contar da data ... ' & 2 6 1964 

(apreclEl;ão prelhnJnar da Jurld'i· Art. 2? O jOl'Jlal!sta 'Prcfi'.s.onal do te!"mInO óo ano flscal prÕXillJD ) Requ(..r.mento n· 9 ,! de 
cldade !l()" têrrr~o.5 do art 265-A, poderã fIcar na condlcão de atlv~U:l- I p~ado; I N9 2~6 DE 1964 
do Reglm~nto Tnte no) do Pl'O- de.s externas, tecebendQ tnxefas an-I b) 00 quaa os estatísticos conterão ~ N tA ~ d a tS 211 letra 'P 
,ieto de Le: fdo. e·~nado n9 177, de teclpadas, üsslnando o ponto na re- alem dos dado que permitam a aná~ e 3f~ d~~O: .. h~~nt; I~l:etnO requei~ 
1963, d~ alh{)rJ~ ~O Sr. sena~or )al.1C,10 e rubf.lc~nS!...() fl Sal?a ,p:11.aI 1J3.e ou o estab~lec:rnento de pel'spec- 'ro d'osperua, d~ l)ubhcac5.o -parà Q ime .. 
va.'l('ol1celo<:: Tõ.re:-. qn~ m~dlr:ca . coordenal' suas funçoes cumult"thvas. U"\,a,s de cruSClmento do sistema de Id1a.ta d!5CllSSfio e vota~cão <'1:::- 1'~dl1cao 
~ei~rtdO 4~~a:a~h CO~~l~~ge ~~: I Al't. 39 O jOl'nall$ta profis.s'onal. tra~porte e suas ptoje~õ~s no merca- ) fina do Pt'Qjeto de L-e: da c~:na;!'t\ 
baIho, tendo pa"ecer SOb núme- têlndo .. m (t1'lnta) anos de ~erVlçt? ~l!O L~.en~es on clf, as qde rCPles.~n~em Sala das .ses..tões, em n de :?g:ôsto 
bt€' CD1-;t13to indivldual de t;a- ,,:!ue \o'e,nha a se ap0.3entar eomple-, d~; lUte!:no brasl~elro, .os mdH:es, ~oe-I nO. 96 de W64. . 

f\) 429 de 1964. d comiSSão de I Jornal onde desempenhou Eua nllSo)ao eXpl}Cltamente o trecho da ·\la., a de 1964. _ Guzdc 1!!ontfin. 
C rt 1(';; -~ <>1 . '.. pelo lnstítuto de Aposentado!'l<l. e natureza dn carga. o sent,do e a m- " 
ç~~ ~~~ ... i~Juí'l'ig}~I(i~~e:~ a T!>JC,l Ipensões para O qual contribuIu, con .. !-ensidade {1~ ~luxo de tl'a~SPQlte (O!'i~! O SR. lTESID[~NTE: 

~ fSrá jgual tempo de seI vIço no ~er- .,em e o de .. tmo) e R-S t~v.:~ de evO-- (Nogueira da GG.mu) _ Em conse .. 
_ A discu"'-sfl.O fo~ enc~rrada na ses- \ viço Público. seJa qual fõr o. total de lu.çâo da proc:ura e da Ol~rta em :ads- qüênc.a da aprov3.cáo do :requel'ímen

sao anteilO~., l...tnog que venhfl .excrc~~ldo SUiJ.S aU- mercado re;;lOnal e ntêlO de tIans, to de amOrkl do Se, Gu{j'o M<mdh:n, 
.t::m vO~;;!.I;ao o p7'oJeto, qy.ant-o a vIdade.s no ServIço PuoliCO Federal porte. I pa.s.:a-se à disc\lSSão, em turno "Único, 

e~;;-' n..,' .... ' ')['r, . ~ . ou EstadU::tI, podendo reQuerer sua I Art <)1} :E·~t lei enlrarâ em vigor I da. redac;.ã<, fmal C"fcrecída peIa Co-

tul
0 - parecer, ri!" ,C<JlT!J~saod de constl"'laposenWdorHI.. na data- de ~u~ publicação l'evoCtadas mh;ã() de Redação à emenda do ~e .. 
cao e pe::1 lDJundlClda e. \.. • __ , .' "'- d 1:), • t ct L' d CAmar" 

VO,7'1. Ef' (' P~'Oletv , parágrafo único O red3.tol do Ser- ns dÍfipos:\,oes em contrn.no. I TI.a c 0.0 ... ,oJe~o e Cl a ~ ~ _ <A-

. . . P'bl' -" l' r<::ta.j n' :16_64 -Os 81'S, S(>n~à(lrf's (me o ap"ovam VIÇO .... ~ U 100 qu(>~,.~~o ::,e}a JO-1Ul l~ , E'm di2CusSão a redação f:nal. 

,a) . S. e atuante no,'; O!"gaos da l1'np:en- Se nenhum dos Srs. Seno.dore.5 QuI-
fluej .... am perrnr.nrcn sentadQS. {Fau., Il "O~Ct ... "slOual regl,,~.~d("\~ no 1'1', T. p, O Slt. I'f·~ESIDE~·J:E~ 

• .59., não terá Os benefíclos dos art:gos (Nogueira da Gama) - Acaba de' ser fazer uso da palavra, dare por 
O projeto foi rejeitado, 10. 2" e 3u da'presente l~i. chegar à Me.sa a Iedaeâo final do 1I encel'radé' a dl."'cn.ssão, (pausQ) 
::tm CO':l.,>'?:;iiência. será arqull':ldo, I A t 4 O { r t r' I Projeto nO 96, de '1064, ap:-ovado. em' Está encerrad€j 

E' c segutnt,e: T ~<>'nt"? em Jo,rr~~~S edapr~rnWp·:~~~á prnnClro lugar, na presente sessão. Em votacão (t. re'daçãC' tinal. 
I ~ I... .• .~. o ~, .' .• ~ . I Os Senhorc5 Sé'na-dores que a apro~ 

nao podel:a, ~e, r lotado~ eIp ,depa!'t::~ E' r l " f,~ vamo queiram pcnnancc:;,r s~ntados .• 
PROJETO DE LEI DO SEiiAnO 'l1ento.s, dlvl~oes e ~se.:;o~s qUe nal) l(a a segum e. . (pauõa) 

N9 177, DE 1963 tratem de drvulgaçao e Imprensa, E')t,ã, aprovada. 
Modij'ca o artigo 443. da Con· Art. 5? EC' no set.er de trabalho Parecei' nJ? 706, de 1964 .k o projetü irá fi 0ó'mcHI, dos Depa_ 

so1idaçiio da;;. Leis do TraOOl}lQ. no Servjço ?ubUeo. o jornalista pro~ . . ~.. 1 tados. 
que dispõe 8ôbre ccntrato indiv!- fi,liSional atuante nos órgão", de dl~ . Redaç~o. das emenqas ao §ena~; . P~n:e acompnnhar ~ Câmara de;; 
dual {te. traballro. vulo-R.ção c1n ""eral 3ua atividade per... do. aO P10}eto d~ -Çe' .. da cam.a~a I Deputail03, a tramJtaçao da emend'a " 'f"'", '" ~',. ~ - n9 96, ,de 1964 (n9· 2.0~h-C. de 1904 do ::;p.uado, é designa de o ~r. Seoodnr 
(Do Sr. vasconcelQ.3 Tôr~). . molct::r , a ~?~rÓme,~nde!l~m(C,noC ,sch,or.,n'óo

e 
na Ga~:a de·Origem.). .! Wilsori Gonçalves. Relator da mlltér'a,. 

Art, 11) Ao artigo 443 do De-creto~ (serviço diário (l seu tra"::lalho. salvo , . . c::' , ' . I?a om _~ao e elO· a x Cu -
1> ~ a e .... ce .... e '.J tn 0, .or.. I C i"'s - d Proj f - d E r ti -

lei n9 5.452, de 1'? de malo de 1943 !cQmlJensado de aeôrdo com benefic:(I$ R_lator ....... r. Edmundo LeV1 'iO, 
(Consolidação. das. Leis . d~ Trilha ... de lei: . ~ ~ ~ .. ::; ~. 1 

lho) são feitas· a SE>;..,-u:ntes altera- . I A C~ml.:,sao apre.,enla a r~ü.a.ç~o ua~ 
ções. ,.. ., PS!"á,gra.fo (rnico. 1 A auto:'ldade emendas do senado IilO Projeto de I.,el I 

' que contraria, OS artigos" 49 e 51> da da Câmara n9 95, de,1964 Ü)? 2.(l!)7-C. 
I - o p:lrlignlfo único pa:.::'a 1, sU nresent.e 1(>i fica-rá incurso no que es .. /. de 1964, ntl" Ca~.a de Orige.ffi) que 31-."/ 

G .§ 1~ ) tabelecer os Esto.ttUQ3 dos· Funcioná~ tera aLe:' 111' 3.890-A, de 25 de abril 
II - é aCl'~cente.do () S;:!guínte rios público.t;, d~ 1961, e dá üutrü5 prcv dência~. : 

f 29 : o • ..• Sala d'as Sessões,· em 13 de e..gôsto I 
Art. 6· Esta· lel entrarA em "lg~ de 1964. __ Antônio Carlos, Presidén

t 29' - 1"ica vedado à..~ Emprêsas na data. de :;113. publicaçãO. revo~ l te. - Edmundo Levi :Relntor. _ LO-
Ooncesstonátlas de Serviços PÚblicos das as dispo...çlções em contrário. . tão (;t.. Silveira. ..' ~ . 

VOtaçãO. em turno 2in:co (Opre. 
CiaÇQ.o 'nrellmÍ1wr da con.wtuciO .. 
naliãaàt!, !lOS têrmos do art. 265, 
do Regimetlto) do Projeto de Lei 
da Cilm··u'" 11& Si), .4(' 1963. fn11mi'
ro 4.2S0-B, de. 1983 'la CaSa de 
OT!!1em) Que a1.tera o valor da _ 
~enBãô concedida à Sra. tasthe--
1t1a de. vatconcelos Pe"e~, viúva do 
1Jepu!a!,!:o Fedem} Ll!o-poldo Peres, 
tendo PareCer ~ob nl? 1556, de 1961. 



d. com. i,são de Con't!t.tção "/ Cr$ 2.500.000,00 (dols milh6el e qul
JUlrtiça, pelo arqutVamento, por nhentoa mU cruzeIros) • 
inconst:tucional. I 211' POT' efeito da doação fm pa .. 

. ~ _ .' - I gamento. autorizada neste artigo, o 
Â ~ucu..:.~ao fC'i encerrada na sessãO '!"esouro Nacional enoomparã igual 

8nteLor. . A. quantia dAS eml.s.s6es de papel .. moeda 
Em votação o ]>roJ~to, quanto A feitas par solicitação da Caixa de Mo-

prelIminar de constItUCionalidade. bil!z8Çâo e F1scallzaçã.o Be.ncá,rl.a pGl'a 
Os S{'nhmes Senadores que o aptO- atender às SlULS operações nos tér

v~m. queiram permanecer sentadoB. mas do Decreto n' 21.499', de 9 de 
(PaWaJ junho de 1932, 

O projet.o f Dl reje:tado, e em canse- Art. 29 E' o Poder Executivo au-
C!.ü~J1.cia será arquivado d~finttlvame~.. torlzado a f.a3EIr doação do tIn.6vel de 
te, feita a devid.a comunJcacão à Ca... qUe trata esta leI à Escola Doméstica 
mara dos DeputadrS. d~s FilhtlS de Marla ImacUla.da, em 

E' o <:c"'uinte' Nlterói, ~a.ra. ampIiaçâo de suas obras 
- , . ) 6~sistenClai8. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA Art. 3' Esta lei entrarã "Dl vigor 
N" 99, DE 1963 na data de sua pUblicação re'fOiM6B 

(N' 4.920-B, DE 1963, NA CAMARAl os disposições em contrário. 

AI ' 'Valor da pensão conce- O SR. PRESIDENTE: 
,era o A"dVas 

a"da a Senhora Lastlzenta e -
conceLOs Peres, vtúva do Deputacto 
Fedel aI Leopoldo Peres. 

O CoU':~ress.() Naciona.l decreta: 

1st. 1'1 Jt elevada para Cr$. 30.000,00 
(trinta mil oruzeircs) mensa!s,. a pen
lião concedida à Sra. Lasthema Vas
co.lcelos Pe!'es viliva do oeputtldo Fe
de:;a~ LeoP91do. PereS, üe acôrdo c?m 
o e.rt 'J.ÇI da Lei '1,. 782, de 18 de agos-

Lembro aos 81'S. Senadores que 
hOje. às 21 horas e 30 minutos, as 
duas Casas do Congre.sso se reunirão 
para vObação do Projeto de Lei nú-
111erO 4, de 1964, de inicIativa do se
nhor Presfdente da Repúbl1ca. que 
altera - a. legislação do Imposto de 
Consumo e do Sêlo. " 

Nada. mais havendo que tratllr, vou 
encerrar fi. ses.são, d-elSigna.nd'C) para 
a de amanhã a seguinte 

to de 1949. f' . e 
Parâgrsfo tin:co. O bene ICIO ,~nc. - ORDEM DO DIA. 

dido pela prr ente lei terá vlgenC'ia 

civil da. beneficiárIa.,. Discussão, em turno único, da. re~ 
enquanto Nr man:tido o attul.l estadQ 'I 1 

Art. 2° Esta le;.ent;~ara em VlgOl' n~ d$.çãQ final (oferecida pela Comissão 
data de sua pUbl1caça\l' revogadas e. àe Redação em SEU Parecer 119 653, 
~i·<;l>osiçõe:; em contrâno. Ide 1964' do Projeto de Lei de CA, .. 

Dlscussão' em turno ~lnico mara nl' 2~, de 1964 (nl' 956~A .. 63 na 
apreclltcão> p:·elirninUr da C01JStt- CaSa de ol'1gem), que altera.. 00 artl

:ucionalÚiade, nos têrmos do ar- gCi? 273 C 283 do Códi.go da Justiça 
tlgo 265, do Regimento Interno.) Mll1tar. 
do projete de Lei da Câmara nU
m.ero 44, de 19M (11.') 1.5c13-B. de 
19601 que autorzza o Podet E~e
cu tiro (j. doar à bscola Domést1ca 
das Filhas de Marta Imaculada~ 
em Nilfrói. imóvel pertenc~n.te a 
c«:xa de Mobiti.<.a~4o Bancarta, e 
dá oulr(J.S providênctas, tendo Pa
recer s?b lP 595. de 1964, da Ço
mis.::ão de Con.,muição e. Justtç~. 
pelo arquivamento, por tnconst
tuc1ona!. 

A d.~cussiio foi encerrada, na sessão 
ant.ericr. 

Em votacúo o projeto qu,anto à ?re
liIninul". O parecer é pelo .a.rq~llva
mento por considerar inconstltuclOnal 
o projeto. o 

De acôrd(.f ~om ° ArL 136 § 1,. do 
Reg·mento, o parecer pelÇ. erqUlva
Jllent:) deve ser pela. reJelçao. 

Em 'Iotaçá(), . 
03 Senhm'es senadores que apro

l'"am, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). . 

Aprovadv. Foi rejeitado- O proJeto 
e. em CortS:€Ciüência, será arquivado e 
feita e. devida comunicação à Câmara 
das Deputa{};Js. 

E' o seguinte. 

2 

Discussão, em turno unlco, da re
dação final (oferecida. peja Comtssão 
de Redação em seu Parecer nÇl 6~, 
de 1964) do Projeto de Lei da Câ
mitra nl' 31, de 1964 mo 2.552-B-60 
n·a· Oa:8 de origem), que isenta de 
taJ{B de despacho aduaneiro de 5 % 
um. ecmputailor elétrico Burroughs e 
respectivos pertenc~, importados pela 
Pontifí-cia Univer.<:id,ade Católica do 
Rio de Janeiro.. 

Discussão, em turno único, da Re
d,açâo Final (ofeeecida pela Comis
são de Redação em seu parecer nú· 
mero 635, de 196~) do Projeto de De
creto Leg1slatlvo n~ 32, de 1964 ori· 
ginário da Câmara dos Depútados 
(n9 110~A-63. na Ca.ss. de origem). 
que mantém decisão denegatórüt, do 
Tribunal de contas, de registro a 
contrato celebrado entre a DiretOria 
Regional dos COl'l'eios e Telégra,f<A3 
no' Estado do Amazonas e a firma 
J. Lima., para l'eparo.s, no prédio da
quela repartição. 

N~ oi 

UL ___ ..!~~~de!..~$64 2717. 

PJWJ;, Coelho, A!BUDllu • Govêrno cio """"'" se deG<:onc=:tua. tambúm. se 
.An1~w.na.s. car-çadQ db apIiça e da seu.s integrantes p.~ucecem com m· 
cansid-eração de seus coestaduanos, o »8llBatez e insensib;JJdade, Mas qUflll4 
P.l'o!essor Artur Oé&&r :Ferreira RoeUí, do o· Chefe de Um. Executivo Esta· 
uma. d.a.a melhores. ttguras da 1n~.. dUal a.inge a própria g.lgnidade e in· 
lectu~illdade brasllflM e sem dúvidl~ dependêncls. dos órgãOS de outros po
nOl9Sa maior autor1dade em aS&Unto:l dêre6, êle !e perdoe, pois interrompE 
&ma2M)n.lCOS. o próprio funcionamento das insti· 

PeI.I:~ prJmeira vez, em muitos &n06, tuiçoers que deve preservar. 
e.quêl" distante E:!tado da ~raçl<. 
era. entregue à dirf.9l\o dê Um homem 
de pensamento e cultura. um mestre 
universitário, um estudioso dos pro .. 
blemas sociais e Un1 funcionário de 
aIte. categorl«., que, na. oe-nsiào de sua 
eleiÇão, encontrava-se em Genebra, 
integr!mdo a. delegQção brasileira à 
conferência do Trabalho, como A1 .. 
retor de Depa-rtamento do Ministério 

S1rva.m estas considerações não .5( 
para o caso do .Amazonas, como para 
tbdas alQuelas outras unidades da 
Fe<\eraçâ.o cujos governadores qificul .. 
tam a VOlta do pais à ord-em jundl' 
ca, pensando aproveitar a O]lO'rtUlli
dade para reaJizarem noa J!!stadOG QUt 
chefiam suas indenfensáveis revo11l· 
ç6es particula.re.s. com prejuízo dz 
única e verdadeira RevoluçãO, que ( 
Democràt!.ca e NGCloual. do Trabalho, 

De.sligado de quaIsquer vinculações 
ploít.iM-partldárias. admitia-se que o 1----------------. "
BenhOl' Artur Oése.r PetTel~' Reis 
conseguiria pacificar seu Estad.o, de
vasta.do pelas lulãs das fseções e vi .. 
Uma de administl'aç6es ruino.sas. 

Depo:s de sua posse nada mais se 
ouvll f:llar a respeito das dificulda
des qm~ estariam impedindo a' ação 
recuper,adora. que se havia. proposto, 
tão parcas e deficientes são M co .. 
rnun1ca~;Oes entre Manaus e os gran
des· centros brasileiros, tão afastado~ 
.se encontra o Amazona,s da comu
nhão nacional, 

Agora explodiu conlO um pet.ard~ 
a notícia de que S. EX" mandara cer .. 
car e lmp~~Lr o ftUtelona,menro da 
Assembléia, que acabllVQ, de rejeltar 
um. veto a projeta insuportável pam 
as flDança6 estaduais, para. p:ender 
o EX-.Governador Plín10 coelho, uma 
espécie de Ferrabrás da política lo
caI, que seria o lUcitadOr da. rejei
çào do veto, com vistas a provocar 
problemas para o nô'i'o Governador 
e que se refugbra no ediUc!o do Le" 
gislativo, ' 

Posteril)rmente se soube. embora 
sem confirmação, que também o Tl'i
bunal de Justiça fôra impedtrto, para 
ficar impossibilitado de conceder "ha
bear corpus" ao Sr. pUnio CoelhO, 

As notieias ainda. são contusas, mas 
não pode;~íamo.~. de modo algum. si
lenciar o noSSo protesto, dwnte dé' 
qualquer. violência praticada no An1a~ 
zonas, ou em ontro Estado. contra t) 

Poder Legislativo e a Just:ça locais. 
Se o Senhor Artul' Cêsar, em Ma
naus, realménte agiu segundo infor
mam as agênci09.S e alguns político~ 
amazonenses, só hos c.a.be censurá-lo. 
lamentand,) que justamente de uma 
figuraI de seu gabarito cultural te· 
nham partido medidas afrontosas 
para. a" instituições. 

Na Constituição da. República e 
recorrendo ao Govêrno da união en
contraria S. Exª' recursOs legai.<; para 
restabelecer Q -harmonia entre os 
POdêres estaduais desavindos, senl 
quebra ciD. Unha de respeito às ins
tituições traçadas pela Revolução (' 
implementada no Ato de 9 de .abril. 

DISCtlR.SQ F1'WNUNOIADQ PELe 
SR. SENJ,J)()R UNO DE MATO. 
NA SESSAO DE 11 DE AGOSTO 
DE 1964 QUE SE REPRODUZ POR 
TER smo PUBLICADO COM IN
CO_EÇOE~:': 

o SR •. LINO DE MA'ITOS: 

(Para encaminhar a votaçao. Seta 
:revisão do orador) _ Senhor Pre
~Jidente, Senhores Senadores, Senho
::es da Imprensa o requerimento .:).ue 
juntaIlNllte com ()8 Líderes do3.s de .. 
mais Bflncada.s ne3ta C<tsa, encami
nhei' à Mesa, para significar o pesar 
do Senado (\Ia. RePúhlica. pelo falecI_ 
mento do Professor Valdema.r .Penei
ra, tem, de minha parte, a explicação 
ce q.ue não tOma etlta atitude o mau ... 
datario dos brasilell'os de São PaulO 
que, pela segunda vez, volta a esta 
Casa e que não poderia em hipótese 
algu.ma, deixar de interPretar me,<)mo 
em palaVras rápiaas. o scntinlento de 
tl'l~teza de que está tomadG neste fns .. 
t8nte, a população do meu Estado. 

O Pro!. Waldemar Ferreira reu- ... 
n~u, ao longo de SUa vida de quase 
vmte anos, c'<;\.Q?dais imensos. que o 
ftter:1m persona!ldade respeitada e 
querl.da no meu Est.ado e, estou con4 
venCIdo, em todo) o Bras,,] .. 
. Homem de D!'igem modesta, nas .. 

CHio em uma das c:dades do interior 
p"ualis:ü,. 11::1. tradíc.onal Br.agança., 
fez cOm brllho O seu cursa de Hu
m2'n:"dades num est,abf:'Iecin;ento de 
emino secundário, na c:dade de Jun
dia!. Posteriormente, t.erminou (Im 
19103, o curSO de Direit-O, na Fac'ulda
de de Direito da UniverSIdade de Sã;) 
PatIo. Revelou-.se, desde jovem, t.l'i
buno excepcional !-Cndo sid() orador 
da. sua tmnla, no CU:~~ secllndál'.o e 
um dos oradores do tra-Jic:ona! C'~n
tro ;rI de Agóst.o, da Faculd'3de d.e 
Dlt'~:tQ do Largo São Francisco. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N9 144, DE 1962 

(Nl\ CAMARA DE ORIGEM 
N" 1. 573-B. DE 1960 

Au.toriat o Poder ExecutiVo ti 
dOár à E.~cola Doméstica das Fi ... 
lhaS de N/aria 'maculada, em Nl~ 
terÓi. imóvel vertencente à caixa 
de i1fobiUzacão e Fiscalização 
B.anc"r~a, e dá outras pTO'Oidên
ClaS. 

Discussão, em segundo turnQ, c;iQ 
Projeto de Lei do Senado uI' 11, de 
1963, de autoria, do Sr. e,enador No .. 
guelra da Gama, qUe dispõe s6b:t'e a. 
readaptação Q. que se refere o capf
tulo X da Lei nO 3.780, de 12 de iu
lho de 1960 (projeto aprovado em 
primeiro turno nos têrmos do subSti
tutivo da ComisSão de Constituiçâo e 
Justiça \, tendo Pa.recer sob n9 545. de 
1964 j da Comissão de RedaçãO, Com 
a. redação do vencido. 

Está encerrada a sessão. 
(Levante-se a .<:e5São às 18 ho

ras e 45 minutos.) 

E' triste que na mesma ocasião em 
qUe ·0 Presidente CG.stello Br.anco, no 
aplaudido discurso da Bahia, de
monstra com eloqüência o propósito 
de sua. adminIstração de normalizar 
O mãis ràpidamente que fOr possiv~l 
o funcfonamento do regime, um go· 
vernado-r - por maIs compreensivels 
qúe sejam f:eUS motivos de fndigna~ 
ção e revolta _ pretenda agir na 
ign01'ância das leis maiore.s do País 
e do EStado. 

D:plomado, como bom fllho da d
dad[, hragantina, a ela reto:na com 
banca de ad1'Qcac!.a, p.l:·<l, Senho!'('s 
Sen~dores, dois anos deDms regress.n 
a, S~o paUlo e abrir o seu escr;tório 
de ~.dvoc:acja:. 

o escritório cio P:o-le-,<;-'::l1" \ValdemA!' 
~rrE!jra se transformo,1 numa espé .. 
ele de academia de c.&nd-a." tal O in
terêss"e despertnõo entre o!; seus co
legas, peja. mà.l"leüa. não sÓ do trat.o 
1)esooal. mAS prindpall'nente na de ... 
álcaç:i.o às lut.a.<; jund;cíl~ demo11.'>tra .. 
da a-'J'avés rle seus trab3Jho~ foren
ses e .principo.lmenLe dos ·arúg-D.s que 
~scre"la como colabo.:ador de váriO, 
Jornais. 

O Congresso ~ac~onal d~.creta: 

Art 19 E' o poder E)Cecutivo 8U~ 
torizado a receber da. Caixa. de Mo
b'!Iiza.<:~o e .Fj~:calização Bancária, em 
doaçã() em ptl5amento, incorporando
o ao ?atrlmô:1X> Nacion.al, O imóvel 
de pnpl'ledadE d~uela AutarquIa si_ 
tituado à rue Noronha TOrl'ezão nú
mero 229 a 239, em Niterói, ESta<lo do 
Rio de Janelrü, 

§ 1/t A opefa.ção far-~~á pe:lo pre
iIII de custo dQ l!iIó?eI. 011 "* .VJ. 

I\RTIGO QUE SE PUBLICA NOS 
Tll:RMOS DO REQUERUIENTO 
N' 287. J>E 1964; DOS SRS. ADAL
BIlRTO SENA. DESIRJ1: GUARANJ( 
E EDMUNDO LEVI. APROV.4DO 
NA SESSAO DE 13-8-964 

Revolução não fo-i [pita para que 

Só HÁ UMA REVOLUÇhO 

deputados ou juizes, através de Iei-s Ne!;;:a época a riUC me t:efiro, 011 
provocativàS ou sentenças incon<;:de- s~Ja, à altura de ]911, a cldade de 
radas

j 
viessem, logo apóS, TestabeJe~ ~:ao paulo, q?e se de.senvo!via come!'

cer a desordt1m anterior; m·J.s igual" ,,,,almEute ... 1ora a~cad'.a, assim de 
mente não se fêz para que governa· uma. I,?p'ec!e yie r:plilem:a no.c:,... meios 
dores se traIlSformal5sem em rég'ljO~ COmerCIaIS, pejo nllm~ro de fe.lêncitts 
atentando contra ao soberania e a li~ frauàu1ent.a.~ que trazJ.a awrmentados 
berdade dos PJodêl'e5 Len-i51ativo e Ju~ 00:; ('omercjanLe.s e indu~tira1s idôneoo. 
dlciár:o. Q Foi \rraÇ(l,~ a. e:;ta cil'ctmstânc::'3s ql1fJ 

Uma. a.s~eIUbléia pode~.se de,smora- o P!·cfc.S!"or wald~mar Ferreira. cha
Eleito ~la ASGembIéia LegiSlativa. limr quando li maiorIa de St.ll.5 mem- mado por essa~ flnna.s j,dôneas à de~ 
~ O ~ ao ~o.r two.s votra wn..a. lei ne.fa&tft., ~"vn 'Di- r~a dOs .5&1l.6 l-nter&:Je6, paMou a. /ít" 
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SECRETARIA DO SENADO FEDERAL. aprofunda:r no e:studo d~ DÜ'eito C<.t-I lliSCURe.o PRONU!N'C1ADO .PELO l 
Inercial. E tal fQi o seu apégo à ma- SR. SENADOE LTNO DE lo.'lAT-! 
têria, a sua óedicaçã<> às causas que TOS, NA SES.~.H) DO ma 11 DO) Aias lioDiretor Geral <> pOrocer d. Junta Médica, a Em-
to-m:l .... a q.ue~ eJ.ll 1919, cu sej,a .. oito M:ts .Ef1!l CURSo.. QUE ~:r; .REPU:. .. '. 11 manuel NoytJ,-eS, AlDu1iar Legislativo.! 
,{;.n..cs ap6~ o in!{'lo de ,suas ati-Yldade_s 'I' BLICA -20& 711'R S~~IDO COM! O D.ilc~ol· .. o€ral c:mc&1eu ferIas I PL-IO, a palt1r de 2 de julho de 1964. 
eomo advcgado, sub-ll.let-e-se t} PrOfes.- L,'lCOia.REÇOES lre1atlvus a 1:962- CQs se~umtes :ruDe- o- \ D'.l'eton.t dfl Pessoal, em 11 de 
ler waldemar FerreIra ao concurso sárlcS: a<gôsto de 1964. - Rubens' Pinto Du .. -
~a O r.lI"eene~imf'>nto da cátedra de,. (Sem 1'e~n-sl~ ~ cr.:::ZoT). - S~Oll ',~ O, t .... 1-'''op'u i" da. G.J,.:u3., I arte, DIretor. 
D.!.:elto Ccm~rc:'3.l da Um1fen::l1ade d~ 1 Pres.c~nt-;-. Senh~r~ S€:lado.('es e A~~-,': L",;.ek'Lv .. PL:~a paNlr de. I 
'E";;o P$ulo e é aprQ~'ado C()m briJh.>, )81'.'5. Jorr..a}..:::k.s. tenho em mfU P!l'r- t Assut> C,,- ~olS: p Q (j)' a . A ... Pr·· t .. 
;f_cando nes-a cáted..l'a .ate se a~en-: der cs el€.roen·vO:a. Que àtend"{'~l -n~!1 3 .de a~o to (D 830"'04 '~A.".luar to uO tmewo Secre arlO 
""'" I ,... \-.,,1 S'" l..h.m; FI'~11C.sC{) Olymp.!{) OUl"",. ""'" ~ - , 
-I,r<- • • mane ... :l- Cl'~..-- ai), repto 0.-0 wr; d po~tu-l'la Pt,-9 a p:.trtlr de 15 de PORTARIA N9 45 DE 1964 

~ . ~ I PreBl-dente tia Repu-bl!c.a ao ~·Qpo.sl~ [) e ' ,. t' (OP-833 (4) 
&:) lc-n~.de.::ses an03 c.firECe m.. às jdo meu d.'.scu-t.so sôb-:re c;>fé e que r;)] J1.illl0 do c0-l1.en e ano- M'· O primeiro Secretário, no mo daa: 

1(. ~~ Jw"llliC:, 5, ;?rmC1pab;ael:te . l..t-S. I tro.nsmlt:do à. Nação Pzla pals..vlJ. I M·J.~{o ClIl1.Ila (}c:un!JOs.?e e o~: atribUições que lhe cO-nfere Q al:tigQ 
a;1..:a ('~~e-c.2.1LZaç.:O, cerca de. t:mta i au-~c:1Za&.:l sunpáti.::a: p.,: .. llClp:Um:ente; e C.a~.10, H.:1at:r de Anl1lS ar- \ 51. letra 1. do Regimento lnt-eno e de 
c .. .h .... s vaUoqs.s.:.mas, 0.1gUlnaS <Las qUaIS) 'a ü 'eminente L~r do G vil. cu:ncntos P.nla.reeL'ltares. PI 3'tt\ P s.côrdo com o diSposto na. Reroolução 
(..) C':;r.lC~H0 lllte-rnac:onal. com,. a3 ~u:.g ·r.ng,,~ ccl<?g"a DBJJ""'l K ... ti''''~l.kr- tu" c.e 19 de l'..tlho do C"J-!'ren e anO n9 8 de 1963 reso-lve des~r Flú ... 
fl.u'!:!S de D.!.l'e!to Comerc;al rcurudaG!' o~ o .'-' ... t! -.. -." ,=,"w' (DP.62S.6·1).;. . . 1 ... rian; Lacerda' Mot1.'ista.-Auxilta.r PL'" 
era 11'.'1'0. . Conf0n1]c m,o;:tl'~l'fi at"!'"av~.s <i;:o d?-, con.c~.::leu.,.. mnda, fenaS- re.U~llVaS a 10, para as f~~ões de Au.~1ia;r de 

A' t Ç! .. ~ • R~ úbl' cumentaçao, oe aa10s pr-fCl::OS. naO f 1962 a Gabin"'te d 49' suplente 
. 1 ,emos o '?;n,;,.:l~ .,~ .;:p;~ l~!\~ t p"..:'Cierei' retinu' do meu P!·()llunc~a.l· r.snu!d ~:J.l're~ de. Albuquerque M~-. ... ~v. o.;;: , • 

e_~ ,l.nha.s gera~.; -o Ju_~ta .... Ht}lU ... ID I m-ento u..-yna única pJ.lavra. lo, Oflc:at LegrsU:ti\'o PL.3, a :pa.rtlr SecretarIa da. S-enado Peder~l, em 
P-1.l0. 1CO pr.eocupao.o com os p.ohli"~.l."\S I . de 17 de julho de 1964; 7 de agOsto de 1"964:. _ Adalberto 
rlZ!.. s~a. tcrr'il, _\ValdslU3r Fenel!\l,; A>:s'.l..'D1,! e ti l!Ilpr~nsa :tOticicu· () I' zorrnel.in13'. Rib.e:iro Alves, OilCial JSen4.. 19 SecretáriQ, em exercício.' 
e.pcs a Revoluça.c de 1930, da qut:"1/ COllipIQ-m.l.SZD, para !tu.m· sole:ne e d.e Le""iSlativo PL.6 a pa.rUr de 31 de . 
pa~'ti!!ipou como. ~m dos lHeres, ~n_j hOl;L!'3 pe-Sioal" de .·me. p!on\.1.ncia-r- a>gO:"oo (DP .906.64"); 
tre,."se ao lllOV'lllent<> coru>tJtuo'o-lhoie, ,escJsxer<ndo as r:l2Õ~ dos me", I De!€I"iu os seguintes. 1'<'f,[uel"iment03: COMISSÃO DIRETORA 
J}.·?:l.:Eta. 1 discur-SQ}...... ' • N'i" DP-8Ei'T-54 - de ~-oa.q~.Ülll. san .. 

"d b ~" t . h t .. . . .' tos Filho. ASs.es."af LeglSlatl'Vo PL __ 3" 7 . a. :aEUN1.A.O REALIZADA EM: tI. 
.G~. o em. p:.es-u e em. mm !'\ \ .{\c"ntee~,. entletanto, Senhor pr-e~ I e 't3oUrita salári"o-familia e:n DE AGOSTO DE 1964 

lIlemona, 03 traglcO-s acont.~:;ln".l-:mt03' s.lo.fnt~, ~?uhcres Senr,,1~re5 (! Se- ~ -e~ _qu , , t 
do dia.. _ 23 de malo de 1932 quanciú n.hores d...'l Imprensa, que o lar do I re.1a~;fir ad~se~et!=o oa~JOi96:,UgUS o, SOb a p.re5.idência .do Sr. Nogueira. 
$l'Eat,]catueJ:.l~e ~e d~u inícIo à "Revolu- -"Senhor Depute::" Herbert t.evy. C?jO a ~Q. DP_,'g.t-64 - _ ded Branca 1301'- 'ela Gamn. V1ce....-r;res-uiente. AC!a1b:e!to 
ç~o q~n3tnuclOna:tiSl-a-. E' que, neste nome: pOi' Wrç~ das c-it'cunstüncIas, ges Góes Bakaj. Aux:Lliar legiSlativo sena. S-,! s-e:=:r~tán~~ c~t:tete Pinhell"O. 
(ha, S.ao paulo, Te3.verl·d.o Aa sua au· menc:cno a:;urnas. vêz::,,s no meu pro- 'PL--6 em ue wL·{!~ta éalário-fami- {" S2cretáno! Jl:.mqu:m pa.rente, lI?' 
tonomla, teve, no seu Gove:r..o,. -o ve- nunc~amento, e.stá, d~ Juto. 'A €'U~ lUa em. rel,.l~ão (l sua filha paula a SUJ)~-ente. GUl~O Mondm. 2~< Suplente. 
lho Pedro To!edo. A mO<:id.IJ..de e 'J Sra' .. D. Wal,ly.' Fcrl'e~t.1 ~evy, p.~rde1J partir de. :a.b.ril do C'Qr:rente Clno;' :,HenbaJ.do.~V~-elm, .. 49 ~uPlente, rtune• 
POVO conà!lzem nos omb_ros 'ya.1de- o p~u an~an~l.':iSlnIo. 95 fllhos do <;a- N9 DP-801-64 _ de PaUlo Costa de se ta ComiSSao Duetorw. . . . 
ma!" Ferrerra.. qUe é. entaOt co;?eada sal, con.stltUl?do- fanlllta h~~l:-I/.,l.da .. dlg- OliveIra FilhO, Auxiliar de Limpeza De1?Cam de compa.rec~r, por motIvo. 
Ar frente da Secretana da JttS.1Ç~ t' In90 de respe:to e de prestlglO na EQ- PL.ll em qu-e solicita ~lá.rio--rami- justi!l-Cado, ~ srs. ~ra Anda'"e.:de. 
Inter:oT. do meu. ~t.3do, con1~ uma ICi~.51&de. do Dleu :r:-:sta..G"O, pel'a-eram o li."t em re1afã.o. e seu fi1ho -:.. pedro, p:e.s-iden~, Diinarte .MarIZ, 17 Secre .. 
impasiçao da. mOC;Qade bao:derrante. avo cal'U1hoso. amlgo dos seus netos. Pü\ÚO a. partir -de junho de 1964' Wio, Gilbt>-.rto .Marinho, 29 Secretá-

". 'h,' . -ISáo Paulo perdeU. Ulll!l expressão ,de ~ , ~ , 10, e ,vasconcelos Tõrr~. 39 Su-p:l.-ente. 
Pago.u "l',,:la atL .... d.e ~omada. ~ -;ua. cult:ura "jurfdicá O Br>2tsil "p"l'deul N9 OP-77o .. S4 ..... de Roberto das. AP05 tomar conbec.zmento do p-r.()...., 

te~do VaI para Portug!l-l: mas .0';'0 &eu atrimônio· .. Pel'sonalid.a.d.~ hu_,·'Neves. Guarda d.e Segurança PL-9. grama. e das instruções para 00 con .. 
e:rudlto, em. terra:s portu.guesas, se re- ! mw laA grande' s<>nsibill'\l.de o ~ eu que solicita. ::.alãrio-família ~m cúrso público de Auxiliar -Legisla.thl'o. 
vela, de.sd~ () pr:J"ll.71ro l.llsta~t~. ~ a I P .. ofE'S!)or waldetnar: Ferreira. .- 11 relação fi seu filho Paul,.,. Robcl'to, a. elaborado pela Com.1.:são Organize
f'i:{cu1da~e- de Dll;"elto da Ulll~ers;.o.:;- ~.' partir de dezembl'o de 1963"; dota.. designada pela sua ·Port.a.rla nú .. 
cI.'Ó dê Lisboa comete-lhe o tItulo ae: OvmprE!en<'lerao os _enllnentes co.-. Abanou, a.s faltas.l·elat-i"vas ao roêq.. mero e. de,1-g()4, a.Comissão Diret-ora 

.Professor '~honDl·is~caus.aH. Por SU1. legas. e em particular o ilustre Lider de junho dos seguintes funci-onário.!S;· aprova o trabalho, detennina sua pu .. 
vez, o Instituto dos Advoga<l.os por.-.) Dan:el Kriege!', quc··;não me é p1)s~i~. 1 1'ranci.::CQ GQnçAlves de Ataújo,. nos blicação. . . 
t.uguê.ses que co:-responde à nCl,sa vel proo.unciar o di$curso n qUe es .. dfas 17, la e 19; conside!"and"o liee~a Tenckl. em. viSta.' ,ô adüúitado da. 
Ordem dOs Advogt3.dos, confere-lhe o l tav-a cbrígado. mas ql.le me con.side- ~'lra tr4tnme-nto de saúà.-e (),S. d.'ias- 20 h01'a, a Comissão encem1- oS traba.
titulo de Advogado Hono1'ário de j ro ainda obrigado :para uma. outra e 21; . lhos. -lavrando eu. ~~andro Mendes 
Portugal. Enfim, \Valdemar FC1'l'ep,s,! oportumdade, qUe sera daqUl ti. últo Lmz ~.~')l1devino de L.izna. AUxilie.r Vianna.:. DIretor-Geral e Secretárfo 
recebeu numerosos titul>os hononfJ- Ou dez: dias. de Liffipez<a PL-l1. nos dias 19, 2() e: a presen~c ata. ", 
etl'S. . ~ .' Qml.lldo me refiro, nos meu& p1'o,..I21' conillder~dQ- !ic~nça .pat"8. tr3ta-1 'Nogueíra da Ga.ma, _ Adalberto 

Le-mbro-ro.e quando o IllStJ.tuto dos Inunc![""mentos :5ôbre problema ts.!fel- menta de sa!lde o ~ a. f,22. la.t1vas Sen-a. _ Cattete pi.n1t.elro. _ Joa .. 
:Advogados do BrasIl o lnSCre"cu no TOS, à pessoa <In Senhor Deputad.O I A~~~~ jcl~a,-d: 196~t~ -r:egu1n... Cjuim Parente. _ Gu.1clo lt!C1ulill. _ 
«'.ladro do.<; mtegrantes por hon.ra-jHe!');)e:'t Levy, t-e-nho pres-..""Ilte apenas I~~ n;e~cl;nárioro. Heribaldo Vieira. 
rIas excepclona.!s. A ~sse tempo, ape- Os r::terê.~ses da minha patria .. N~O Jor~e 'MIguel' conceição. AUXIliar !lepu..blica-s-e pOr ter sttído cc·m in-
:nas flgUl'avam como 19l.WlS. RUy Bar- aga.salho, em minra alma, arum-C!:-l- de po1't,al'la PL~ 7 nos dlas 2 e 3; correçoes: 
-boro. Clóvis. Bevilaqua. e; CarVQl~O de dade contra a.quê1:e .parlameIlta.r. Adon!ru; Pedro 'da costa.. Motofis..' 5, a REUíNlAO REALIZADA EM 30 
:;~~!O~Ç~ueR:g~~el~~; ~~~~~. :: I .. :Não. fÔl'a ~ cireurotânda ,de estar, ta.-Aux.ilU}l' PL-lO~uill~ dias 14. eoo!:!!; , DE J'ULHO DE l:~4 
'V'da d.O Pro! Waldeto.all.' Ferreira I,neste. lIlstunte, entre nós dOIS, o cor~ Victor LobO" A lar de POr .~e. sOb Q. presidência do Sr. NOgueim' 

~A onund-ou o 'orador oficial daqueIa ·pa. ~nlmtdo de um .pa~ij:;ta. 'dos PL-9. no.:! dias: 16,~ 17 te 18,. C~l d - .da Gatn.o" 'Vice-Pl'esi-dente" trres-entes 
. t t""'" mau; Ilu.stns e dOs malS dlO'nos de ran.da lldmça para. rataiIUen e I 

t)menagem, nez é's ~mos. I minha. ten.a que é O Proressbr Wal .. saúde Os tURs 19, 2{) e 21.; os Srs. D.imU"t;.e Mariz, 1:9 Se-cetãrJ.o 
. d-. '"PIe'. ." t' Mari"a, EUza NOg~ra. Lodda. otl- Gilberto Marinho, 2\1' Secretário _ 

#IA Wa1demar Ferreira. não tal. {'mar '-. rrerra, e eu cerv<-<-men:e ciG.t B1.hJiotecârio PL-5 nos. dill&"':l1 A"daIberto seM. ::I" secretário. Soa .. 
tam, Il.ntes sobejam, requisitOs._ de !_a.ten~L'1a ao r:ept? do Senhor Pre~ le 23" " '. ' ..•. quitn Parente lq Suplente, e Guido 
inteligência, de cultura. de. pro" ).slden"e d.:l. Sepúbllca. '. vitson' Pereira de C.a.rvaJ.b.o, _ Au- Mondin. 2D SuPlentes, reúne-se « co
bldade profissio:naJ. e de bravura I' Ditas estas· palavras, Senhçr Pl;:e- xilia.r d-e- Portaria. PL-IO: lJO dia 20; 'missão Dirreto!ra.. 
civica para o alinharem ao lado sldente. quel'O in:fOnnEll"" à. Casa que' Diva._ f'l1lcont de '.-CarvàlhO, Auxiliar Deixam de COIIJ.'Pdrecer, po:r motivo 
de RutY", O intemer-ato defensor 1 exatamente !teste momento, 15 b,.Qt'8S, LegiBlatvo PL--I0, no cU·a, 11; ,justificado 0:;. sra. 'Moura .Andrade, 
<las noS"EB.3 lib~d·adro p-úblieas.;! está !SaIndo. do velho SOlar, o ti.retro Rubenn do Predo Leile Redator de Presidente, Oattete PinheirO. 4'1 se .. 
00 Clóvis. o erudito eodif}-cador,_ do bta.vo Dl~)rto _ professor Wulde- Anais e Ooc1.ll1lentos pàrlamentares, crctá.rlo, Vasconcelcs Tônes, 39 SU, •. 
de Ca.rvnlhO- de Mendonça, ~re- .nlaa' Ferreira. Smto·me, em ezpirito, .PL-3, nü dia- 20; plente. Heribaldo Vi~b:a.. 49 suplente 
claro doutrinadCIr, presente ao- Cemit-ério da_ Consolação; Leila . castelo Branco RaJlgeI, &e-~ A ata da. reunião antei'ior é lidá e 

pára •. no dia em qu:e eu deveria te.. datora. de AnQis e DoC'umer}t.os P&r~ apTova.da.t depois. de l'ettficaçã. ... "!clt,a. 
Senhor, presid.ente, E,enhOres Sena- Vidar com, rigor Os ataques vIolentos lrunent.ru.·es, pt,..$, no· _dfu. 21; pelo sr. 29' Secretruno, (fue esc~arecc 

flQ'l'es, Q professor wal-tlemar Fefl'ei~ do Deputado Herbert Levy, esten.. José f;opes Cavalcante,' AuxIliar haver. () 51:: .. p-esidente deliberado -
ra, filho de S. Joãr> Cbrisóstomo der-lhe a' mão, juntá-lo a mim.. num de Po.rtal'la ~lO. no dit'! 22; por equIvecc, Du.m1'"' a Comissão m 
Martins Ferreira e dê D. petronilha amplexo de dor porqUf em perden,. Ua Augusta. dia: Silveira. Lobo Ro. Constitn1c-ão ·e Justit;a sôbT-e a. con
de OI1veira Ferreira." .taleojdos, era do, como e.conbe~e. o sôgro. perde ête drigues de·.,Ca8tTo.! Oficial Legislatt"o .. cessa0 dO mel ·Ulllverrltárlo.às bi
'Viúvo de D. Wanda. Ribei:r:o Ma.rtin5· _ para nós que- somos_ cristãos _ :um· PL-:-6, nu· dia 22;.~ -~ ·bllotccárias, mas. que, po-stetlotm.ente 
Ferreira. 'pai espiritual; Pa.1 espiritual' qUe o. é . Izab_el EvB.?g-elista. de aouz~, AUxi" . Sua. . ExceI6ncta. mesmo so-UcJtara A.-

de nunl€lr~as gerações que p:ass.a. 1131:" ~g1S1ati'Vo., FL.10, :10 .. dia_ 2-~;_' devolUGãJo do '-proceSso, ~ .. 
Deixa. nwnercsos Whos, 55 netos e SylVI3 Minazi M,l.an ............ nl A\\Xlllar' \ • r<m1 pela - Faculdade de Direit<> da.' ..' _ ... "'-'""CI.' , . Em' .""ulda,. ComisSã.Q homclo<>"3. l .. :5- bisnetos. 'Mo-dêlo excepcional de 'd d 1 Le:a--S1s.tli'O PL-lD no d'" 23' "'.. F-Universl 11 'e de São Pau o; pai e8- ",', '" .... '. o I'e-"<:Ult.a.do das provas de conhecl-

chafa de tamilia. ' pirltual qUe O é de todos }UJuê1es que .~aul() 'COsta de Olivelr~ FllhC!, Au- mentes gerais, realizadas de ordem 
Registro,' como di::.se de inicio, na vão beber nos trinta e tantos volu- xillar d~ Ll.mpeza! PL:l~: no dm. ~4;' do sr~ lQ Secretá.rió. d_e.term1nando a 

rf.. ualidadA de mandatário dos brasi- mes escritos pelo P7ofessor em.érito tr'ran~~co ASSis· ltibeiro, OflClal PM"" ... O eyn.ndlção . dos t.itl)~OS dos 
~ .'. . , 'LegsIatHo~o PL-6, no dia 24' ~ .-...t'"" 

'\ elros de São paulo, em· nome do m.e1,1 e,nsma~-ent.o.5' jU:ridlCOS do malS aM;o . Sebastião Ferreira. Silva," Auxiliar seguin~ sel'V~·d-ores aprorndos nas 
~t~Q, unânime~ sem distinçáo· .par- \alor. de Limpeza, l?L-lO, .no dia 24; ret-e-ridas prov~s. 
l~dá.ria·. :& nossa. tristeza. o nosso p-e- Eram esta.s as palav:ra.s Que me ca~ João BatIsta. costa, Ayxiliar- de A1.I.;clfw.r de Secr.etarÍfl S1.Ü>ltit1ÚO 
_~ peJo falecinlento de paulista. ~o bia' dizer pâ.ra justificar Q.S razões Portaria, PL-9, nos: dias 17, ~ 18 e 19. f 
!""lUustre-. . . peJas' quais .sõm~nte daQuj a; Oito ou OOl1Sid~exa·ndo licença para. tl'atâmento FT~S' 

. Era. o qRe eu deseja-va.' dibet, SC-- dez dIas voltareI ê. tribuna a t:ím de de saud-e o d1ra. 2I}, . ~ BQ9tist,r.v·La&"e. 
Il1.Or Preé1-tlentE. (Jl.-ftcito, be-m-; multo I responder ao repto do senhôr pres;j,~ Concedeu, 30 di.M de llcença. wa "liéf".3cn_ OOuv.em. 
1.IeIrt.f ~ Idente da R~úb1iCR~ <.wwto "bem .. ) tra.tam.fmt.Q (1e saúde, .d-e fllCÔrdo cOm.! Ir'aeema Se,ares. 00 OOS~ Pentr"a, . 

"'t;" . ~ ..: 
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servente de Admi11ü,trqçáo-, RT-8 
Ornilde. Josué de Lima. 
Paulo 1'10rêncio de Alhuquerque. 
Weldemar Moraes de Queiroz.· 
João Rocha DLas. 
BalbilÍo Q<lDceiçào S~mtos. 
Lou!'lval Alves da Silva. 
PedI':! 1,i!~ueJ dn Sflva. 

Motl)rista Substituto~ PT-f' 

José Ml:chr:.do de Lima. 
Manoel Fernandes Coutinho. 
Miguel Ribeiro Banos. 
Manoel CarlOS Damasceno. 
Francisc da. -S~1"Vl\ Rodr'.g'.les 
Vicente CaNes Lím:l. 
José Albuquerque. 

Examin4ndo a o:-nsulta do D.i:retor
Geral, referente à aplicação do d.is~ 
posto no artfgo: 6'" de.. Resolução nú
mero 23, de 1964. a 'comissão det!!'l"
mina $t' jam apl:JiStllados, apenas, os 
títulos dos Asses.:ôres. Legi.51a;tivos e 

! 
dos Redato=es de Anaís e DotUmentos 
parlamentares no mesmo súnbol0 dos 
da. CâmlliI'a dos Deputados, ficando o 

. Senhor Vice~Presidentc de examlna..r 
o reSt.ante d3. consulta para postcr~Cl' 
deliberação. 

Nada rna1.s havendo a tratar. o Sei nhor preddente encerra. os tr'ahalhOS, 
lMr-an40 eu, Evando Mendes Vianna, 

I Diret:.cl'-Geral e Secretárilo da Co
missão, a presente ata. 

para trás, do que por VOa propurcional' I Por vezes, entretanto. c9illo ae fOsse--' 
mais ~pla visão sôbre o futuro. f{cato)'.llOS hnobili:z.adoi pW' terrivel fatalismo, 
mente, é :oa Escola de Anatomia e O .. ., país comO que se tem cont.::ntado com 
rurgia, lundada por D. João vI.' e bl!r .• ) cnundado de frase. que parecem nil. 
~o da arte medica braslleira, que enceno ver deixado de constituir doloroso gr,t1l 
trames 1:>5 fundamclJtos da Vossa FIl' Ite alarma pata serem apenas um retrão 
culdade de Medicina. Ainda do séculíl .te discur"scs. Quantas vêus nJO se na-t 
passado. e também cheias de sêrvJços oa Vetá repetido que: «o Brasil e um 9 -<UI"'· 

PaIs. são a Faculdade de DIreito, li de hospital»l Nada indica, porêm. q~1t: 11 
Escola Politécnica e a Escola de DelZl! a<;ão haja çorrespondido ao sofrioa'nLQ 
Artes. ~Jas, numa prova de que V\)S e ao perigo expressos nesa~ pdlélllr<.l.$ .. j 
anima fotte vontade de progredir. aoom- E passadas algumas décadas, como .J,le 
pa.nhandc, as conql,listas do DOSSO tempo nos consolamos com outra fra..-e, dc~ . .lO.ol 
também figuram entre as vossas uu~rlfl- bramento daquela: «O Brasil c um \lfan
des mais r-écentes a Escola de Geo1ogí" de hospital sem hospita!s». ~ 
e a Escola de Administração, ambas a 

DISCURSO PROFERIDO pELO SE. exprimirem invencível espírito de eous-Ajudante de Portaria, PT-7 

Armando Bhpo das Sa.llt.os. 
Joaquím lPurenço -Filho. 
Antônio de Souza França. 
José Fra.ncisco de Assís. 

NHOR PRESIDENTE DA REPa~ tante alargamento de conheCimentos para 
ELíCA, NA UNIVERSIDADE DA a juvenlule. 
BAHIA, -NU DIA 8 DO CORREN- Contud\>, por mais que vo~ anime é'iJ~ 
TE, QUE SE PUBLICA NOS TllR· .dmiráveI sentimenlo de dedicação ao 
MOS DO REQUERIMENTO, NÚ· estudo e à investigação. não será de
MERO 281. DE AUTORIA DO mais acentuar a grandeza da tarefa a 
SR, VIVALDO LIMA, APROVA· realizar, e da qual ci<penqe vencermo' 

Já é tempo. portanto, de taz,·.;rn,d5 
~i!SSaS amargas legendas. graves adver ... 
Mncias, destinadas a inspirar açào C~· 
muro e indormlda em ta:vor Qd t>dUClI: 

.f2ão Lcurençf) da Silva. 
QUADRO ,.,..NEXO 

Auxiliar de Garage, FT-8 
DO NA SESSÃO DE l:t~B~6i., a barreira. do subdesenvolvlmento. oh· 

Antônio José da R~cha. jetivo primada! de todos os brasileiros. 

Jos brasileiros. As estahsticas ai estãl" 
LdtrapasBanoo talve~ as mais pesstn1i.stal 
imaginações, Que representarão. uil 
Vida nacional. cêrca de vinte milhoc.t 
d-e doentes de ancilostomose1 De oôcio 
endêmico termos mais de dez milhões de 
(t\;lOS. A esquIstossomose contnbu' cons. 
cél'ca de quatro milhões. A doen<;o:l dtl 
Chagas com três milhões. E, como com .. 
plemento dêsse quadro draniático, ai ta ... 
Hic o tracoma. a bouba, a tuberculose d 
lepra. cada qual a concorrer com a lua' 
trágica parcela.- J 

Antônio ,SOares. , ~Honrou-me sobremodo' UO título ê:°dlr. Seria mesmo um. truísmo repetir-vos que, 
Darcy Martins da SUrR. . que me distingiu a vossa nh,~rsida e. t p 
Durval d:Ri Santos. \! aqui estou mais para vos agr<ldec:er do hçje. nenHum ais consegue atingir a 

prosperidade s~m os alicerces da ciência 
Tendo o art. 99 da Resolução n'? 23 .q.ue para receber as vossas insígnias. e da té~nka. Isto é, se não contar com 

de 2 de Julho de 19-64 dfs:nensado o Sois representantes e continuadores de v d um quadr<I de cientistas e técnicos ca~ concurso para o provimento do c::trgo uma das mais antigas e melhores tra 1-
d Alm ·f t B I paz de ate:nder às c.rescentes exinênclab e oxarl e. presen em ente 'Vago, a ções de cultura do rasi, cujas raízes g 

Corn.issão Direbora ratifica, por una- se encontram nos primitivos centros Je- do pr-ogresso, Estabeleceu-se mesmo ín~ 
nimidoade, e. indicação anteriormente Ilulsticos de educação. 1\rêles, ladQ a Uma relaç~(o entre a rIqueza nacional e 
feit.a, no sent.do_ de nomear para .) . a proporç,ão de técniCOS e ci'ntista~ 
aludido '"r,',o do Aj'udante de Alma- lado da "ruz, abriram-se as primem"s . I 1 t' d d 

Cohsciente 'da magnitude da tateta •• 
também das múltiplas dificuldades qlle; 
encerra. o gOvêrno está disposto d ~u.J 
frentá-Ia com todos os recursos diSPo.( 
nívl~is. Nem. por outro motivo Irt.! 'I' 
UnJão despender na Bahia. e s6mcn~ 
no corrente exercícIo, guase Cr$ 2 bl-: 
lbe~s. B' que, apesar das normas dê!. 
economia a que estA obrigado o govêrna 
nO imenso esfôrço desenvolVido parB 
salvar o PaIS da catástrofe da inHaç:lo" 
considera cómo altamente remunerador 
tudo quanto houver de se~ bem ap1!. 
cada nos programas de saúde e de edu .. 
cação. De fato pretende propiCiar !:lC'1!i 

brasileIros a possihUl.dade de se li'oe.:ta .. 
rem das doenças que os rondam e ,;S<1 
m.lgélW a cada hora. Que liberdade IDt.ts 
import,ante do que essa? 

~ d" d eXl:.:tentes I~m qua' quer cO e lVj a e. xarife, JOSé Roberto do Amars.l FUr- cartilhas. origem l'eDlot~ e to o o 'lOSSO 
_ lan, devendo), Q projeto de resoluç5,o sistema educacional. O que equivale a Bem sabeis que, no Brasil, estamos, 
ser encaminhadü ao p1enário. cop.fundir-se o vosso passado com a' irlfelizmentc', muito longe de haver al-

De acôrdo com os pareceil"es verbais própria história da civilizaçi!o brasi- Wlnçado índices compatíveis com as. nos. 
do Senhor P secretário, são deferidas !eira. sas necessidades. E atingi-los é desalia 
-as llorrogaç(IM de licença par:a trfl.te.~ Não precisada, pois, dizer mais para lançado a09 centros culturais como a 
mento de Múde dos seguIntes fun- que tenhais a certeza do aprêço com que vossa Universidade. E, darla a impos. 
cionários: recebo a vossa iniciativa. Desejo, po- sibilidade de abordar Os vários setores 

Adonias P::-dro da ccs~,a. M()tcrista ,e'm, acreseen'ar nue o vosso diploma 1 I d d b ' I d o Auxiliar, PL-IO; -a pe o gUia se es o ra aquê e esa~io, 
Emmanuel Ncvaes, Auxiltar LeglS- mais me vlncula aos problemas de cdu- desejo deter"rne um pOUCo no que ocorre 

latlv1, PL~IO· cclção no Brasíl. Serei daqui por diante em relação à medicina e à saúde pú 
Antônilp ,Túlio Plre-s. Redator de malbem um partIcipante nesse impor .. bHca. Quat.to àquela. bastaria' invoca! 

Anais e Douumentos PcúlamcntM"eS, (ante setor da administração pública. recente afirmação do vosso reitor. ao 
PL~, -' Não o considerarei apenas UIlla hon- vos mostrar que enquanto te.mos upe-

concedeu J:ce:1ça ,.pera tl'atum:~to I (ada. Encaro--o como a maneira da nas quatro médicos por cada qfupe de 
em pessoa. o, fami~l.a de José Vle~ra Universidade da Bahia colocar .. me em dez mil ha1:Hantes, oa Alemanha ~,'j. 
do:; santos P'.I1ho, Motorista AuxilIar .' " m' da" as v 
PL~IO teu meiO, c. por an o, no elO u dental, na }\rgentioa. Oll nos Estados 

• • A • preocupações e cogitações. Aqui, já não Unidos, a proporção é de H··médicos. 
A~Ilda de acordo com parecer dlO bcrci apenéls o pfesidente da RepúbJica E quaIs as conseqüencias desa defi';i

Senh{)r. 19 Secretário, é deferido o nas também um dos vos!>os confrades, e-ne,', ,o-hre 1·.Oda a v,·da nae,'onaI, a "O, Renuerunentc. n(l 344 de 1963. no qual ' '. . '. -' . d' ... 
o Taquígra.fo' de Debates PL-4 Se- ~0m IgUaiS asplraço_es e propóSItos 1 e3" meçar pelas condições de saúde de c.ada 
bastião Roqueirol requer' ,pagamentO ticos àq.ueles que sao a vossa ocupaçaa individuo. até projftar ... se sObre as es. 
da d:ferenç.a de vencimentos ae que ·Je cada aia. tatisticas da economia brasileira, não 
trol.ta a He"o_ uç50 n9 1ft, ::te 1963" Em melo aos múltiplos e graw.s pro. preciso encareCer perante um auditório 

Tend,... em vista ,a,.c: ip,,>truçõ'es' bai'~ "'jDlmas com que se defronta_o Govêrno. universitário. 
xa.das em 10 de agõsto de 1981 a LI ... ' .... 

Comi-.'3são defere o Requ~rimento-'nú~ oa.da susdta preocupação igual à que. Convém. no entanto, lembrar que a~ 
mero 18 de 1964. do a.edat01' de AnaiS decorre do empenho em ven:cer a luta Nações Unida.s, ao enunciarem um ba· 
e OocumenW3 Parlamentares PL-3, ~unba o analfabetismo e as enfermida~ l;:tnço sõhre o primeiro gecênio das uuas. 
R:-berto Velo' D. '"olicit.ando ebono de des, tetnas certamente bem próximos do' atividades, as"tm. se referiam às ~eluçOea 
faltas por metívo de fre'1üência e vosso pensamento. Educar e- curar são. exb:tentes entre o progresso e a saúde 
examE'.<!-. n~ I"lculél;'lde de Dir-eito da na realidade, objetivos inseparáveis da, pública: «A c:ondir;ão essenclal do pro
tIni"ve::-s!dade Gatôlica do Paraná, transformações que deverão ser vlgoro~ gresso é. em :jlt1ma análise. a faroldade. 

Tomando conhecimento da existên .. Bamente asseguradas aos brasileiros. Na para cada IndiVíduo desenvolver suas 
da de vagas un3 -carreiras de Taqui .. prática, apresentados nas suas linhaôi aptidões' pessoais~ e ela 11:10 serta E'l',a;1.i.
~rafo de Del:ütes e de AuxHlar .de Dlais simples, e1es se traduzem na neceli- zacla senão quando Os obsUiculo.s maio-
Portaria, a CO:Ilistão faz as seguintes s',dade ~_ propiciar ao País número sen- res da doença e da insuficIêncIa das n-"mo, .... E's: lft;: 

3. TflQuigrafn Je Debates. PL-3, por sivdmente' maior de amhulatório' e de condições sanitárias forem transpostos. 
merecimento, na vaga aberta. cOm ~ salas de aula.' São pontos de apolo in- E' necessário nos eOlpen~armos em re
pxoneracão de Edn'lar Lélio Vieira dispensáveis. e sem os quaJs a adml .. duzír. os riscos biológicos e sanltriO& 
Faria soares. Snrab Gorenstein. a. nistração püblica não realizará o que existentes se qrJeremos que a agricultur;:l 
';nica. a. pcssulr. na classe: o inbers .. considera dever elementar. Assim.. que; e a indústria S!~ dest>.ovulvam:t. Que pd 
tido. exigido t~el:) artigo 10; da 'Re- () Ministétio da. Edueação, queI o Ml. deremos desejar de mais expItcito sabrE. 
~-llJ-Gã.o n9 6, de 196-0; e, P01" anti- nistério da Saúde. cada qua·J dentro daS 8 conexão entre o. desenvolvimento ~ 
t"11'da-de: . _ 

~ Porteiro, PL~6, oão Aureliano Fi~ suas atribuições; está decididamente voI .. melhores condições de saüde1 Na sua 
lho' tado ao trabalho de fazer com que o advcrténcf8. 8S Nações UnJdas. coma 

ao' Ajudante d ~ pc:teiro, PL-7, Cla,u~ Brasil tenha menos doentes e. meno.s que nos fazem compreender o Jeca. 
1;J'") de QueIroz; analfabeto!. Tatu. de Monteiro Lob?to. 

a. A.uxiliar de Portaria. PL-8, Paulo 
'h Araújo SHv;:.: todos n:t vaga de- São afirmações que acredito bem CÁ· 
corrente da aposentadoria de Juven- cbarem numa casa de eultura como o 
tino Afonso da -Silveirn: e na vaga 
aberta com a t1ome~ão de DéCio' 
Braga de CG·rvr.Iho D'ara outro ca.rgO 
é Pl'omovido. J)(~r antiguidade, a Au
xiliar de portaria, PL-9, JOSé Miguel 
da $Uv", 

vossa. 
Congreg<lndo antIgos estabeIectIJlen 'uIJ 

ae ensino superior, tendes em vosso ti!~ 
Vor uma tradição de importância inrJl".· 
cutível. menos p,or vos ~rmiUr olhar 

Não bastasse.tn, pois. os mais elemen. 
tares motivos de soUdariedade humana 
para nos estimularem Da luta conb:a as 
enfermidades, que ainda hoje flagelam 
o povo brasileiro. e tambécn as razOes 
mais frias e pragmáticall nos oondUltem 
• ldêntl<a atJWd., 

Será uma campanha cuídadosa'lll(!.Ilt~ 
~stud.ada e inflexivelmente realizada'l 
Dentro dos recursos de que dispõe. eJaoil 
botou o govêrno um. programa adeq.aa.r. 
do àll necessidades e possibUidades da 
.aooSSO povo. bu.s~ando com um mlnimlJ 
de gEStos beneficIar o máximo de pe.Jol 
soas. Para isso usará as novas conqui.;., 
tas dl:l ciência e da te~nologia. de mod\J 
a fazer ba·jxar sensIvelmente os elevados 
.ndicell de mortalidade. Buscará torn'Ul' 
a saú.:!e ptlbJica efetivo instrumento nQ 
uuxíIkl ao desenvolvimento econâ:nicDr, 
fU'gind:> ao despetdic10 de rer:ursos em 
ntivfdc des que não dêem rendimento sa" 
tisfatôl'lo. E tima ponderada escala dI! 
prioridade apontará os pontos pelo,!l 
quais l:e deverá desenvolver a -ação gg..; 
vernamcntal. 

InteI!Slficar-se-á j inicialmente, a fu(et 
,"ontra a& gran.de:.; endemias. ao mesmQ 
tempo em que serão estendidos às p()tl 
pulações rurais serviços minimos de as. 
slstêl'Icia médlco--sanitâria, lnclusi ve 4 
amparo à maternidade' ~ à infância'#' 
A1i~o que terá. nec~fai:am.ente, como, 
um dos principais. esteios, o aperfeiçoa,.: 
(llento da DOS$B infraestrutura hospitaot 
lar. infdiztnente cheia de graves def~ 
ci!nclas. Defici.ê~cia;s que, de pronto. COol 
~oc:am f9ra de func..1onamento cêrca clt! 
22 mil Jeitos, cuja falta é extraordin~ 
tia para a populaçfto braslleira. Aliás, 
para melhor fixar o que significa a inll"! 
tllizil-çao de tão grande ·número de lelto~ 
bastará dlzer-a,e que. 08 389 mil nec,~ 
,órloe. ~onfamoa a.penas .com 230, dói 



_==, ..:.2..:.7..:.2_0_S~eC;x.:,:t;:;a.,;-f;:;e;;..ir,-a_'1_4~~ ___ =,,"D=IÁ;:;R;,:;10 DO CONGR ESSO NACIO~,L = 
(Seção ti) 

Quais 0:."" de 80% nas regcõ" Sul' \ Ou'ro05IOO,, com o,obj,tivo cie em?,r'" ATA DAS COMISSõES 
leste do PZl:S. ta. aos .setVl;OS n:cdlcoS dos Inst.tuto!> 

C.mvem di~er que, parn ~crem uUlI,. de Previdência o dcsenvoi..,imcnto e a Comissão de Pratetas Dos projetos constaÍües da pauta. 
Z,\c::.us enJ wndições normais, 'hã- qut. presteza há muito reclamados pelos sem do Executivo são relatado!; os seguintes: 
Inídalment:. ~uprir o deficit atual d(! segurados. cuida o Govêrno não apenas Pelo senactor Argem'lTo de Fi. 
maIs de GO mU enIcrmd:-:-s'e cêr("8 ~t de promover a unific3ção de t<lis SQrVl' l-:P ?~LlJ:;:UAO, RE.t1LIZADA EM 4 DE gueiiedo: -
10 mjJ J~dllCvS de labc.ratório. r<üo X. ços, mas também de OS ·transferir pÇ)fZl AGOSTO DE 1964. Pela. a-pro .... ação do Projeto de De-
enatomOp.<ltbJog,:!:., alem Ôf; outros' pro· o Miuístério da Saudc. certameute o ereto Legi-slativo n Q 87/64 - Ap:;,ova 
llssiona:s de nivel médIO. Do meslUt.; cn~is adcqwdo p.lta os supcrvb;ionar. 1.<;- 13,SO hOl'as do dia 4 de a:;õsto o Acôrdo Cultural entre o B:asil e ao 
fnodo que as lllstituiçOes partlcalarcs. d Suprimir-sc~á. a~s;m. o divórc:o ho;. L.'2 1~34.. na Sala. das Comis3ões, .sob BO-Lvia, a.ssinado em La Paz.·s 29.3. 
l.O'JH~l,"r pe.<.1S Santas Casas e C'st8bc:e, existente entre a medic,na cutaL\-'a .e· é\ a p.eSld':uc:a do Sl'. S~nador João 1958;, do projeto de D~eto Legis-

d " ." d fl0r!Pl:r..o, Presidente, p:res~ntes os 5:'5. 1"I'vo nQ 39/6\ Apr va o l° t d 
CImentós out:os voltados ao. atend;mento me icma prcvenllv.l. l ... u:..a :. {F:lVC~ .... ! . -' o ~x o o me eu''''nteg €:_UGo!":s Wils~n Gonçalves, Mem ,:t·e AeOrdq entre os Estados Unidos do 
de Indly:cnt('s. deverão l:'"Jlcontrar nd Lc. onv t. • • Si Dan!el Kriegel'. Edmundo Levl, Brasil e a República. F~deral da. 
OrHdn:C<l 'dd Assistência Médico-Ho!'!pl' Encctt.das as ti'ansfun:lüç,),:S ),l,nc:o- rCÚ.:l~-ee a Ccmissáo de Pl'ojetO!:i cIo Alemanha, .sObre privilégios aduanei
b!,:lt, Jn em estudo,') no !\.:1.inistêrio da nadas, que d~ve;Do modiLce:r o p"lHora E:::::Utivo. ros de co-mulados de carreira e fun
S8údc, os cl:>mentos preciso;; gara a de· ma da a'ssístÚlda ni':d,c01 p.;;po • ..:.ona 1": D.:'1sam d~ _campa.l.'ecer cotn ca1;Sl. l'Oio~ãrios, ass nado em .. Bon,n; do 
tejad8 cf ciência dos s~u~ serviços, Ar;, pc~o poder público, estarei Lte nla'c 3l:.,~:t.cuCa cs 81's. sann.dores, Leite proJeto de D.zcnüo Leg!f31&tI~o nl,) 
tempo em yL1C: a disciplina da distribui- ria!mente habil.taào para élkan').:\t "03 NttJ, Josê Guioroard, Banes Carva- 82/61.-, Mn.ntem o ato do Trlbunal 
ç5.o UI! recursos, m::!dldntc c,:)Ovell1o:l, 6:':US obj·ctivos. Contudo L!indil ta tolra o lho, B:-b~tta Neto e tJino de Mattos. úe Contas da União que recusou re-. gistro ao contrato de empl'éstjmo DI> 

.•. evitani a balburdia .rcinauv: ,ua ~listn principal, o homem (lc11l1tica e tecn,ç~· t::: di.8pe~~n.d.a a leitura da. ata da Y!llor de Cr$ ZO·'J.OOO.OOO,6ü, celebrr.-
bu!çjo de \-'el.bas orçalnentanas, mc\u mente habiHtado par atender as llec.::;· reun1i:-o a.utet:or, e f;I"T. seguida apro' do enLTe· -a União e o Gavêrno do,. 
sive il manutenção de «insmuiçôcs~f<m- sidades da pop\l!a~;Jio brasileira, r {a rt:a· vada· Estado do Rio Grande do Nurte; do 
tasmas». "pel\as dcstinãdas ao êr,m1tl~~u lidade é O homem nãp só a !Uçdida, 'nãá ln~cjalmeDte, o Sr. prasidente cano Projeto de D-ecreto Legi:ú!,t.ivo n\' 
desvio ~e S9mas por \:.êzes vultosas. também a alavau::a de tôdas as co:s:>.s. c(de ti- palavra ao Sr. senador Wílson 90;64 - Mant.ém dec~são denegaió· 

p' d 'd ,I Gcu\-alVi.:3. que emIte pela aprovação ria do Tribunal de C-ontas da. União 
CC! ta mente, d"da a complcxid<lde d3 rCClsamos e mms me 1COS, e uC mill~ a'o reglstro de contrato Q~ emprés-

m<:lten3. q'..le seria impossí.vel e~am!Ual I t6::nkos~. Quanto a êstes., t
1 

~en$alu('ntQ OS s;;"guint,e5. p:uece:re.s: tin.o, no valor de' Cr$ ••.•. : ..••.• 
DOS lim.tcs de um discurso, hã mtt!ta" do governo, c()mo p<1l>SO m.em!, a cna Atl proj·eto de Lei da Cdmara 1t.o SO, l.OOO:OGO.O:C-O,CO, celebrado a 19.6,63 • 
.. mtras tned,das que ser5t) adotadas con.) \0 de uma €scola de sdúde púbI1ca de 1964, clue isenta dos emolurnentoli entre a União e o Govêrno do Esta
o ob,et!vo de ldzcr dt"Silparcccr o nu ~uanto ·àquetes. e tareia que cumpehr<l con:sulares o eI?barque de quatro cen- do de Pernambuco. com recurso~ 
JI!CTO ütcrrmlos de'lO mJlhõcs de dv Quo apenas r!os (entras supcrlorcs di' lrms terrrll~létrlcas., 1P:rovenientes da colocação -d(:' Letra'5 
"lJh:s. Icn~ino. como à vus~a centenárii) Pacul ·Ao projeto dp Lei da Câmara n" 94 t.., Tesouro: 

, d<lde de Medldnil, mas tambem às so' de 1964 que autori~a a 'abertura ae Pela reje1ção -do Projeto de Lei do. 
. Pdr q~,: ndO fazcrmos com a!guns m ... • 'ledadcs médicas. cientiticas e de <:l\lre. c:édito especial de Cr$ 4,tJOO.OOO.QUO,{}O S.enad? n

Q 
38/64 - Dispõe sô)Jre a. 

<hcam?!h..o.'> o ffi(!S!ll0 que Ocorre com te I miação de classe, e hm. de akançanllo:, (qua..tro b!lbões de cruzelroS), para sltuaçao .de ~undonáT.OS q/ie. à daI:!., 
I 
.. d ocorrer EIS de-"lpesas com a desapro- da publtc<tç.ao da Lei 3.780,' d'J 

ação as Vacmas, em gron e parte pro t.:1.lnstante clevaç'iõ dos padrões éticos e _ . . 'I 12.7 .tiO. se encontràval'Íl nas condi .. cl ·d· ~l d p'bl"O::l? O 1 ftutu _.< _ pr1açao lia área da bac1a hldrau lca 
uz~ a~ p ... o po er U.l [l' . ~s 1, profissionals.- Por certo, oao' se Im pro' do AçúdEi PúbliCo de ór;:s, no Estado c;ões pre-vi::tas nos artigos 43 e ,H 

OS\.-'l.l::? "C:uz, p~r ~~cm~ io. abn da" visam médicos. E 0<10 seria a~ons~Jbá \ ao CearA.. e da out:-as providências. dêsse diploma. 
suas ad\- Idades ClentiLcas nos .camp03 ve! reduzir o::. curriculos com o objetivG Submetidos os p3.:eceres a dis':us", 
.da bíO,!Ogia, da pato,log,;a, •• da mediclU<l d"','d;p!om.1-1os .num ruenor copa".o a. Com eluendas M Projeto de Lei da sno e' votaçãO, sem restrições suü 

I d d! • I Câmara nV 96,'de 1964, qu~ alt.era a Lei aprovados e -o do proJet 
. expe-tlrue~,ta .. ('~cra 1 ulr este <.lU ,0, :d: tempo. Contud,o" serâ.pcrfe,it,amente ,pos- n9 3.89Ú"A de 25 de abril de 19tH. e ' com xceça 5 (Ia 

ca de tr-cs 1:l111ho,cs de ,do,,,s,,ct,t! \üCIn<.l ~,'ve!, .,m P"clu,'o do ,n".no, "ma, con' de Decreto Legislat_vo nQs 82/64 e O Ih d d - -" dá cutras pl'ovidênc:aa. 90164 em que é vencido o E·enhol:' 
Sab:n, qac nao e lmpe lrCl ,c pro~ Ilunção de esforços entre ° govêrno. a... Ao Projeto de Lei dei Câmara nO 99, S~nador Eurico Rezende. 
du:r ~utras tantas .,c:ont~~.~ a I/01701a •. €o uniyersidade$ e os corpos docerite~ OI.- de lfíS4, que isenta da taxa de d$pa- Quanto ao projeto de Lef da Cã. .. 
feb, e au:arela e o tifo,. Ja ~ue~ n~ ngu~m sentido de' tornar maior o numero df cho aduaneiro eQui.pamentos gráflcos mara lnr.> 43/64 - Autoriza o Podet 
ignota o valor da v.acmaçaOt Nem há alunos nos vário.. cursos médicos do dz,stinad .. :ls à Mitra da Arquidíncese de EXçcu ivp fi abrir ao poder. Ju.:iiciá. .. 

,_ "_'porque deixar de incorpor-ar aos noss.Js 1\ p- 1.s .E se jS50 fôr talci,mçado estare- Pô~·to Alegre. rio - Justiça do Trahalbo - Tribu ... 
-"' hábitos tais avan;os da ciêt1cia, Asstm, a..... ' , ,,' , naI Reg: Qnal do TrabalhO da 2\10 Hoe .. 

.a exemplo do que .sucede com a;; ;vucinus Jllos no_ cammho cfc . ~od&car .aquela SUbmEtidos os pareceres· à d'scus~lo gião - o crédito. espec1al de· Cr~ 
-; 'no t;:\mbém poderá e dedicar â proporçao~entre o.s medlcos e a popu- e votação, sem l'estrições são apro' 23.413,380')0 destinado à inst:üzcâo 

o gOV\::J _5 . I - b.. I' - de' . f· I . . I . I, \'ados, e adaptação de sua sede o Senhor 
produção em larga escala, ·por prcço5 açao· .as.elnl que \-05 a .. \:1 lJl Cla Ser.ador Af!zemiro de Figue.'r·edo, re-

&!' d J ' • t .,' mente e que não pode deixar de. seI Prosseg'l',indo. o ~r. Presidente con· ~ 
lU 1C05, e a gun~,aÇJeI!.es. erapeucrc()~ ,. ..;) lator dn, matéritl, solicita a sua "'u ... 

d d 11 - motivo de atenção e preocupação' por cede a 'pafavra ao Sr. s-enador Mem lo' 
in lfipenstlvcis U recuperat;50_ c roi loes . d G \r- de Sá. que relata favorávelmente com bllCação par:l estudo, a qu?t._~ é ap1'O ... 
de brasileiros. hoje margina:jza<dos da Parte o o crnu. emendai; o projeto de Lei da camaTa vada ·unân'm€'mente. ---
nossa vida ~ da noS!)a e·con~ortíi<l.:.{lraças Estou: poré.l1, inteirume~te cOllficmte nO 97, d:e 1964, que-estabelece nOrm:l5 . Pelo Senador Aloyslo de. Car~ 

" às enfermidades de que padecctll, r-,cm :.1 em que, conscientes das graves rcspou, para n licitação df! serviços e obras e valho: 
c'('ces~illia assistênci~ médica. --:.~'- sabi1idades que lhes cabeill no prcscntç aCjuisil;ão doe materta~s no serviço l?1l- Pela aprovação do Projeto de L~t 

, ' , pr,'n',,'pa!n,.n" no I d . blico Civil, e dá outras providências. do Seu<:.do n 9 34 /64 ~ Acrezee:l.ta. 
Nessa açffo,. que :.se d:.!sdobra C.1ll nu· _ ~ uturo ~ nnqona·. . - . pu'ra' ooralo u' nl'CO,' ao art, 47 ,~" T ", [ 

I d d Em di...~U&3ão e "Votação é O parecer ~h .u<: 
tneros<Js frentes, não será das. meuos tm· idade. encontrarão 0-t irigcntcs~ a!l 83D, de, 23 de ~etemhro de 19,49. que 

" ! bo 'd-d b 'J' 'd ap",ovaao, portantc.s uma c....iciente co "ti ração etl· univerSl oU es rasl em!.!! os meIOS a e· reorg(lruza o Tribunal de Contas. 
tre o Govêrno ,'Federalc e -os Est<ldos (. quadoo para' aHerirmos alguns - inêUce,:, Nad:,l' ma.:S havendo qUe tratar, en- :Pelo 'a!-quwamento do Projeto de 
Municipios .. Qua'Dto·~a:.~tcs, a partici- ·c:ulturais que não podem s~r encarado~ cerra·ec a' reunião, lavrando eU, .rosê Lei. do' Senado n Q 123/63 - M~difica. 
p~ç50 da União devérá»ser,_ principal- sem apreensão. Podeis. no entanto, fi· d~ ol!veira F?, secretário "A.D HOC."'. o 'pal'úgrafo l Q

, do art. 24 da Lei 

mente, no que concerue aos 'serviços de r.:u certos de 9uc o govêrno f~rá, a sua daP~~::~~~;daq~~lo~:, v:~e~~~~~~~ b:~~rt ~ 2~e de p~~~1~n~fa 19~~'::i(~: 
abastecimento de água- e à cOl1stru,ão parte •. ,E a fará com a exação e o en· aumentando o auxi1io~docnça. 
de esgotos • .<l'mbos da maior dmportânci[1 ·tusiasInd' ditados pela .firIl1e ~ c·õnvicção Pas:,sn.ndo a presidência ao Senhor 
para a preservação da saude ·das. nossas de ser no campo d.:.1. técnica e da c1ên. Senador Aloysio de carvalho, o S&o-
populaçõ~s .. Entretanto,: exclUídas as ";la. qlle ter':nIOS de i:orue.çár 'a- .ganhal CO:11issão de Constituição nador Wilson Ganç3.1ves passa a r!! .. 
CapitaiS nossas, das 2-.855 d.dades. 2.600 a luta Contra /:I &ubdcsenvolvinIento. e Justic,a latar os seguintes projetes: 
não têm rêde de eSgotos, e 2.100 estão ! .. 1as coMio de que' ao seu lado cstattto - pela ap1'.-ovação do P:'ojeto ela 

d d b d 
Lei da Câmara n 9 95/M - Cria ~ 

desprÇlvi ru> e a astect;"ucnto e t:,:l1a. tis univerSidades; E/I principahnentc, 28Q. RgUNIAO. REALIZADA NO DIA E~cola Agrotécnica de Ubersba. E!3-'" 
- E ninguém jgnora - scr , êsse um dos uesta. conscféocia que' o govêrno vos de, ·5 úE AGOSTO DE 1964 tado de Minas Gerais; .jo. Projeto 

- ~ grandes fatôres_ do::: no~sos altos índices seja ve~ artimados. p,ois .nada será aI. O:at::nNARIA' de t'êcrzto Legislat:vo n 9 Sa/6.i.: 
,de mortalidade" inclusive a inf~n.til, tão ,cançado se, antes de iniciarmos a . luta • _ ,Apl'OVa. o ConvênIo de Amjzade e 
tristemênte rnarcaç.a peI?s 500 crianças As :.a-·h01;a.s do: dia 5 de agôsto d'e COilsulta entre' os Estadú$ Ur.idos do 
~ue morrem diàriamen,te.. .no Brasil. para a 'qu~l _estã~ concla~ado~~Qs bra~ Ui64, na sala ds.s Comissões, sob ti. Brasil e a República Argentina. 

'- 7" .,l sileiros. não 'estiverem as l:Uliversidad~s, preslde-nel'a ,ao 'Senllor 'sena(,or Wil- CO!"lclujdo em UrU"ouru'ana, COS 21, "c Mais amplo.$: devé.rãir ser, 'os~ enht ".i- f 1 - ..... 
~mentos com __ os Esta'dôs, cujas organ!zo~ pelõs. seus 'pro cs:~õr~s. t: pc o~ seus estU.. son Gonçalves,. Vice-presidente no abril de 1961, 

. ~ dantes,' convcncidas de que detêm um exercicio da. presid~ncla, presentes - sobrestar o a.nà~me:nto do PrQ" 
ções sanililrJas -se efico.!!tfil~· freqüeute~ dos.mais.important~s:lnstrumentçs =para OS Senhores Senadores Aloysio de j~to de L~i 'do Senado n Q 125/63 -
mente d-esaparelhaqas, ··e,,·_portanto. in~ transformar o Brasll na grande naç§.u Carvalho, EUrico R-ezende, Edmundo Interpreta o dtspcsto no § único C!O 
capazes de- h'ltegral utiJiZação, deVido à com que sonhamos:: ,p~óspérª,. _livre e Levl. Argem'i"ro de Figuein:-t~o e Da- art. 2~.a do Código C vil até ('.tlZ ~eja. 
falta de recursos·financeiros. Dentro de c; 111el Kri·eger, reúne-se a Comlse.ão de ap!"ezentado Õ nôvo' Códfgo .Civil, 
estud.ada 'e êoor4e.natla·_ política de des~ Justa; . ' - ~. cor.stitu:ção e Justiça. Quando será .ap,l:et::íada a m~t~ría .. 
cen'tralização,'desol'a,o ~ovérno F"L~ral, Renovo aqui 05 meus agradcdmeutos. ti Submetidos os p'lrecere.s r. d:sCll3-Deixam de comparecer. r,or mo vo - I ' t'" 
mediante convênios, p~róporCionar à~ ~Estou certo. porém, d, que a mc1ho:" ti sao e vO açao,' sem res rç~oes, sao . • _ • justifioo.!1o, Os @enhores Sena ~res aprovadOS. 
tJ.njdad~s da- Fe~eraçãó: os .recursos, dL maneira-d.e os_e~tE.:riJ.at~e comprovar scrã Jeffe'['"son de- Aguiar, Ruy Ca-rne1TO, Reas~'ume_.a pr-esidência o senhor 
.que n'ecessita.m. pa! se .. desempenbarem o zélo Q~le o -govêrno continuará a pôr Bezerra Neto e Afonso Ar l'\-ob: Senador Wilson Gcnçalves e decla-
com eficiência .dos'·seryiços e ,da assis- nos assuntos que .vos, dizem respeito. e E' ,dispensada a leitura da- ata da rando que nada ma s havia a tratn·r 
lência que lhe ~ncumb.e, e est~o em me~ que, sêrU dúvida, se confuI1dem com 08 reunIão anterior e. em· .segi.üda, en·cerra· a reunião. lavr·ando eu. Ma.
lhores condições de reali:r;ar.!'. interê:sses da RAtti~.. ~rãda.. ·rla. . Helena Bueno J3.t'andãJ, Secretá, .. 

~.- -

" 



iria, a pl'-t;i8ente Sita que, uma v-cz 
e.pl'Ovada. )'erá. assinada. pelo Senh-or 
Presidente. 

Comissãc Mista, incumbida de 
Estudo do Pro teto de Lei 
tl 9 3, de 19S4 (Cm) 

QU ,\ RTA REUNIAO, REALIZADA 
EJiI 4 DE AGOSTO DE 13,S4 

{EXTRA::::REmÁRIA) 

1"\.5 17,CO l~Dnt3 do dla 4 de agôsto 
de 1564. noJ, sala das Ccm!ssões, .~.Q's a. 
p-rt.sid~ncia d:) Sr. Esnado! Vlvald:> 
Lima Vic::'-Ptesident~. p:res::ntes os 
51's. 'Stnac::rrt:s Argemiro d,e Figuei
redo, peG.~·o LUQC'\'lCD, Eurico Rezen,
dE', J.:~é Cindido, Menezes Pimentel, 
Manoel Vi:a{',a e os 81's. oeputados 
Pela:;:zhi E;!'~;lc3, co... .. ta cavll:anU, 
Mario Gc:nes. N-:Jxb':rto S~himidt e 
Pinheiro B.ri.solla, reâne-se a Comi.<;· 
são Ml:ta, incumbida de estudo' do 
Pr(!j(to de Lei nll 3, de 1004 (CN \ . 

Para. Vice-Pre.:s:.dE:nte:" 

Senador Edmundo Le'li .'. 
Senllídor A1"gemi1'o de F:guel..--

redo •........ , .. " ... 

Ilvot~ 

1 voto 

o sr. Presidente, após agradecer R 
seus pare" a sua elt:çã0 design."!. pa.ra 
Relator da mf:ltéria precípua à comis
são E~pecíal o Sr. Senador JOSé Fe
liciano. 

Nada mais havendo a tratar) eD
cerra·se a Réunião, lavr,ando eu., Ed1th 
Balo.1ssmi, Secretária ad hoc, a pre
sente Ata, que, uma vez aptovada, 
derá assino.da pelo Sr. Presid'ente. 

Subme·,~d-o à di.sI tlSSã-() e vota~'ão, o 
parecer do Sr. senador Relator é 
aprova<lo, sem n.str1çõe.s. 

Nada. mais havendo a. tratal.', cncer .. 
ra---s& a reunião, lanando eu, Claudio 
I, C. Le-al Neto, Secretário ""ad hoc" 
a present,e ata que. uma vez aprova
da~ será assinada pelo Sr. J?residente. , 

CO'l1issão de Rcla~õ~s 
Exteriores 

ATA DA li' REUNIAO, ORDINARIA 
DA COMISSAO DE RELAÇOES I!X
'I'ERIORI~, REALIZADA NO 'DIA õ 

D~:!; AGOSTO D3 1934 
Comissão Especial do Projeto Sob a presidência do Sr, Se)lador 

de Emenda à Consttiuicão Benedicto Valladares, presentes os se-

n9 7, de 1963, que da' tlo'va ahore, Senadores JOsé Candldo Fer_ 
. raz ;... F~ui Palmeira - Pessoa de 

redação ao parágrafo 49, do Queh"Oz -- Vivaldo Lima - Vitorino 

t ' 182 d C t'tU·.... Freire - Antônio Carlos - Mem de ar 1!l0' ,a ons I Iça0 Sá e Antônio Jucá, reúne-se a Co-
Federal missão d\~ Relações EXter~ores, 

l' REUNIAO DE INSTALAÇAO, 
REALIZADA EM 7 Dg AGOSTO 

DE 1904 

s.~s. Sena.dor~s Edmundo Levi, Lino 
d;~ Mattos e An:.ônio JacA, reúne-s-e a. 
Oomissão <io DiSt.orito Federa..!. 

Deixam de comparecer, por m'.ltivo 
ie.sti!: .:':ldo, oS Srs. Senadores Filinto 
irilller. Qscc..r Passos e Aur~lio Vian ... 
n<i. PreSidente çl.a Co~ssã~. 

AJ;>ÓS ao leitura. da a~ da reun.ão 
allterior, que é aprJvaua t assillaja, 
o Sr. Senador Pedro I .. udovic"O p:l~sa. 
a presidência EtO Sr. Senador Edn1un
de, Levi e profere parecer favo';í leI 
a(~ projeto de Lei ali Câmara, n? 96. 
do 19'63. que ratifica o convênio c~ ... 
~el)rado entre a. Prefeitura <lo Distnto 
F-€deral e os Estados de Goiãs, Meto 
0;'02S0, Pará e Maranhão, tendo por 
objeto o estudo dos problemAS geo ... 
só»10-econômicos, dos vales dOs rios· 
Al'aguaia e TOcantins. 

:Submetido à. discuSSão e votação, o 
parecer do sr. senador Relator 6 
'aprovado, sem restrições. 

Belxam <12 compareCEr com C3.US3 
ju~tific.ada os S1'S. SenadOT€S RUy 
Cru'neiro, v.a.sconceJos TOTl'I€:S, Antó
m.o Carlcs Júl~o Leite e os SJ·~. Depu- As 17,(,0 horas, do dia sete de agôS
t!'\dos Mendes de Morais. Benja~1in to de mil novecento.5 e se.%enta e 
Farah, J<:sê 1::'ar,oos2. João Hercul1no, quatro, na SGla das Comissões do se .. 
Hamilton NogueIra e Arruda câmara. nado Federal, presentes o~ Sts. se .. 

:s lida e aprovada, sem alterações, I nadares Jefferson de A'guiar, Ruy 

O Sr. presidente concede a palavra 
ao Sr. senador Pessoa de Queuoz 
apresenta parecer favorável ao plVje,... 
to de Decreto Legislativo n Q 88 de 
1964 que nprova o COnvênio de'.Ami
zade e Consulta entre o Brasil e a 

Nada mais havendo tt. tratar, encer
ro. .. se a reunião, lavrando eu, CláudiO 
I. C. Leal N~to. Secretário ad hOC, 
a. ·presente ata, que, tuna veZ. aprova" 
di, será assinada' pelo Senhor presi
dente. 

República Argentina, ""ncluin~, em Comissão 
uruguaiana, em 21 de abrU de 1961. A 
Comissão adota o pa.recer, sem discus_ 

de Serviço 
Civil 

PlÍblÍf)o 

a ata da r~'uniãa ant~rior. ~arneiro, Wilson Gonçalves. José Fe-
Iniciando os tlabalhos, o S:-, Pr~si- Helena, Argemil'o de Figueiredo, Be· 

dente conc:.:ie a palaV1'a no S1', D::pu • .tena Neto. Silvestre Péricles, Edmun
tado Oosta cavalcanti. RelatOl.', que do Levy, Eurico Rezende, Aloysio de 
emite nô\'o pareC'l!T, con.t!áno, 2.1S varo.alho, Júlio Leite e Raul Giuberti, 
emrndas n';' 1 e 2 da, ComissuQ, Mwta, .cúne-se a. comiSsão Esped,3,1 do PrO' .. 
incumb:da d~ €Jtudo do proJHo de jeto de Emend'a à Constituição n9 7, 

são. !l' RE.'UNUO, REALIUDA rlO Im\ 
Prossegue eom a !)alavra o SI', Se· 11 DE AGOSTO DE 19S4 

nador Pessoa de Queiroz. que relata 

Lei n.çt 3. d'~ lS64, em virtude da QU's- i.le 1963. 
tão de orc:UU levantada pelo Senhor 

favorà;velmente o projeto de Decreto l.OS onze dias do mês de a.gôsto dQ 
Legi.slativ<l n: B2 de 1964 que apro· an·) de mil novecentos e se&'!enta.~ o 
Vt" o Convênio de Trânsito Livre, fir... l}1.UltrO. às dezesseis horas e tr1nt6 
mado entre o Brasil e. a Bolfyja, em millut<ls, na Sa.la das COmisSões ~ 
29 de mar:ço de 1958, Sem debater a Scnado Federal, .sob a presidência dO 
Comissão aprov!1 o parecer. _ Senhor Senad<Jr Aloysio de Carvalho. 

Em obedlênda ao j)receito regimen. Ainda o 5r. Senador Pessoa de PrE"sidente, presentes OS senhorea Be-Deputado f~n:llào Carvalho. na Ses
são do congresso Nacional d» d·!a 3 
de agóslo (:0 corrent.e. 

Em dí.3cussi:o e vocação, é. a:p:o
-'Il'do knd;) o Sr. D~I)Ut.ado Nc:b~rto 
S"Chi~jdt v,:tado C.QlU l'estrições e o 
S·r, D:;putado Pinheiro Bri-zolla dec}a
rado que não toma.va c:mhecimento 
das ernrnduG, em vIrtude das mesmas 
\erem sidu Eprcsentado.s fora do prazo 
regimental. 

Nlda rr"li!~ hlV~n.-dO que trat3.1', en
cerru-t>e a reuni§.o, lanando eu, Ge
ran'.o Uma. de Aguiar, Secr~tirio, a 
pre~ente a.b, que uma vez ap;'ovada, 
s:Tá ·a~sin~drl pfl'O Sr, presidente, 

Comissão Especial do Projeto 
de Emenda à Constituição 
n" 6 de 1963, que altera o 
artigo 138 da Consttiuição 
Federal 

-- l n .RJ;!.."UNL;"O, DE INSTALAÇAO; 
RgAL1ZADA EM 7 DE AGOSTO 

m: 1964 

As 1U,OJ' horas, do' dia sete de agôS
to de mil norecent03 e ses.scnta e quo.· 
tro n'J. Sala das Com.i~Sões do Sena.
da' F'ederal, presentes OS Srs, Sen,a
dor~) Jeiferoon de- Aguiar, RUy ca~
neÍlx), Wils-o:J Gonçalves

l 
José Feli

c1.:1-no, Argemiro ae Figueiredo, Bezer
m Neto, Sih'e.strt Péricles, Edmundo 
'Levy, Eur!co Rezende, ,Aloysio de Car_ 
valho Júlio Leite e Raul Glubertl, 
reúne/-Ee a ComissãO Especjal do pro
jeto de Emenda à Constituição nQ 6, 
de 1864. .. 

Em obediêl:da ao preceito reglmen
tal as;;ume .1 presidência o Sr. Se
nadur Silves :re Pér1tles que, decla
rando in.stala~.a a Comissão E.speclal, 
determin~ SEja procedida. a eleIção 
p.ra Os Cd!"gOS de Presidente e Vice
Presid€'llte, 1'Cspectivamente, através 
e.'lcrut~nlio seereto, por cédulas cDmo
mina·s. previlito na art. 81 do Regi
ment., lutem,), para w.ntQ de'iignacto 
Escrutinador o Sr. Senador Argeml• 
TO de Fi~ueirl~dQ, 

Concluida G votação, apura-'ie o se-
guinte resultado: 

Pal'a pr~idente: 

Sen<aC'or Júlio Leite , ... ,. 
1 Senador Silve.3tl'e pêr.ieles •. 

11 votos 
1 voto 

tal, assume e presitlência o sr. .3il... Queiroz emite parecer f-avorãvel ao naóores 81gefredo pacheco, Sllvestr, 
\'estre Péricle.~ que, dec~arand~ ins,ta- projeto dE~ Decreto Legl.;la.tivo n9 :}! Péricles e Antônio Carlos. reúne·se a 
lada a ComiSSão ESpeclal, determlD!\ de 1964 que aprova o InstrumenVJ. de CO-lDlssão de serviço Público Civil. 
seja prOced1da a eleição para os ca.r- Emenda à Constituição d;l organIza.. Jlusentes, com causa. .lustifioo.dlJ., G.! 
gos de presidente e Vice-Presidente, ç.ão Intetn~.ciOil1al do Trabalho rcali.... ser..hores Senadores Aarão stetnbruc~ 
re.pectlvamente, atravé:: escrutínio se- zada em Genebra, em junho de 1962, paclre Calaza.ns, Dix-Huit Rosado e 
ereto por cédul9.s uninominu.ts, pre- O parecer é aprovado un:in!memente, Lei·~ Neto. 
visto no art, 81 do Regimento Inter- SegUe-se com a palavra o Sr. Rui E' lida. e, sem restrições, aprovada 
no, para tant-o deSi"gnl1n<lo Escrutina· Palmeira Que apresenta parecer. fa ... a ata da reW1ião anterior. 
dor O Sr. senadOr Julio Leite, vorável ao projeto de DecretQ Legtslr~- Abertos os trG.balhos 5110 relatadgf 

Conclufda Q votação, apura-se o se· tivo que :\prOVâ a Con,,~nção sôlJre OS .seguIntes projetos constantes di 
"'uinte resultRdo: Assistência Judíciárie.. Gra.tuita, eon .. pauta: 
~ cluída. entre o B:-asll e .:t, ArgentLla 

para Presidente: em 15 de novembro de ~9ft... 1 .- Pelo SenhOr S~dor Sige/rdlO 

senador Wilso~ Gonçalve.s 
Senador Silvestre pér,c1es 

A seguir o Sr, Senador Vivaldo p~heco: 
11 votos. 1 
1 voto Lima Rp1'e;lenta parecer pe a aprova- _, Projeto de Decr.eto Leg1s1.atl" 

çáo do Projeto de Decreto Legls1a.tivo n Q ~a. de 1961 (Projeto de Decreto U .. 
n~ 87, de 1964, que aprova o Acôrdo :"' t' A 64 Câm) 
Cultural entre o Br.asil e a Bolívia as- g~a IVO n9 13S~ - - na. ara. , 

11 votos ninado em La Paz, em 29 de março que li Autorlza o Tribunal de C.:>nta,8 
de 1958, Sem discu~são. O oarecer é dl\ União a registrar o têrmo ad.itiv~, 
aprovado, referente ao contrato celebrado em. 13 

Sem d!s;c:ussão a Comissão· &!ll'OV2. de dezembro de 1954. entre o Depa..r
parecer favorável ao Projet-o tie De.. tamento de Administração da. Ma.r1-
ereto Legislativo n~ 89, de 195'\', TE'la,.. uha e o Sr. José Roque, para desem.
tivo ao Acôrdo entre o Brasil e a Ale... penhar. no Arsenal de Marinha do Rio 
manha s.ôb:t'e privilégios aduttl;letros de de .tan~iTo. a função de Técnico Es~ 
consulados de carreira e funcronãrios, peci:1lizado de traoolhOB a. quente ~ 
assinado em Bonn, a 30 dé novC'm!J:-o lig~, ferrosas e não ferrosas". Plllel--

senador José Feliciano .. ' 
SenadOr Argemiro de Flguei
. O Sr. Pres:dente, ~ PÓ5 agradece! 

e. ~eus pares a. sua eleição, desfgna 
pare. R.e!G.tQr da m'J,téria precípua à 
comissão Especial o St. senador Ar .. 
gemiro de Figueiredo, 

Nada. mais havendo a tratar. encer~ 
ra-se a reunião, lavrando eu. Edith 
Bllassini, secretária ad hOC, n pre-
5snte Ata, que, uma vez a.provada, Ber.). 
assinada pelo gr. Pl'esidente. 

Comissãc de Educação 
e Cultura 

,ATA DA 10' REUNIAO, ORDINA. 
RIA, REALIZADA EM 5 DE 

AGOSTO DE 1064 

A$. dezesseis horas do dia cinco de 
agôsto de mil novecentos e sessenta e 
quatro, no Salão Nobre t10 senado Fe
deral, sob a presidência do Sr. Sena. 
dor Menezes Pimentel presentes os 
Srs. Senadores Anwnio Jucá. Pessoa 
de Queiroz, Mero de Sá e Sigefredo 
Pacheco, reúne-se a Coroi~ão de Edu· 
cação e Cultura, 

Deixam de comparecer, por motivo 
Ju.stifícado, o.s 8rs. Senaô.ores padre 
C'alazans e Lino de Mattos, 

A ata. da reunião anterior é lIda e 
allrovada. 

O Sr. &nador Pessoa de Queiroz 
p.-ofere parecer fa .... on.Yl'l ao .ilroieto 
de Decreto Legislativo n~ 8'1. d~ 1004, 
que aprova o AcOrdo Cultural entre 
o Brasil e a Bolívia, celeúra..dl. e!n La 
Paz, A 29 de março de 1958. 

de 19"63, cer pela aprovação do projeto. 
Ainda o Hr. Sena.dor Antonio' Carlos Em diScussão e posterior "l'Otaç/t.) O 

relata contràriamente o Projeto de parecer é aprovado. 
Decreto Legislativo nO 30 de 19ô4 que 11 __ pelo Senhor senador StlvestriJ 
ap:-ova a Convenção adotada em Ge.. Pêric1es; 
nebra em W52, por ocasião da 35a Se~-
são d,a. Conferência Intemacion-al \... _ Projeto ·de Lei da Câmara n9 19~ 
Trabalho, CI relator justifica seu pon. de'!9S3 lP.rojeoo de Lei n9 3,B4~, dê: 
to de vista sôbre a matér~9. em pare· 1962 - na. ea.sa. de ori~m)', que .. AI .... 
ce. :s da Comissão perma.,ente de Di. tera o parágraf-o único do art, 29 da. 
reito Social considerando Imposslvrl:1(1 Lei n9 3.149. de 21 de maio de 1951, 
no5.<'o J);.'lfs desincumbir-se, a ·curto que dispõe sóbre associados obrig.l.t6-
prazo, da.s obrigaçõe.c: contidas no Ato, rIos do serviço de Assistênciâ e S:;or
·0 pareCer é aprovado" viço Social dos Economiários", Pare

Nada mal,: havendo R tra.tar, encer .. cer pela aprova.cão dQ proje!o e fa ... 
ra·se· a re~1.ião, lavrando eu, J, B. vOl'áyel à:s emendas de ns. 1 a 7 (~ 
Castejon B .lnc , Se.Jretárlo, a pre .. tt.bmi.'são de L:glslaçl0 Social. 
sen,te Ata" que uma vez aprovada se1'á _ Projeto de Lei do Senado nD 3 .. 
assmada peJO Senhor Presidente. de 1932, que "Altera a redação do pa

Comissão do Distrito Fed~ral 
5a RIWNIll0 ORDINARlA, REA

LIZADA EM 6 Ih';! AGOSTO 
DE 1964 

As dezesseis horas do dia seis de 
agôst) de mil novecentos e sessenta. e 
quatro. na. Slla das comissões, sob e. 
prre!-dêncin d,o. S-r. sena.dor Pedro Lu
tio.Vico. Vioe-P:re.sIdent9. presentes ()S 

rágrafo único) do art, 2'" da Lei •...• 
n9 3,149, de 21 de maio de 1951, qu, 
di.spãf! sôbre a organizaçãu C:O Ser .. 
viqo de Assistência Sodul dos EcODO .. 
(.J.ário5, e dá outras provid~nciM (au .. 
tor: 8enao.or Lino de MattOS). Pa ... 
recer pela rej€lçoo do Pl'ojeto, de 
acórd(t, aliás, coou o pronunci.amenW 
desta Comissão, atra.vés do Parecer 
nl? 32,1",· de 1962, po-r não se ajustar '" 
provi<iência. pe:n. proposição reco1Uan~ 



DIARIO DO CONGRESSO NACION~L 
__ '~':..' !.~' ... ':-. ____ ~.~_'_ :': '". _. :i::::izc..::"" ~g?st? de 1964 

~ 

· <d 1 i""? d Ad in'st ~ - ; tn~Íl'1!r I:IUlllZena do mês de set.embro. fb-.."::IJho i'~ici3d0 ~'o &Ofreu solução de :s:.sse trabalho teve grande rcper_ , .'J :;~.;;::/s ._r;.v:;~·_~~"s ,J ,,111.: r. Ç~{) numa datâ ~a.' s"er' pr~viamente est(tbe':. cont.inuNl~~e. cussào em Sã'<i Pau-;'o e ma.Dl" ãinOa no 
L;,l L5cn:~ão e r:ostel':Ol' vot.aç.',o oS iec:da. para'a \'isHd dêsre órgão .téc~ O Instituto Agronôm1c-,) foi cr:ado Paraná. porque naquele Estado temos 

~ . __ '::'.~ sãO··.· 3'pl0VáC!os phi unani.- tii:co~ I· ..... ' . .' d l!<} t m "_ I . i P D' 1/3 ela lavoura com sementes sele-
O' ' A'U' ," sóbre o assunto, o Senhor ame a e po 'U'J mper o, or ' clon .. ad<>" ri, n.o."norte.· pa:'ana-en,se, il". a1 :<'; -' ,"'," \- Ul.', - " ' Pedro U, a conselho de Antómo Caf- "'P .. 

(] 2:..'lh:::r P;?,tú~en::e, a .s(>~u';r, co- Pl'esidént~,' iÍ1forn~a ~os S€n~ore3 lo~,' Podzmos distinguir duas faEes' Outro exemplo, que gostaria de 
.. e 'oi d' ,"" lÁ' membrOS' da Comi;são que, de o.c[Jr- f d~ 'nl . d t "b'Ih r ~ ~ mencionar; é. o da'cada de tv,úcar. tr -:_::~ ha'.'sr s _csg _ a o a m::',· ,-na cf" ,- t 1 - á fa, un ' ... .In' al-S o ra a o <io ns~!"u· '" 

c. ,.> 3."~t"; 0'3. p:::.uta. ê ãhu.rl~js.· ns sc<'- o 'com 'o preceito reglllleD a ,ir ' 7 to _ aquela inrciada com o café e, TodoS sabem que pruDltlVumente 
li; :1::., '\S<':':ibuições: - ,~- zer a competente C()mún.~ação à Mesa mais taré.e, já.'por volta de 1925 ou llO Brasil cultivavamos a;s canas no--

do Senado Federal. 192.6, qu.ando tínhamos à freút~' do br.es, Elas foram, porém, ~liminadas. 
I ,- 1.0 S:ml~or ,Sena!tor Sigéf1"ed:J Os trabalho., d~ pre.serite reunião Instituto ~ pr, Felisl:7ert

Q 
Camargo, devido a. móléstias, ao mosalcQ, }o'o .. 

Pacheco; foram taquigrafados e, as notas ta .. ' que la!!çQU novos rumos' de' trabalho rarn, entâo, tntroduztéàs as canas la .. 
- prc.j:;t,o de. Lei da Câ~ara nl;! J09, quigráfLCtls, por determinação do Se· no InStítuto, Utn, "reÜlCionado CDm a. v!:I.n'esas, poster1ormeÍ!te su~stituid8J 

dE' 1.:::4, qu~ "Cria. na Justiça do nnor Pri:31dem2, p'3ssatf.o a fazer p<lT" agricultura eni bases Clentíf:cas e .lU- p'e13. êiU3" da Indla., Recentt:mente 
'l._-,i.),.;!bo ~ 3~ RegiãO," uma Jnnta de te fuI' tegrante aa "presente ata coma tro de ekpnIm~ntaQão, . temos em S. Paulo. mais cultivada, 
C . - • 1 t d pub wação anexa. • chamada 419', Ha', tâm6é~. as éa. :~ . "at-~q e Ju~galh:m o, com Soe e Nada- maIs havendo a tratar, o Se.. FO:'rtm :tam!Jém iniciados trabalhos lU 
en- :~QZlte.s c1ar0S. Ssfll,do de i'IÚ!las nhor presidente, à; vinte horas e cin_ de sele~~,) de planta, d~ genética. !Il~S cultiva-dM na dEStàÇãl? Fper-t
C.:..:~ ~ dá'o4tras pro.vi-dêI1Cias".' Ciuehta' minutos. 'encerra {L pre:;oente Cheg:nnos a tra2er para o Brasil um mental de CampOs, o Min:st rIo da 
~ Recnstnouiu O Projeto de L91 da reunIão, E, para c:msklr, eU, J. Ney' C~entist~ .tJú!ga1'O qUe não correspon- Ag'ricultut,a. 

,1:::m;:~ ~5' 13., d~ HH5~, .9-~e ':c~ncede P,~sos Dant~, -secretáriO da 'Comis- à:U à e:tpectativa. FQi'- o trabalho' Estamos' p!'esenteITlept~ com &'1 .. 
,15..::- ... "ryldores d~ Vlaçao Fenea 40 ~oo, ltlvrei ,re-'presente akr, que-, depoIS ~ ruelirorlfmeJ?to de, plJmta. ~ntão gumas seleç_ões em fase bem adianta .. 
t,~:q;., GI'ande ~o Sul. t!-posentados s,t.é d. e -U'dl1./,apl'ov$<i'a, será pelo Senhor •.•• ciado :por cruz Martins, com um da; no Instituto Agr9nómfoo ~e' Ca:pJ~,' 

I .... ~ ~~ ,d~'?emb.Lo, ~e. 19'59, ° abono ,pro- rresj,4~nte assinada, ' d,ploma da UniverSidade de l\fissis~ "in~s, A produção é de 20 Il 3~%" SU· 
N:,56n·) de que trata a Lei n~ -3.531, ' tf.-:.;.' " , Sip', .' _ -" I dPe,rior às. no.s'sas. melhQ,.res ~arfeda-, 

\(l.;!'19, d~ janeiro de 1S59, e dá o"ut:"as I,t.E~A A 4TA DA 7Ç REUliIÃO 
})r.J.vidéncias", .' . .. . ~, REALTuADA NO DIA 5 DE F' __ (l in:c~qr, pOrtanto vamos fo-I' 00. . b t'./-,. ~ • 
" Nada mats ha.verw,c a tratar, o s~':-' . AG6STO DÉ lB-64 caJizar, o· caso do Café. Saliento po~ Julga;nos que a su ,5 ,1H~.IÇ~O ~_~ !,a; 

.nhar._ Presld~!lte,-, encerra' à ~resente UBLICAÇlii.O DEVIDAl\mNTE 4-U- • .:!1ll <Jue Pi·lD1H;lva .. lente; cltivâ,va. rfedades co~d7r~da:s plUlto roas po 
~ireUDlao e, para ~!1sta~, eU,·J, Ney ( TORIZÂDA PEf.O SENHOR PRE- mas em S~o paUló-o 8lg.qdão de QU8; fB:Sa.s novas vadetla.des pode~á deter-
.fP.?S2QS Dant-a.s, Secretáno. da Comis-, I SIDENTE DÂ C01UISSAÓ Hdade .lli,cmn:U. Mas, atualmenté, o minar um ~umento da ordem de .' .• , 
.sao, -lavrei a presente ata, que' uma I - • rnstítuto 'Agronqmico' dfs'tribuiu ao 400.009 tol}e~da-s, , 
,vez Jida e a,provÂca, Ser! pelo &:'nhor' I O SENHOR SE...'l'ADOR 'JOSE' ER- c-hamacuJ. lemepte "mundo nôYo'·.- E;' O SR. PR~SIDENTE - E..'1l1lrIQ 
lE'rêsidente, -assinada. '.t ' MIRIO - PreSidente - Havendo nú· trabalho odundo <lo rnetituto de de Morais. AClIDa da ,419? 

.{< :' ' .,mero regimental declaro aberta â pre_ C1h'1}pln~. Existem dadOs ~xperimen_ O SR. GLAUCO PINTO VIEGAS 
o I' CQmissão de Agricultura -.1/ sente reuniãó da.. Comlssão de Agr!- t"~is ·seguro.; mos)rando que a, ~rodu. _ Acima da CB, 

' 'cultura e determino ao Sr. Secretá.. Çao com esSa semente dá pràtica- . 
,~ P...EUNIAO, ,JtEALIZADA NO DIA rio da. demiSSão prQceda a leitura da mente crês vêzes ma1S. Mas, quando Não poderia deIxar' de menc~oii~ 
t 5 DE AG-ôSTO' DE 19t)4 . IPt-a. da l'eunIão anterior. ", od·' é o trabàlho -feito n. o setor da citriclll, E' lide, pelo Secretário da Oomis~ão, se CDl?1P~·:a (i. pr uçao m dia do Es-
• Aos c1nco dias do mês' de agôsto a ata dA ~{l. Reunjão e, ~em <lehateb, tedo de Sã\) Paulo cqm a produção de tura, em S. Paulo, 
do ano de mil novecentos' e ses~énta aprovada. alguns .agrlcult0tes .que lançam mão D2VémO-'l1o,> lembrür de q1le tivemo: 
~ 'quatro, à$ dezoito horaR e dez ..nÍ- ' o SR, PRESIDE~TE _ Sr, Glau- da boa semente e -da.s prátiêBS e téc- uma fase, a-ntes da guerra; de citrt. 
;nuto',;, na Se.la da. Comissão ( .... i~ co Pinto Viegns, é uma grande honra nícas recomendadas, o aumento é não cultura f!or,escente'; em S, Paulo. 
~ança.s do SéZWdo 'Federal, sob a pre-- recebê-Io na Comissão C~ AgTJcu1tu~ de t:ês vêzes, mais de nove ou dez, :ESte traballlo' deveIWJs aos Sr", Ed
indência. da senhor Senad'Or JOSé EJ'~ ra. Isso associado a outras pr.áticas mundo Navarro de Andrade e Felís
nlfr:c, presldente. 'Presentes os Senho- 8'rs,- Sen'1.jores, o ilustre extw~ .. -,02· dara uma produção bepl ma'ís eleva .. berto de-Camargo. Os técnicos era. 
res Senadores Eugênio Barros Rttu1 é direlDr .do InStltutn A"o,'onônll'co a'~ tia, Mas não é Só.' Temos de -asso- 1\' l' d' G "uDert! e A emi d " . ,,- c ncu tura passaram, a recorp.en <l:r • • rg ro e FigUeIredo Camp,'n-:ts, onde sa"emor. e--:ta-o' sendo ciar uma série de fatores que V-ao teÚne-.se. Com'ss" de A 1 li J.,J - - aas agricu]tor~ qu.e formaoSS~m os -- a ! ao , _ gr cu ura reali~ados estudos e pe'qu!S' as v';'~"n- cone! ,cr;Jl3.~ es.::a, ·pro,dutblidade. t d 1 <lo Sen' ~"FOdo'.l CO d" - IM" p:>m.ares . enxer an o a ar-allJ' a em 

. l''Uv <:: _J. '. rq:p'lrecen o do ao rneíboramento da agrict:ltúya 
amda, os Senhore~ SenadOres Ne\:J.on no paiS, Sabemos, também, que vem Nesta ptímelra pat~e. focal12a~emos cava!ó de lartt.nja azeda. 
;Moaculan; JoSé :Séierrá AuréUo Vian- ccoperaml.o at:t'ümente para' o desen- por que.::,tão de disposição, o proble- Durante a guerrâ: surgIu um pro .. 
lla, Manuel VUlgça"e Ârmando :torri vOlvimenta Cla cultura algodoeira. no ma do ponto de vista: do melhora.. bletna qu"e, -9. principio, 0,5 técnicos 
" I?e-ixam de' comPoarecer com causa Estado de Sâ<l Paulo, Dessa fOrUla a mento," salien.tan"dQ aspecto que repu. argentinos.' não_ souber~m bem deflM 

jmt·lficatla, os Senhores. SeÍlr.idores produção aIgad-c-e"ra do Es~ado a"-n~n- ~a llllr~Ol'~.;nt1.5_imo. Dlr: OS tecnlcos· amerIcanos atribUf
~lX:HUit Rosado~ Lopes da Costa, An- tou de 15 p-3.ra 3-0%. Pode:-iaMos discutir 'qual o melhor r-aJp a cJeficiên.clfJ, de elementos meno--' 
tõmo Cal.'los e Julio Leite. ' E', ",portanto, uma. slüj,sfaçáo rBcé- caminho no sentido de' melhorar oS I res e outros atribulrnm-no a Uma 

E' UcLa e, S~In r~trições, aprO\\1-da bermos a visit.a de S, Sa. SeUs cd'n- métodos' empregados na agt.1CU1Wlo.i moléstia Oh·amad .. a tt;tsteza" do conhe-
e. ata lia reunrão anterior, selehos $el'ã~, POI' certo, um caminho_ Um dêles seria o da. sernente melhcr cimento de todos, E5.sa moléstia cau" 
',Abrindo os trabalhos, o Senhor pl'e_ a~pl'6 e aberto para que possamos rada, que," gera-lniente é.-o mai,9'CCO-'

j
ECll preJufz.Os, "em s) pau.1o, na .oto 

fi1den~~, comu:qica aos preS'ente o cOn1- aumenta'" a produção ~ 1cola do :I 's nômiCó, oi dem de 8 milhões de árvores. e a noS- , 
iPareClmento à botnlEsão do Sehilor . ~ - c

r 
_.31. '~ , '! "1 '1~P;Ol'ta~ão, que fl.!cançará três mi-

~lauco Pinto Viega:s, Diretor do Ws- O s..-q" GLAUCO PINTO, VIEGAS A ~u~dq.çao Rockfeller, ~o M~x.:o, !hõe,s, baixou, pràttcamente. a zero, 
,tltutO . Agronômico ·de. Crunpin,:l.S o·~ Muito obrigado a V. Exa, ao 1U~cl.lr ur;:!. trabalho ~e melh~r,:: _ Os tl'aQalhos realízados no Inst1~ 
'JuaI, mt fdzer uma. eAp-OSíçeo, s66re Sr. Pl'esJriFnt-e~ Srs, 3emtdc:-cs, é me~to da a:"n~ultura. co~eç.ou. J -~ tuto Agronômico pl'ovaram que nu1.n 
ra. R:3~orma Agrill'i:a e os problemn.s -ia para .mim uma grande honra estar tarnente por ai, proc~,ando. dlstr.lbUlr ensal d e el'tià Unh9mos diferen. 
agncultu~'a brasil~ra. enl virtude de presente a ê"sta COmjssão. Na quajl- .:sementes melhoras aos agncultor,es e o e nx t . 
Ste e,ncontrar. _em. estudo ne3te órgão dade de diretor do InsLtuto A"'r<)- .simultãneamente mÚnrs.tralldo.lhes tes traTiedades enxer adll':l em dl~e .. 
~cmco o proJeto ele Lei da ~âmafa nômico de Campinas. venho t..-azer"'m!- enslnament-os té'cnlcos tais comu a rentes canJos' e se adotá."'semOs,_ o 

n, 30, de 1964 que "dispõe sôbre a rei-- nlIe. tnodesta contribw.ç~o nianeira de adu'oar, 'utilizaçã() das c~varo de laranja dôce não ap9.r~ce-
~uJ,;lrJzação da pro.priedade da terra O aS~tmtD agric:.l1tura intere_sa ~ ma;1uflltLs, ere n~ o problema d!!-, doença chamada 
;s~l!-. us:o e dominiq,. e dá- 'outras 1ro: todos os brasJeu"Os, uma vez que ,in- " ". trIsteza, ~ preciso frIzar, Due a la. 
vmencJaS." . da. se constitui lla- maior renda bruta Con,'ndel'ando, por exemplo, que em I r-anJa I1zêda é que contraI a tristez,a 

A segUir, J} Senhor Presidente con~ dQ país, " . ISão Paulo há trezentõs milhões de \e a dôce não .. S~ R substituicão 'du 
'V1da o S€ntlcr Gla.uco Viegas 'a tO ~o rast;tuto 4grcnómi~ de c. amvi-I 03}, ',EI:C3 1'~1l!I!~. Nóv~" e seisc~nto5 ,Çflvalo fora-m re~1t.zados e diVUlgados, 
mal' _assento à mesa: das trabalho. e~ n,as lutamos desde 1!)31:, Muitos Us- milhões c1e outros cultIvares, notada.- Em Campinas D9 ano{) pas.sado, t'eaU
,~!TI segpida, o Senhor Diretor do \S~lS: pecto,., da ngricultura vêm :encIo cuf- m~,1" '." "Bouroon Vermelho". D;·(fe-$e J zon ... se a -terceira- reuni?o para estu .. 
ltUtO ~gronômjCQ de Campinas pS"'- dadoQs, especialmente o da nOsSa l,tri- estlm::::r, o aumento de pr.odução com 1 dar o assunto, partiCipando dela. €S. no a a dl::>corre:. ~bre Os fatos que aS.. buição precirlUa do ponto de viSI:il téc~ o nlaplJo da.., novas linlu:ge-11.s ~ele- pecia~jsf,a do munrlo inteiro e11l vi-

._ ImpDSS1~11Jta,r, o mais perfeita nica, vr.sa.ndq a melhoria, da nossa elonadas, Estas linhagens pro.duzem, ro.lo.\'I'ia. O rest1mo. foI publicado na 
8yonço da agrIcultUra brai'Heil:a apicultura, Eu: vârios :::~Q.i.cS o Ins- em mé.dia 67% li mais. do que o revista franceza' j'FiuW', . 

Dando prossegu,imento aos trabá-. ti~tIt<? !.\gronÔ:m1.CO ttm' 1 mni 1- "Bollrbon ver~elhou sem seleção • ' : 
lhos, ? S~nhor, Presidente, concede su ... tr~lbu:çao que reputo de grande r~le- MJlm, em um pedodo comQ O d~ E djgno .de nota, o avanço e o de 
-;.ess1vamente a palavra a03' Senhor~ vancla, t9ú2-19fi3. com a producãO de onze senvolvimento da Cltr;cultura em São 
...::.ç'11r~Ore" Aurélio Vianna, ' Nelson "1.a- Peço licença a Vs. Exas. para apre- milhée:f de sacas de ,café' benefÍcia- Paulo. Atu~!mente ,plan!amos 45 mi
cUlan, !'-'!anuel \Til1$.ça e José 13ez~rra santar algUns dados do_ trabalbo que tio. 133. 400 ton~lad3'.9 p~Qv~m das li- Ihõe,s de ~ryores. e:n ~Sao ~aulo. e 
(15 quav:, na· oportunidade i;Il!icitgni ~ecent~m~nte- p:ep~ramos. e d~r uma nhágens "Mundó Nôvo". Se os no- e~01·tat'ftos cem ~ll~o?s d? ca:ixas . 

• e~cl~reClment<lS ?etalhad')s 'ac~rca -do,3' idC {1~ m.!portáIJGla, do que V2m S!'_1- vecen-tce mllhÕés de cafeelros exist,Em- De maneira qu~ a c.it, icultura tornou 
· ezsuhtos ~boraaQO-S pElo Conv!dad d-o real!zado no InStituto, tes fôssem de' "BourbOn VermelhO", a flor~cer em- São Paulo. e tsso se 
tran<;co.rrer da sua éxposiçãn o' no. , . _" . _ terlamcj.s. 'aperias 526.600 . tonelB.das dev~. em grande parte.- ao tl'aualho 
PI'~~-a~~~~~~o·g,;J;:~~~~ri~' o Se4bQl mg{aS'::"si;;~W~~:~s~ osr~o61aª,D ou 8,777,000 sacas 'de .café, 'ou., Séj~, ~~r~~~~~nt~elPte~~~i~~ien~~ie~es~~ 
Bente~ do acolhimento "o _aos pre .. Plnt" Vlegás é tiro: dos homens qw~ 2.22~,OOO sacas menos. O conJ,fOD.o '" t ,'- n d-" "rolo la 
presidênci'a da" Coinísâo

por 
P8rI..e" ga mais trltbrJb~m no' :nbtuto de cam pode' ser- :felto com o ca.fé MUnd? Nô- .e ~~:nrr~""e:t~a i~r~fl1 er;; ~~obi!ma 

~ormulada peló SenadOr A~~él.r:c~i!~~ pina,'3 e com S. Sa.oNlrnbé-fl'!; um piaui- vo sem ; Seleção, que tem produzfQo, n "'N i:te d pa'raná com o caSo de 
ma (I outros no sentido de que seja 1\ ense que luta ,para a desenvq)viment;;!) em m~dla.> 998 g por pé. Os cálculos vfrus o I°oàoeiro 'e OS fé'cntcos do 
,·Cesnu. Jje:'lOCR.da """. 'ra " c"dade 'de da loJ.youra alg.odoeil'a;- dão.- um valor semelhante ao obtido Tn t't ~o ~ gr nômi":o- >1e ..... 1.~'piné.s <:e .mp n ~-" com o ,rBourbon Vermelho". s ,1 u o '1' 0. '- ~ '. _ • 

1 as, a fim de no Institut O SR, GLAlTCO PINTO VIEGAS . " deslocaram e foram estudar o pro-
Agronô.mrco. proêeder ':in locon ,-o _ pQçà l1ce.qcà a- V. Exa. para Uma As_ dlferenças se acentuaip de ano blema in lOcO, Ap:;tfe.ceram ainda 0\1-
lu~do~ 't'el·?-,~ivo.s a03' pr-obletnr J 'a~;í~ pequ~na reti!rooção, Meu trabalho. no 1-Ia::a' anq. em f,ace da, expansão con.; foros nroblemas n~ R.etrião 1IVorte ~o 
:;"~~~(t.sile~~s'dben~ cmno, .... ,R~f6rme. Instituto A'1'rohómicú nã·( é esp.eCifi- tlnufI: à_as seleçõ~ "Mundo Nôvo" emjPafS idênti'co<; 903 exis.t-entf'''' n,.. MA, 

S h" n Q. em COn"f>ql' ;ncia. ocamente s,ôbr.e o R!~OOª,O, ltste é reR.. São Paulo, em substituição a' tipos 1dco. relacf.Qnacjos com o virus e aue 
en (li PresIdénté, d~!gnado -a pi'~- Ií?l'l~O por" RaimWldo 'ó~tlz; cujo tra .. menos'; prorlutJvos.· "foram e5tudad<lS em campinas. 

,o": • 
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o nlalS nütável são os e.studos rea.. uma boa Pl'ooU(áo e po$'i.bilitSJ' f!.0 de soja perene para p~antar em 10 I derruba as fôlhaS, pOOendo, a.-:-.sfl1l. 
li"l.~td.os -pelQ,:, t~cnic{}.,:; no desenvoh"i .. agricUltor seu p1antIo em época~ dife- mIl alqueires. ser 'feita a c()lhe1ta. mecânica. l?Jde 
meuto o que chamamos de matrizes. rentes: D~.slt maneira, êle pede se O apro'reitamento desse a,"isodação ser intr'oduzida. 4' 

A maneira ~~ simpl:::s é a segulnt~: ga.r<tntir contra. um "veranico". abre, P<1:rt). a. 'lona t!'op.~c~l do :?aís I O $.R AURru:..IO V""ANI\. _ Servi. 
tomam-se sementes que têm vários p:<l.5.'Oarei, agora, a falar a resp::ito pe!''Bpectrvas lOte1"'~Ssante.s. .' b·.l.. forra.-
onbriôes. uns fl'a'tiJizát'eis e outri:s da m2nt.a. Hoje. O B:a.sil é o m::tiOl' O SR. JOS:t FELICIANO _ Que... rIa a ~lam~t'la t;m em CO:l1J 
não. Os fertilizáveis funcionam C"O~ Exp':l'tador dêsse produto, no mun .. ria. que o Sr. escla1"e;;~se se a l->Qje gemo S • D etc! 
ln.{) ,r~.l'da<ieiJ:as "oo:''culhas'', porque Jl.' Existe. no Paraná. 'o va.le da men- perene te::n exigência de menor aci- () PR. GL.-'\UCO PIX1'.') VrrGAa 
têm as m€~mas cara.::teristicas que ta, São dez milhões de dôla;re3 que de ... do solo. porque vel'i!1c3.moJ que, - QUe Eaib.a.. não. 
:na planta.!~mãcs. E'icolh2-se a ál-vov ent.ram no pais a.ntert{):m~mte, 6.g. várias que1id.actes O ErR. A~"LIO VIANA _ ~{Í' uma 
;te matriz ~~ ()~t~m-s~ uma. "muõi~ Há out:cs problemas, além do::; téc- de soja e~:igiam emprêgo de calcáreo. qUll1àade lll'ava. que o. g.Jdo co..:ne e 
Ilha" de Se1.1ent~, N-€'scid'a em c·on. n:cos. flue interferem na questão. Iosf03.to, a<lubação: merre. Existe a mamona '!hUl.'«, que 
dtÇ-Ões técnicas esp?:~iais. Então re.. O SR. AURJ!:LIQ VIANA - O Se.. O SR GLAUCO PI)1TO VIEGAS também nlimt>nta O g:ldo, 
ttra.·ze uma "bOrbulha" de::-!:a mOO·a.. nhor usou uma. expressâo .sôbre a - possó :lnfo.rInar que é .weno.s cxi-:- O na. GL.~UCO PINTO Vlt~).AS 
De:ssa mn.mira con~egulmOs çDntffi'~ CU,.,- :'~ dô arroz precoce. Dis.<;e o se- "'ente que a alfafa. Há que salientar 
na! o prcbl;:ma pcis, atl·:,n.'é.s da se- nnor que êsse arroz exige menos que na primeira f:.:.:::e de dcsenvol:v1- - V. Ex~ estâ c{)nfundin~oq. 
mmte. 00 "irus não se transmitEm. chuva, Eu estava sob a impressão de mente ela nâo an:ma multo. Toma () SR. AURÉLIO VIANA Já 
Existe, em Bebed.:;ul"O. um pomar far.. que êle ex1ge tanta chuva quanto, !mpul.so do segundo ou do terceiro, ac::nteceu aqui no Plan-'3.1ta, 
ma do por m:;!,o dessas matrizes. Cau- porém m"3nos t.emPo; que a prtc{)~i~ uno em dlante.;. A (I 00. GLAUCO PIN'10 VI.:iX..~AS 
I&;)U Q?U.n.t':. incl~i"YE1 G.?~ té.;'!,.'1ioos dade é porque prodUZ num espaço de- _ ~ SR: NEL .... 9N ~ACULAN -o... _ No set{lr de .solos _ pas.san!!o p:lra 
amerIcanos, naqu:la reumao, o dl?- tempo menor ma.s ex!ge chuva l1a~ soJa pClen,_e só ; ut ... liz~~~ para l' 1 outra faze de nossa expas ção _ q:lC' 
.",em'olvimenl.o dcm'JnslEado com as que:e espoJ.ço de tempo. Não é isso'? ragem? N.~o de:xa fru.lIIC5.l'1 ria ,'essa1t.r • J·mTVlrtânc~1. do Jns-
e.p.el"ieiçonnento~ eles t~nicc:s. l&~ I O SR f 'LAUCO PI!\TTO V:LEG:\S ,.... 
com mUlto gAUd:o uaIa nós. J O SR. GLAUCO P!:· .... O VIEG.~S . ~. f"r 00 tituto, pionei.::o n:.. e-,tud..) de sobs ti·O .. 

O SR. PfXSIDÊNTg (José Erm.i_\- .:-lào ruí mUlto fel:z e:n :; ... ,. - Tem essa quallds.de ,de rutIl ,ri picais no Brasil. l!!...Se estudo foi con .. 
n'o) Na', gosta~a V, 81 de se refenr netta .de expressa". V. Exa. tem tooa O gado, c·::menào. a SOJa perene '3. cl'ibulcão d egrande valia, O Instl.uto 

- v ... _ . ~meando à medIda que a .seme. ~ ....... "',. ~ u d melho '€ Ll' - OUE no Problema do algedão ap!'ove1tan~ I El rszao. ExIge menQS chuva. . • t b "'" t' AI"'uns 'p~:-->Ul ma ns I s eq lpe., . 
, .4, .... N'r I atraveSSa o li o~ \.LI.bes IVO. ..". emtern no PaIS. TemQ8 c·:rca de 

do a .,presençn ct~ Senadofez \.Úr .. ~ ~ \ 9, SR. PRESIDE}.,"T~ _ (Jo.sé Er- mistLU'am na. roça0 do ga~o ,na se- triuta técnJcos e.'itudan':o O SJ1:J. • 
deste. ! mtrlO) D~ quanto d!mmui o clcl0 da. mente da .soJa perene, pal a semear t~ trazido várias e importantes c.cn-

O $. Gl.AUCO PINTO \'1EGAS! produ.ção? J nos pastos..., ttib"liçõ:.:s para os congr~os c:entí .. 
- Com muito prazer. . ; , SE GLA Uma co?tnb~:ção mwt? imp~tan- [iOO,>. Os traba hos d~ adubaçfo, da 

sabem y. Exas. que em 19.29 tI~'e· _ °Um m~<;,. {TCO PINTO VIEG.'\S te do InstItuto e e caso.da. .m.andioca. [ert!llzação têm perm:tldo orientar dlo 
mos a Cl'l~e do c·3.!c. e n-eSEa OCl.lSlão ~.. TemOs um trabo3.lho mwto bom ~ r~s .. mel]lor manei::-a pos.O:;ll'el os ag.ric .Lt..} .. 
o :"'I'..stit.uto A:gTOnômicoO, graças 6,,:5 T:.I?OS' t~mhém, o_~ .~~\trado ?~e~ peito. Seu ~1!tor, Ul~ .gran?e reC?lCO rc,s lluma adubaçã:l mais ecollôm·('l. 
trabalhos refilizado.s POr cruz Mar .. ~o~ _ que r"·:11 .•• ~._~n~_s j2:rac el 3 no assunto. Ja por mrms vezes fOI ao Queria menciollar também o gr. ~l:ie 

.tins, comeguiu v2.l'iE'dades seleC'~cna- t.iC~':>b ~o .. ar HZ dou:ad~. Ex s~ aut.ro, México. a fim de resolver determi- impulfo que o Instituto Agronô:l1 co 
-das de al-godilo e tamhéro o::ganizQu o a~a~.s, U!ll P~~~O'd ma·.S Lll to nados prob:,emas daquele pais. deu ao setor da tecnolcgia de r.l! ... 
postas para distribuição de seIl1'€n- e ~'s.mos a?ç~r?-m rIO, ltm pou~ Vejo na mandiOC,3, uma. pl'ànte. ex~ m-entos. 
t.es. qu.e uind:\ hoje existem, mas qu~ qu:nho malS sadIO. trr.{)"tcÚná.rin. pat'ó\. reso1v'Çt nmitos d.os Rt;alizou-se um convênio entre :lS 
já faZl€m p'att.e ~e 3-U1 out;:o D~ar- O SI}. AURÉLIO VIANA _ E.a problemas de alir"lentaçoo do_.Bra,sl!. Naçi!~ Ulliéi},s c O GovêrnC? do Es:.:jo 
tamento - a DlviEa-o de sementes e produçao por hectare? Sabell1-OS que o nosso país é e.::;sencl<3.1- de ~,s.o Paulo _. Secretana d~ ~_'!,~'1 .. 
Mud·a.s. ~teriormmte nada tínllamQs I .'. ' mente tropical, p=estando~e aO de.. cu~tt:"ra, o que permitiu têrm0S já ins .. 
ll:eese sen0-<t0' '. . O SR. <?~AUC~ .l'_2'iITO ~VI _, OS sawolvimento da -cultura da man- ta aé'.~, e em pleno funcionam~n·:>". 

COnk'1.fel a mane::,a pitoresca ~omo - A ~oduçao media, em Sao Plll~(). dioca. O povo está pçrfeitamente fa~ O~ malores centros de t.ecnJlo;?;ta de 
se passavam as C01.515 G!lt~s d~s~: é de c",rca de ~ .sa~a.s por alquelfe miliarizado com essa. pl~nta pouco ':;01,. da América do Sul, e talv~z do 
havm na zuna de [tap.Etmmga. ~OlS püulista. Com irrlgaçao, os japoul'ses. exigente nlun:i'. 
ou .três agri,~t<J.f('.s que se diZIam em nosso ,E'stad'o, COlheram 160 sacas Para s~ plantrtr hata.t.J:.iha, temos de AlJ t-emos concrnt:n.do pequenas h .. 
proa.u.tares ::t'~ sementes. HaVia, (n· de~.~· varIedade. 'comprar seDlentes n3. !üemanha ou dUstl'ias. E<;~mo.s t'5t'Jdando, pJr 
ti!.o. ,u.ma pIlha. d·e. sem€ntes ,de nl~ O SR. AURSLIO VIA...""lA _ Tam- na Holanda. Por meio de' radioi1:ót-o- exemplo. a questã.o do aproveitamento:) 
godão. e ~e um agncu!t:n ped}!J. ums.. ~ d á .:toS s;bemO<i qU$l lJ ;-0,( qt.e ela .re- indm,triaJ da banana - prepal'<J d.!) 
cer~ vaned~de e oatro pedIa mna bem g~s,-a G guu? ~uér, qual c' adu'.lo d:: ~&ci1 nssirnJl{l,- prod.uto da. banana -:'" alimen~o in ... 
:&rl,'ed~ dlfel'ente, ()8 .. 'P~utor~ O SR. G!:~o\UCO PINTO vrroAs cão. A mandjoca :.ão J·eage à sou· Cantil de primeira o~m. 
l2.nl -;utao a uma Ocl OUlTa pllh~ d .. - O arrOz e uma I'"la~ta que gosta bação Isto indica ql1e ó capaz de re- O SR NELSON ~LqCULt\:.J 
algodão. ~te. entretanto, não tulha. de água tt d 10 mil e poucas .• .., J; ~ ... 

untt:-onn.i.dad-e. e a p-::oáição d~árta e!e. Uma '·co-r..qUi.sta mais recente 6 a rar o SO .. • Quando es.tn·e ~ Lond~e:\ no r.r:o 
também muHo bat\:a. ! "soja perene". O SR. A-URÉl..olO VIANA :- Sr. ?a.ssado, tUI à. VIla ~e ~m{l0J?1 e ~ VI. 

Ent.ão, gT!< .... "S a ê.;se.s ka.balh05 rea_ E' um problenta muit.o tu.terf!SS:mte Diretor. tem. o ooul~: t~ a folh~ ~a ;:,ite~ algumas ~rg~~lzaçoes. La, c,-m. 
--- Só!> nos preocuno<>moQS. no Instituto mandioca. gmnde q:MnüJade de plo- pre,. p0r 1,5 mIl o~are5, uma us.n::t. 

lizs.dos poo' Cruz I'itartlD$· - confo::"- ,. ~ '" .t""" j t d _ tefn~? lnfGh2men~e, m!:u suce-.ssor mandou 
me mEncionei - é q'le cOllseg·uiruoo :~ "o ..• :.~1_.~O, com a ~ ro uç:::o 1 de . ~uspendet a. compra. Não adianta es-
fazer a .seJ<eçác-, cujo d2senvolvimen.. um3. l~a que pudess ... substhUlr fi O DR. GLAUCO PU ... ~ VIEGAS tarmos criando vârtas equipêS p:Ixa O 
to co.ntinua t. toe pl'OCf:s..~ em São alfafa .que,>. como .se. sabe .. é .e.. :ainl:.,a _ A planta pode S~ a;Jto~eit~ja. para mesmo fim. 
Paulo. D&se tnodo a.s var1ed~de.s vão das legumlllosas. Mas. qUandú examl·. a fo'"raCl'em. A raiz, eI1tre~nt.o, é po- . 
sendo 'sempre suhstitufdas. posso di~ n2.rr..~s melhor () assunto) vamos ver bre de proteJn.as Aur-rroeitt: .. se t6da a O :JoR GLAUCO PINTO VIF.G.~.~ 
zer~ entãO, a V. E:'.a.s. que a unlfar .. que é considcrada como tal porque plant(1 para. 'J gadO A fôllla tem 20%!- O ~lU1dnmentaJ é tênnos €q',lip::,.t 
mMade do no;;so algodá'O veio mesmo tem uma grande qualid'ade: a de set de proteínas. A mandioca é p!:t.ntu que-, s:ubam. trabalhar ft',sa m.:ttJ:ut. 
'ben.etf'iQia.r a. indú\Strt.a e o comér- perene. Cada ano o tmbal; é qua. industrial e há a. p~Jf.::;lbilida.,je de o nana. 
do, da...'ldo-Ihe3 pc:s~bllld·ad{,3· de ex .. 13e nenhum para sua cultura, pois BIasil vir a expo!"tá-Ia. pois. em cOn- Em C:ampinas, e3tá sendo 1n3ta ~.d~ 
,porta.cão, quando cortada brot::: h.JO. \'el'.'3a c:)m um técnIco ameriCano 1 Ja.s uma usma de produtos, indm:t.:"S.,!l 

AtuãIruente, no:so algodão tem de H.ouve rtma énoca em ql intl'O~ ilhas vÜ·gíuie.s. no m~r das ~t1.ha8. !OSf.atados. Para o Ir..stl,tuto, .. se:~a 
trinta s. trint.'l. e dois rnilfmetroo. e duzlmos a qualidade "'kusu" comum êle me informou que la se esta erlg'.:.n- equ.~pumento de real val.a. E.\~t!.H' 
todoo sabemo.~ o que 1:-:1:'0 significa Th'Omos as coroa.s:, ·mandamos para o~ do Ullla grande indús.tria de alumma, mUlto bem c·olocauc. . 
em rer.dimEnt;(·. Se nntigament.e ll1'e- agricultDTl(s, mal; não !omc.'" bem su- a. qual vai pre.cisru- de amido de man- ~ O SR. NELSON M.<\.,CULAN -1 
clsávamos de ma.is de clnqUent·a f!- cedidos, Pa.ssanws no "kusu" .... ,opi~ dioca, Se S h i "'1 d ~, os en ores fizes..:=em p'ress::'o junt-à. 
bras. para compôl'. qu nze Q..u cs e cal. porque tem ~Tande \-.ant.agem de O SR PRESIDENTE _ JOsé E'r- ao In.3tltuto Bra':iileiJ:o do Café, coa .. 
pluma.J hoje, (:om qu.a.renta. e três proou:zu- .semente. A comum não mírio _' DeVe ser a J.J.maJctit. .scguirla.m que o técu'co estran~eiro 
oonsegufmos a mesma. arrobe. Essa produz. havendo ditlcu1dade enornu· O DR GI.AUCO PtNro VIEG~'\S f1ca,sse. três m2ses no Bt~ll. eQn,1 a 
n<wa varIedade representaria hOje, t!'m da mu1t.ipllcação. _ Nest~ pal'tieu ar, acontece que ú tr(lca de dois 011 três dJ6 nruscs, qu. 
dülheh:o, Si,!? bilhões de cruzeÍICls; Su!.'glu, então, a soJ's perene, de ma· . d' s' li ' 
Ap I ' t de V ,'~. e Con Brasil aind!l não c::mse~!UlU pro ~1Z1r se e PI~Cla .zar::::m. ena.s o lllPO$ n eIlw= ... neira intel'csasnte, ~ d 
signa.ç·ôcs, do Estado~ atinge a três bi- Tivemos, no Instituto Agronõ:mi-co um amido de mand!oca de"ntro ~s O DR., GL.~UCO PINTO vrSGA9 
lltôes de cr1l2el~os. um técnico americano Pro!. WWiam.'io padrões exIgldos Então',..",nao co~- - Sr, P.residente. creio que minllSo 

F'O.1a.rei, ràpidamente, dos trabalhos espeeialisttl em sOja nos Est:'.doE Uni- gu~oS mercad? ,mas pe .. "o se~ c~~a hora está, esgoiad':\.. POl1ho~me à dis
que fl.zemo.s em São PS,l1lo pa·ra intro .. dos, que trouxe, por volta de 1956, relatlv?-mente fa~:1. O processo.!u d"' posição àe V."E."{1:'$. para a.s perciun
duzirm~ o mt:ho hí~rido.. Tinhamos um punhado da espécie diferente da trlal aa. elabol'aç.lo désse anuo2, e.tas lleeessárins. Abordei o Q.5sunto tio 
Que selecionar no..~a. própria !inh3 .. soja C(l:mu...L1 Pi'ra 11:115 de hibrida- ~e~r de ferro na á:;'J!l, O pro'~IE'j,na pontQ-de-vista e.ssenci-almente técnIco. 
gem, e, para w.nt.o. organizamcs no5- ção. &se material foi plantado em e ESse. b h 't i 1.... _ nt Sei uerfeitam€nte qUe muitos casos 
Ea. produção de scmentc~ em São estufa. MoJ.s, como estávamos com c Há U~"ll. b:a ,al ? mdUl 'O nV<Oire~a d e são iaraentá,veis, como o do cofe. 
P·a:ulo. Com isso houve um aumento c.om a. vldel~8" v.S3n o a cr 9.çs.-o e Os t'!?Zulta-dos da técnica levam a'-
d'& produção de qllin.Í1entcs quilos por pensamento voltado para a obtenção ~id~iras tropl(~a:s. cru~~ndo~5e a eu- gu.n.s IlJ:lOS para serem introduzidos nl 
hectare, e dez milllães de sa.cas Q; de uma legumInosa que subStit.Uisse a. r0Pe,Ia. Com a.. da A;mél J.ca central: aO' prática. Condições econômIcas, f:nau .. 
ma.is, . alfafa, um colega nosso logo ,iu na- tnstltllt0 A~I'l)nõn:lCo de C9.!l1pm" s Iceiras. sociais trallsportes e outr~ 

Qt1!3.:nto ao p~cblema dO amz, o que!'). planta a posSibilidade que em está d,ist-ribum:Io ln;:~s a resp.e!trJ, in~ a...o::pecto3 de ~ossa agricultura inter •• 
lnst.ltuto está distribUi!1do, atua.lmen_ naturalthente enceJ;ra, Passou a· ~s· clusive Do Vale do :::a~ Franc1.sco, .~O- ferem ~ t3lham. o desenVOlvimento 
t.e, aJgumaq variedades precoces que tudor esta Jnja. bre o trabalhn com frutas de chmal ' , 
plantamos, em São Paulo mais di! , Existe. na z,>na de Cam.pjnas. 't."U tempemdo, como o cacau e o pê~sego. O SR, MANUEL vn..AÇA _ A nova 
95% de 'qualida(~e que nã.tJ se faz BJ:Lui agricultor qUf! está c\.lltivando a fiojn TamWm exi.stl' trabalho para o m~- variedade, resultante de experimEut.<\. .. 
em Goiás t! em todo o Bra.sil Central.. "perene" !1ESociad'a. a gramínea, Com lhoranl~l1b d':!. mam'JU!\. mediantelção, tem cal'a.cteres irre'Versiveis? 
o A cultura fLCH. na. dependênch. da,o; Isto. está fazendO ll.'11a economia da cruzamento de seleções Tínhamos o. O DJ::' GI..A UCO PINTO VIOOAS 
chuvas. e as. variedades precoces. de ordem de 4(1.% nas rações. mamona. anã e a estamos cruzando _ Perf.;itamente 
eentA forma el;.lS são m'€IlOS eXI~n- . O resultado toi tão bom que, se~ com uma qualidade d-e chhnalTão e, I ' , 
tas de ã,gu~ pn1'Que têm um ciclo, gundo es!ou informado. um. tilho de \por. mf:!o d-e seleção. obtivemos no'V9. O SR. MAh~ VliL.-\ÇA _ OC)1"
n1MlI curte, podendo, de':~a' fOl1na. dt.n· \ LunÜl'delh 'Vai com'P~aT D tonel.'ldu" ,v3.t'kdfl~e, chamll<'l::\ camp-inl'ts, que t.lftuará l'ep'ro<'Iuzlndo~se com &~ co!" 



r~:2:"S,s? !~ão hi' pe·;:jgo dt! l'ever&i~ o caboclo rcD.tQv:t. vi-). aquôle pô- \lUTa não di a menor orientação ou No paranA., Estado agrioa!a, infeliz-
blUd.).-t:e? uru16, e O fato ê que fOl'am ,'E lidO, as'3ist.én-i}ia. mente he r.l,ma agricultura desol'gfl.nl-

ajudandO ~~ c{)lh~r a experiência e Esse Instituto. que já. está. funcio.. zada. 
O D'.IL GLAUCO PINIQ VIEGAS a ncticia fof-se pr-opagando. Hoj-e, .é nando. !;.em O seu corpo técllkO'. a .sua O SR. "~=ID~'~ (José ErmL - 08:11:::':,01", n:sf:e s::ntido lançamos ... d d -nsão ~ ""gani"",-.'o p.Aer'- se o com 1 r'~ J.:.o.~.I-.I!> ... uma a-rea e gr!l'h oe e.-...l-''' , _J u..w ~ '-'< " ' 'VU ~ r al - rio) _ ""·~,.anl0S "UV,TI" _ V"'S- ""ce-'mna ::~mznte m'c'llwrads. Vam'Js SU- ti d b A ] ( A j d I te d "t b J' I .. .I!>O> V '-J "" ... .L'.IA . 'e a u os. que a a,zen\.;a".eerv 11 e [.1n .OS S E e ecnnen os naClOnalG, lêllda com muita ,' .. -.t: .... r.-.cc.o. u'I" ra-

Po.:" a ~ei1le~te de fe:jão, Neste ca,so, .... ..l.t.l r""'J-"""~do exper'.·nc,·.s na área tro -- ~- 2z"'. ... "-' mvu'C o. ...~. U."-A. - m,·.,'o inicia a.~'·a se'us trabalhos pOd<! 1l<!. ,.-er aqul a que definhn.x; como H" <> d di! ã V pl'c-I "o· . -...-uve Ulll proce.s.: e lLS o, en· " . , no Senado. Go,:;;t'ir,·. d. 5a.l'er ,'.·e H' ren:'suo, mas neutro sentIdo, ·porque, d I d . ult· o. C n"dos de tr.·" p B'1 -, .o o exemp Q () ag.l'lC '.()" 00J.. os· a ~ ~ ~r ara o raSl Comissão pode mandar um grupo de 
que, uma sem2nte de feijão melhora·_ waldo Rooha blira.nda. out:<kS seguI- rec~ita3 de países de climas diferen- perguntas sôbre propriedade fi51'-" 
da 'óe produzida. 'numa área, digamos raro o ' siste que repe f tec: '-
no' va;e do São Francisco, numa zo- Ôdmesm ... 'O ma reu lU "E" • à C . - d umidad'e <Yo solo, conhec:mento di; 

em t a. a c;.rea. ' . < o ·que sugerlluos OffiLSsaO e pIant.as, PH-36, nitr':)'7 .• c· n',' o," fel"-l·'.' .• na sêcn e com o neczSl~ár:o rigor téc~ I·t t A ·'-1 d'vW A 'cua'ura ,e ~ - . O Im ,1 u o grouu.w' co 1 ga os g!l ' • dade <Io solo, fósforo, potal'.s,·, enxa-.Dica, s~rá obtida livre de moléstia. M 11 d~ t ta õ s 1m 
Levada f;;ta semente paro. uma área x",:,u a "V

s" ermos es' ç e ~~perfó en· O SR. PlRESLDENTE _ Realmen .. fre também g~~..so. &.';:', l':es a W!1a, 
como São Paulo, em que as condições taIS. p'ubh'f'aIn06 uma reV1S.Q Bra- te, isso é preciso fazer em nosso País, seria de gr<lnde a.proveitamento. 
naturais, eca-Iógicas, 510 favoráveis ao ga,nç-e. em homenagem à casa de com a popUla.ção cfêscendo três mi... Gostaria. de perguntar ~ôbre Os ele
aparecimento de certoas moléstias, há Bragança.. lhóes por ano e' uma baixa prOd"lti- mentos tóxico:.': at~ên·D. st'1ênjo, alu
um,3, cantaminação e. quando'o agrl· O SE. NELSON MACULAN _ Não vidade. E' de desesperar. mínio, e que talvez se enoontrem em 
<:ultOt' ped~ aquela semente para plan~ é que- o IIl.')tituto não faça trabalho Eu gostaria de conceder a palavra alguns lugares. 
I;.á- 'a de nôvo, tem preJuizo pOrque ela de divulga,ção, é que e3ta é clent'1fi- a qualquer Senador que dela des~jasse O SR. GLAUCO VIEGAS COm 
vem' contaminada. Do p<mto de vista ca, para 'um círcuJ.o muito reduzidO faz-e!.' u.m. muito praz-cr. 
geneticD' ela é irreversiy;;l, desde que de' .l>eEsoas. Podia fazer 1.sso à gUiZfl O Sr, Glauco Viegas _ se me per· O SR. JOst FELICIANO _ 
não h'aja. contaminação oom outras de lllformaç6~5 agrícolas. mite, eu gostaria de dar alguns e,s- In.~.tituto parece.me"q".· lO'. fe«o No 
.sement'zs ou mistura mecânica. 1 c'n'ento espc'! ,de r "'\ UUl O SR.. GLAUCO P~TO VIEGAS c are 1 . S a r I o e gr1l: 'Ce estudo sõ:bre. ref0rm::o agrária. ~ 

No cmo do a.trOz, não haverá re- _ Temoo boletins práticos. Vou malIl. sobremanell'8, e Iembroança do 11Witre 
vel'são porque êle é auto~fecundado, dar à Comissão uma coleção dêles. senador., ." O SR. PRESID&.~E - (JOSe E1'. 
mas p~de haver deterioração da se· Reconheço que deviamos divulgar O Instituto AgronômICo e pràbca. mírio) - Estamos agora debatendo 
mente' por um fatOr de contaminação mais, estou perfeitamente de acôrd,o mente mantido pelo Govêrno do Esta. ferol'HIlente a reforma . agrária no 
de moléstía como mencionei OU então, co-m O Senhor, a.pena~ procuro de. àç> ,de Hão Paulo. Lutamos coI? certa Brasil. 
a.través de um período mais longo, fender a nossa posição. dlflCnldade de ordem burocracI~. Te.. Existe em nossas mão" o Projeto 
porque a proporção de cruzamento HO mos tido a satisfação de poder con- Aniz Badra; nós não ",:ohhecernos c 
q,n'oz é muito baixa, é da ordem ele O SR, AURÉLIO VIANA - Quan .. tar com recursos de alguns convênio.s projeto .do Govl!rno, ' 
4 p.:Jt' cento, ,toB. es:tag1am ~u já est~ia.nm .no elaborados com o r. B. C. e com vá- O que acha V, Es:a. 'da reforma 

O que pode piorar a semente é a In.stltutO. Agronomico? Naa é preciso rios outras Instituto~: contamos tam- agl'ál'ia? Acha que da deva' ser pl;,e. 
mi.'itura mecânka, a falta de cuid3.do da.r Os numer05 exatos. bém ço-m a ajuda, inclUsive, de en .. ced~da. de uma 1',,"1',:>rmq agTico!,;~ 
no preparo desta semente. Há, agora, O SR. GLAUCO- P!:NTO VIEGAS tidades internacionais, como a, ~_ Como devemos enCa!'al: êsse pl'oQle~ 
uma_ variedade de sementes de café, _ Posro remeter ê....~e.s de.dO$~ com da.ção R'OCkefen~r. E' com satlsf~çãO ma? .' " 
de milho; pràtica.mente· com es.sQ.S se· s. rél.ação do ano passado. . que, vem?S o ,rab;alho do rn.,>tlt~lto O SR, GL.I\.UOO VIEGAS _. COl( 
mentes não haverá. êsse processo de Há. dias, contaTB. aO senador José A~rOnÔlnlCO COnheCIdo no mundo m-. referência a êsse capítulo nâo me sin
reversão. Estamos trabalhando com Fell-ciano que temos em Campinas Um telro. . ,to seguro; não me considero um tée, 
runs. coisa viva, semente6. Há uma dos maiores especialis.tas em rnobium, ?-ecebemos a ,visita. de um ,l}us~re nico btml familiariz.'\.do :la vivência 
pequena. taxa de mutações naturais uma. bactéria que faz simbiose com MIDjst-:<J da AgrIcultura ~a Tallandla, que tenho dêsse problema, acho que 
que poje condicionar, 'também, ume. as leguminosas. em cUJo paí.s se conhece o nosso tra- a nossa agricultura e.stá passandO 
certa reversão. m~ esta não é pre- ,Temos um técnico brasileiro para ban~o, especIalmente no setor de 1a- uma fase relativamente d-iíícil, _exa. 
l)Ollderante. não é rápida, principal· tr>abalhar com' ele., e há pouc~ dias ranJa. ~amente por causa des.sa, orientaçã~ 
inente com certas culturas, em par- tive a. sa-i~fação de ~ber pe-djdo TCl'lh,J alguns dadas sôbre o núme- café venÕ'ida ,a 5il dólares O Govê:'nc 

'ticu'ar com aquelas em que não há d,e um a.~ronomo ~de ,RecIfe que q~,~.. !"o de técnicos q'le estagiaram no Ins.. Lolllt3.. 2,2 e da ~2 p.ara o ag:'icultOi', 
, cruzamento, porque normalmente ria estag:Jür no .1nstltuto. A Debcla tituto Agronômico, ano passado. Vou ~m ,ultIma !lnáhse ISSO constltui um 
ela se auto·fecun:dEl. chega~'a, até, PernambucO. fa-zer r,l.pida leitura, j,lara que pOSsam ,mposto m::-uto pesado que recai exa-

O SR. M.ANuEL VILAÇA No O SR. AUMLrO VIANA _ Pe- observar qu-! tivemos vários técnicos ta~enlt? .sob:'e as costas do DObre 
caso do algodãO," por exemplo, ê6se dia ao nobre Senador José Ermírio -::on?Sco e ainda vamos receber mais, . a~c~. or, .0.\1 ' 
processo que aUmentou a fibra de 22 que nos convidasse para uma vi.sit" .t\Eslm, : ~cebemo.s um" técnico da U 10 l?l em~ que multo no.!; 
para. 32 mm, eSSas novas árvores, dai ao Instituto Agronômico de cam.pina; SUDENE, um ~o Instituto Agronõ.- g~~~,u~~sé- ~.s:llcf~~a~~o telo n~bre Se .. 
pOr diante, sempre darâo algodão de porquif!o ft visita ào Sr. GJauc(} Vie- mit:o do Leste, cmco de Sa~ta Cate.n· O Brasil está com' 'lmfome , . 
32mm. a menos que--haja uma fecun~ O'as despertou O noss() lnterê..""iSe na, um da Venezuela, tres da Co.. 1 i 1 " crescimento 
dação estranha li :> ,', operatha Agrícola de CoUa. Estu- ~opu ac ona explOSIVO da ordem de 

O SR. OLAUCO Pi'NTO VIEGAS dantes de piracicaba' dez nun. pe. /,5%, ao ano, o que corresponde a dois 
O SR. GLAUCO Pi'NTO VIEGAS - Tel'ei a máxima sa.tisfação, Esta· riado de 'férias: noutr'o, onu; de uma nasclmentt? por ~egtmd?, Maior nú .. 

- É muito importante organizar, no m.os a 15 minut«, do aeroporto de emprêsa .,>articular, dois; da Univer-. mero?e bOC~S eXl~e ma!Or qUantida~e 
Pai:; um serviçO de produção de se- Vrracopo.s é Só aVISa-r-me que ma-n- <;idade Rural .'lm' do Paraguai um' de alImento, MaIOr num2ro de alI
IJ)€ntés básicaS'. camo existe no Es- darei um 'ônibus para recebê-los. do UrugUai.' um 'etc. Todos fi~eram. mentos. maior produção, Estâ porém 
tado de São paulo. O SR. JOst FELICIANO _ Que-' ~stágio. mais ou menos prolongado no ~~i~ofo~ãe ~~rve aumen~addad se o agri-

O n RESIDENTE (J • ... ! ~ , . ~ noso:o ] nst1tuto o w r capaCl 8.- e para com-
S~"" p • O$e .r:"L'm ~ 1'0 apresentar na. comlss~o de AgI'i- .... pra:' máouinas e jmplemf'nt.o..~. 

1'i.O) - Devia existir em todos os Es~ cultura, ,.uma s,ugestão a fl~ d~ rece.. . Ç> SR. PRESIDENTE, (José Er~ . ~at.uralmente não sou eu a _pessoa 
te.dos do Bl'asll. ber o p.onunclamento de seus mem- m~rl0) - qs Senhoret;. SenadOres de· :nd:cadn pat'a trazer aqui a solução 

O SR., GLAUCO P~NTO VIEGAS bl'ús. . . , " seJam marufestar"se?, dêsse problema, Se ga~'antiSse-mos 
_ Ex~ste para o àlgoo§.o. milho hi .. ' O BrasIl carnmha, ml]uestlOnave1- O M, JOS~ B~ZElnRA S'b', entretanto preços minimos ", 

mente, para a fome, sendo êste um ~\>, J:!o J!, CIo, -.,:- o le o 
bl'iClo e aTroz. problema mundial, mas _nós somos de 'lssunE() que ~V. l!:xa. abordou - o O S?, NELSON MACULAN ~ pre-

· <.> SR. NELSON MACULAN - Do área tropical. e vivemos ;:legando re- llgodao de Sao Paulo, onde se c~~gou ÇOS mlllltmos na fonte! 
là!ião, até hoje, não há bOa semente ceitas de todos os problemas agriN- 1 cons':,gUir .fibra de 30 a 33 n:1hme- O SR, GLAUCO PINTO VIEGAS 

_ las em Países telh~l'ados ou at€ ,ros,. nao seI é do seu t.onheClmento <: i t' 
O SR. GLAUCO PL'NTO VIEGAS fdos que o um..,o. do Nordeste, de Upo "eru- , •. , e_ta.r

d
3
I
mQs as ,lmu!ando maio-· 

L I· Im te n o a'ricu] . t .. é ('b' d '1' Ies empreen menta, agrlColas e t-or-~ amen ave en o f!ss ::> -, IssO vem exatarr.ente conflita:-r com ze a. uma I ra e 33 mllmetros. nando ti 'dad 1 ~, ,tor tem pouCOS oonheClmentos, na. o nos cUma com as no~sas condi~ Com c ... <; parcos reC"lfSOs que para ali men e fi- a. VI e .rura ec!>nomlca
jl» g'eneralidade. apesâJ" de termas. ções ~Ológi-co~ de modo g"eraJ Acho vão, cOJ;lseguimos uma fibra de 42 roi- mostreso,,!-teeress"ssao0te, ~as nadO P~c1~· 
,-- elj·te no Pa" "pa, .1e !;:~r bem . l' elr','s' , . lV l' num .j)a~s'" e maal-
""''''''', • IP,....,. :.. ",~ que, 110 ·estado de civilização a que o- un '. ca, senão à C'lsta de 'muito "trabalh ~ 
,,~l'elt.ada. E O Q.ue Sao Paulo fa:& Brasil chegou, temos lIma pI'()frlnda Temos distl'ibllido sementes em tô- sacríficio o e 
utillzan-do os cooperadores,. responsabilidade não apenas com o da a região sêoa do Nordeste, no Rio . 

O SR. NELSON MACULAN - Real- povo brasileiro mas C.om o do Inundo Grande do Norte, na Paraíba, em Per. O SR .. NELSON MACULAN 
1l1eJite, o Sr, di~ muito bem, '0 níycl povo ~ras~leiro ,:nas com o do rtambuco, n,o Ceará,. Como agncu,ltor !enho ~bsel'va~o que 
ibtelectual dos nossos lavradores em mundo Illteuo. sel'la, neste momento, quall;dO a plOduçao agr1co1a da bons 
média, é baixi6Simo, O que o Insti· da ~alor ,importância qu~ o Brasil as- O agrônomo Fernando MelD. técn;co 1'~nd1D1~ntos B:-té. as ensInamentos téc.-
~o devia- .feZf-r era um trabalho de sum1..~se hri~rança mundial no kato naclonal, conseguiu essa fibra de 42 mcas sao aSSlmUados com maiS facl
tft>vulga,çã-o, nA.: em têrmos científi- do proble~a agríCOla nC?s trópicos, o mj]inwU'os.' !idade, Posso informa!" entretanto, 

· DOS ou técnicos, ma.'! no estilo por que. pc:denamo.s çonSegUlr at!a~és da O SR. JOSÉ: FELICIANO _ Sr, q.u~ em relação à cateIcult.ura· os fer~ 
,exçm,plo do Jeca Tatu de MDnteíro prOJe~ao do r,nst,ltuto AgronomlCO de Presid~nte, andando pelo Estado de tlliza-ntes por exemplo sempre esti .. · 
~bat;o, para en...c:ina-r :;..0 c:áboclo uma Camplllas, dando-lhe t.ratAmento es· São Paulo encontramos a "Casa da veram .ml~ito longe das possibilidades 
tUst6ri-a comparativa, cem motivos pecla~. .' Lavotrra" em tôdas as cldadt>s, que do agrICUltor, A manutenção ,de um 
llustr':ltivos, mostrando r ou:'! de· ... e fa~ ~ ~~UltO emboto. demonstrando defle:.- tem sementes .à "ontade para tõdas pé de café, pelas pl:esc'.'içôes técnicas 

2(Wr e como deve 'fazr:r. O caboclo vai eJ2cJa, como repre~entante ,dq, povo, as culturas, Encontramos, também de ~hoJe, custa, 176 cri~zey.,os, Canse
aprendel'l.do e

j 
como age pelo espír~to ~ao .. seI 6e _ o Inst,ltuto ,Agronamlco é muita REsistência. 'q~lenC!a, as lavouras estão em declí. 

4e -emuJaçã() vendo o bom re.'5Ul-tado .. pes<,_s órgao ·do. Govê1n? do Estado De maneira, que seria- de tOOà cOfl-, nlO. 
40' vizinho primeir-o :l utiliza.r o 'pro_ de Sao puuI0 ou do Governo Federal, veniência estendermo.,; e.'iSa medi1a O ,SR. GL.o\UCO PI?TrO vrEGA~ 
'-'.0; também pe.SStl &. u,sá-lo. ou pertepce a uma Fundação, ou que para t!Ü'da o Bl'asil, porque ~lIj inte.. ~ Já em' São Paulo estamos obser-

..,' • . pf'l'sol}ahdade t::m '" ~ . . dor, fora. acredito. do Estado de' 'São va.ndo o rápido creScimento da i>e-
O SR: 1?-L...6..UCQ P ... I~O VIECAS A..<;.'nrn, ao P~,tS lnl,elTO, hã nece~St,:" Paulo, não se enco:ltram senú~'ntes cuária e da: agricultUr'a de subsistên-

l Sentl ISSO :~, pl'óp:na .carne, U«' da~e -_acredito - de seme!1tes, ,de para coisa alguma. da...." 
2!OIla de Itapetmmga,· na fa2JEnda orlent.açao do 50:":0· do ~lato 000 pro-

· f.úmta -\lb'i:rt.jna , orulf fiz ensaios de blems:s agricolas, W2Jguéll;l tem uma. O E~., N~ ~~ - Ai O SR. NWLSPN MACULAN "'"7' ~ 
~'1, Q Hif1j 'ifi.o • ~- .oeII!i _ li!! i\&!IIIIdIO L. ~"_)lOIIQ iNle1'»<l<>.1lÓÍ: li!!iiMt.. 
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essa POlítica suie' da que está. aea- \ _0 811.. JOS:f: FELICIANO - Nós 
ando com a n;)~.sa "g:.tlmlla dos ovos I nao podemos dar solução às dificul
e ouro" que u~Jlda é o café. I ~ ,h. • .:~ l.O pal:S 1J::t~e,,(lOS em plOolemas 
O SR. aLAU:'-;O PINTO VIEGAS l regionais, no ca~c u Pz:rauá. 

- Não I-c.,jell"!ü.S e::dglr que o agdcul- I O R. NELSON MACULAN _ Não 
or perc,! d.nhci o. E o café. que era digo ISSO, mas hOje ~ oondiçeõs são 
~o.:.so pnnclpal produto, hoje está melhores, Bem ou mal, tl.tuc~ona. Ai 
'lU qUl1lt!J Jugsr. ~ estão 'l'emo,S uma lei para auxiliar u 

Quer dlzer, a l"efo!ma agl'1irIa como .;.rabailladot rural. ln1:eiízll'lente a 
01 preconizada certa fena nâo re- Carte.ta de Crédito Agrícola não for .. 
~lve. Se. a Sl!nples divi.:>i!o da terra nece Ii1lanciamento JUSt.o a05 colo .. 
oose tuao· nao teriamos ?:'oblema. nos, 
O SR. NELSON MACULAN - A 

lfvi.s5.o da teaa, entretanto, já pl'ú. . O SR. pnESIDE~T.!!!" (J.osé Ermi· 
)drc:onou alnulÜ desenvolvimento. no> - A.e para a lUClustna o pl'eçO 
'lo paraná, Liinu companhía inglesa de custo c::ta exagerado. 
oU",e,:.tl(lll .... l~ .~. ,.",,) l..t) 4üU IHH ....1. I O SR, JÜS"í{. BEZERRA - Agora 
lUe!l'eS ~ para colol1lzar çom algumas me:;ffiO, no meu Estado, ouvi uma ex
)~rlgaçoes, ('UUe ~.s quaIS a con.s~r~. p!'e&ao cuno~a d~ uru. caboclo. DISSe 
~o de uma e..'itmuJ. de Cerro. a dlVl- ele que um Quilo de algodão não dá 
:ao em li) ... .:,. t.~ .U !lt:(;.,.ue., e OULr.J.3 ! ~fara- cOlllpl'ar- uma rapadw'a. 
atores que tr:msfolmarazn 4) colono _ 
3<mlis .. a Ul1 p,:oP~'tCláIio. O SR. GLAUCO Plh."TO VIEGAS 

- Dt;3CjO declarar que se fiz comen. 
O SR. pn2.sIDEl\I''T.E (Jo,~é Er- carlos q~anw à agricultura, is,so não 

nir~o) - E nLU'6uém p<xie proib~r s.gnifica que sou contl'a a indúStria. 
lue isso t.ambém seja leito em qual~ Acho que deve haver um equilíbrio. 
luer outra pai'(e do país. O fato é 
lue a produçio agrícola não acom~ O SR, NELSON MACULAN - Ih\. 
p.anha o prvg'.::~s~o. As populações necess:dade de darmos condições para 
lrbanas crezcc.'am, n1as a produção Que a agdcultura se desenvolva. 
-.grícola dimmulu, ape.3ar da meca~ QuandO o entrei no senado não exis
lização. :e: o alto custo do trator e tia st:quer essa con1issão permanen· 
105 implan,=:ntct' agrÚJ.'ioo. te. aati·me pels.\. sua çl'iação. 

Mas, se comp~r:ll'lnos a situação do O SR. PRESIDENTE (José Ermi-
31'asil com a dos Estados Unidos em HO) - A ver-":,:wç é que todos temos 
1932, quando ROO')eveJt. lançou sua po- de aprender muito. 
.itica do "nt\V deal"; vCl'jfica'l'cmos I O SR JOSÉ FELICIANO _ T .. 
[ue a propriedade pequena aUlnen~ I ,,' e 
-ou sete milhões de fazenda e que n:o~ Cie exercer n9,s,sa llderanç~ atra-
• ae~ell~o.v.lllY~,,,O .n:,u,:,;,na! sIêz t;"se I ves .~~ nos~o pa,rtldo ~,~ .. prec~o qu,e 
\úmel'o ).;2. xa1' l>~ ra a,ti milhõe;s, gra~ cC,nb •. ülO'" l.ülll..Jelll ,CQl.d-.. .... ünen'.? U,\!);j~ 
:a,s a uma politi::a íl~ planeJamento i ses pro'Jlemas, . ate pormenor-,;zada. 
la produção n&rúrla mente para orlentar nossos l1dcra~ 

.... tios. 
O SR, JOSE J'ELWIANO - Te· 

nos veriÜc;l.Uo q1-e nos PaiSes desen· 
/Olvidas uma percent:1gem nünima da 
:ua papu,!açãa re:;ide na zona nual, 
)Ol'que cada vez ma1s aumenta o con~ 
ôrto n~l;, {;.L. ......... .:, ~ (.HlIUnUl no ca,
>o. E' natural q'.le a individuo pro-
jure um" vida ;nel!1or. l\ilas acou· 
.ece que nesses Paises. se a popula ... 
:ão rural vem do campo para a ci
lade, ge:aimente êle.s substituem o . .:: 
lois braços úe t:~aba1ho no campo, 
.ar quarenta e "inco cavalos-força. 
~o Brasil não fíl~:emos isso. nem te-. 
nos condições pR1a tal. Dai a crise. 
~emo.s, por c...·)llSef~uinte, de' aprovei ... 
,ar êsSe,s dois bruços no campo, apro
'eitando SUA produtividade, para pen
iarmos. entr~o, nl\ suhsUtui,:,ãQ com 
'antagem para a p!'odução n:lClonal. 

O SR. NELSON MACULA..~ - No 
neu EstaC.o COnh€l;O filhos de colonos 
'ormado.s em Ulcd: ~ina .. advocacia, en· 
:enb.aria etc. A si~,uação no pais, vai, 
)()rtanto, melhora-ndo. Agora, tr,ans~ 
armá-la de uma hora para outra não 
, possivel. A medida que a situação 
los colonos melhora, eles vão man
Iando seus filhos para os centro.s 
nai~ adia-nt·ados. 

O SR. PRESID~TE (JOsé Enni
io) - Assim lKn:era diminuição da 
lopulação rural. I:uja sltuação será 
ada. vez pior e o consumidor da ci
[lide vai .sofrer as consequências. O 
10050 problema é tlluito sério. veri~ 
ica-se que no Ca.Hl de uma. refQrma 
,grária a terra representa apenas 
{i'/o. Ond ~ fic::l:'2.0 as aut·ras 9Q%? 
:em de haver fins,neiamento, ensino 
éenico. di.!tri':mição de sementes etc. 

O SR. PRESIDE.;.'YTE (José Ermf
rio ~ - CQnf<lIme sugeriu .o nobl"e Se~' 
nador AurelIo Viana-, V. Sn .• Senhor 
uJ.aUCO ,t-'.Dta Vlegas, serâ impo. LU· 

nado C<;;lm a nossa visi~a, a qual se 
venticar.á em principios de sNembl·O. 

O SR, GLAUCO PINTO VIEGAS 
_ Nós nos sentiremos m.uito honra· 

dos com a visita- de V. Exas. 
O SR. PRESIDEl\TE (José Ermf

r;o) - A,Jradecemos imensamente as 
informações aqui prestada.s. V. 5a. 
é o primeiro a comparecer à. Çc!lli& 
são de Agricultura, ~tamos p1ena~ 
ment·e satisfeitos com a orientação 

'que nos deu sôbl'e as várias culturas 
necessárias aI) desenVoh'imentQ do 
país. 

Estâ ence!'I'ada a sessão. 

(Lez.'anta~Se a sessão às 19 ho
ras e 40 minutos). 

Comissão Parlamentar de In
quérito, criada pela Resolu
ção n9 32, de 1963, para 
apurar Irregularidades ocor
ridas no D. C. T. 

ANEXO A ATA DA 32> REUNIA O, 
REALIZADA NO DIA 22.5.64 E 
PUBLICADA NO D.C.N .• SEÇAO 
lI. DO DIA 30,5.64.. I 

PUBLICAC.\O DEVIDAMENTE AU-: 
TORIZADA PELO SENHOR PltE-1 
8IDENTE DA 00"1188110 

DEPOIME!\"TO no Tt~. CEL GUS
TAVO BANDEIRA DE MELLO (3'"' 
PARTE. CONCLUSAO). 

Deputados LeDnel B1·12.oo11&. N.! .... 
Moreh'a, Max da Costa Bantoo e o 
Almirante Ara,;ão usavam as oomu
n!cações telefônicas gratuitamenoo? 

Temou p:rovidênc1Ds para evitar ê.sse 
tato? De- qu~m eram as ordens para 
êsse us!o gl'a,tuitü? 

O SR. BAN~=A m. MELO -
Espec1ficament€'. EXR., nito po.sw in
formaI' q.ua:S: as pes.soas que usaram 
as comunicaçõ-es gl'e:Lu1tas, Sei que o 
o~,putado Leonel Brizzol.a utilizou-se, 
~~árias vê·ze& 4~uanto aI> Almirante 
Aro.gão, não recordo. NumerOOM oU~ 
t.ras pers'onalid~ldes, f'ntret.anto. U1'5a .. 
l'am as comullicações, gra tuitamente. 
11S ordens a f(~spelto, evidentemente, 
vinham do Diretor-Geral, e não to ... 
lfiel nenl1uma prov!.dêncla para tw1 ... 
tar a ocorrência, porque julgava que 
não era da minha alçlda t.omar essas 
medi.das, 

. O SR. WIL!:ON GONÇALVES -
(DitandO) : ' 

"'que, <> depoente pode Informar 
que d' Deputado Leonel Brizzola 
usou várias vêzes em caráter gra
tuito ÜL.<; se1'viços telefôniCOS do 
DC'l', coma também, dtv-erosas aú· 
tras a.ut.oridad-rs f parlamenta
res.; " 

o SR, JEFFElHSON DE AGUIAR _. 
Sômente os parlamentares? 

O SR. BANDE1'RA nE MELO -
Não só os pa.rlnmentares. o Min1st.ro 
d1a Viaçâ'(}, leIrlhro-me, usou vãr183 
vêzes. 

O SR. WILSON GONÇALVES -
lDitando) : 

"qu,e, c depOe1lte, nunca adotou 
providêncIas para evitar êste uBO 
porque o assunto nA{) era da sua 
competência, "·is.to como, tmana'W. 
de ordens ,de autoridade s~e
rior;" 

o senhor IXJdf! lnJm'ma.r Quem au
torizav'3 ? 

O SR, BANDEffiA DE J\.IliLO 
O DiretQr-Gel'al do DCT. 

O SR. WILSON C,iONÇALVES 
(DitandO) : 

o Sin. WIL...CON GONÇALVES 
(DltandO) : 

"que, nAo sabe se o re!er1do atA 
moç'o -foi oferecido o!Iclalmenbe 
pelo· DCT ou se a.s suas dcspesu 
foram ooberta6 por contribuiçõe:!I 
aoo participantes;" 

Q .seMOT pagou alguma cCJ.sa., 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR -

Era. a :pergunta que ia fazer - ()IJ 
se tem conhecimento de alguém que 
haja. ptLgO alguma contTibulção pOlI 
êMe almoço. 

O SR. BANDEIRA DE MELU .
j,{ão tenho oonhe'cimento;' mas r11sto 
nAo se 'pod'e concluir que M'O tenha 
oovido j·elação. Partic1pe1 do almO\.-'U 
em seguida a um..a reunião de dite
torla.s n~g!onais. Dali .sa1mos para o 
almOço. voltei e não tive nenhuma 
~çã() m(ljs <)IJnl os d1retlC'I'€S em 
eonjunt-o. 

O SR. WILSO~ GONÇAlNES _. 
(Dit'andD) : 

que, ao depoente não foI .sOllci .. 
tada qua.lquer contribu1çao pura 
"Iudido alm6ço"; 

O SR. JEFFERSON DE AGVIAR -
Se dêssE a.lmóço part1cipa-ram lUle .. 
ras da üBSlPT. 

O SR. BANDErRA DE MELO -
Presiden{.es da UBSPT, porque há um 
p:~idente .... em cada Estado. 

O SR. "ILSON GONÇALVES -
(Ditando) : 

"que, doesse almõço particIparam 
também lideres da UBSPT, escla
recen.d:a que essa, entidade além 
do presidente Nacional tem pre
sidentes Regionaw.'tlUe, v1n~ por 
CEl1t-O dos Diretores Regiona.ls do 
DCT àquela épOCa eram preslden .. 
tes 'Regirm.a1s dn UDSPT. nos res· 
pectiyOS :&:tados;" 

O SR. ;rEFFERSON DE AGU1AR -
os diretores regionaIs dO DCT, qua
todos en:m pre.sldentes da UBSPT'I 

O SR. BANDErRA DE MELO -
D1l'ia que quase todos não, Diria que 
t(l.lv-ez uns vinbe por cento o tOSsem, 
p-o-r exen:Jplo, citarei vâ,rlos que nã.O 
eram: o do Amazonas. o do pará, doU 
Mal'a~t" sea-rj, pa-ralba . 

". ,. cu seja, o Direto~'-GerB.l do 
DCT, Cel. Dag'obp.rto R.adrI<lues;" O SR. JEFFERSO)f DE AGUIAR: --. , ' I poderia (l:st;:r1mmar que eram dIre-

O SR, JEFFERSON. DE AGUIAR - Lores regiona~ e também p. re.!ilc1ente. 
Em 23 de- noyembro ae ~963" ofer~eu da UBSPT? 
aJmõço ROS dlreh'oes reglOnals e llde... . 
res ela UBSlPT, na Guanabara, reuni·. O SR. BANDE::;:'RA DE MELO --
dos na ChU:rra~e.rla Gaúcha? I POct.:'I.'ia incorrer em êrfio ~ério. Real .. 

. mente ,não tenho de memória... No-
-p SR, BANDEi'R!\. ~E h-!ELO - toriament~, o Dil'etor Regional de 

Nao ofereoi, n18,$ partlcLpei. Pernambu::o e o a·ntigo Diretor d:.. 
O SR, JEFFERSON DE AGU1AR _ Gtt-anaba:ra el' a rl! presidentes da. 

O almoço foi oltcial ou por cant1'1.. UBSPT; outros, nao seL 
buição dos partieulares? O SR. J~FFERSON DE. AGUIAR -

O SR. BAND:E::m.A DE MELO _ Ne.."Sa oca:;ião, houve coleta de MS!" 
Não posso informar se fQi ofere.cidO nnturas para um míln!fe.sflo dj.r1gtd~ 
oficialmente, ou se foi coberto por ao Presidente da Rep.úbli,ca, n~. têT .. 
contribuição dOS participantes. mos constantes da notíCIa publIcada 

O SR. WILSON GONÇALVES _ 00 "O Decetl.t .. •• d. Magoo;s? 
(Dita.,to) : . O SR. BANDE.'RA DE MELO -

Houve col~~,a de assinaturas para um 
ma.nifesto, náo durante o a1m6ç<>, , 
sfro ao telm!nar a reunião doo dite~ 
tores regi<mals, que precedeu o al
mÓÇID. Não sei o que "O Decetista" 
d·e Alagoas publ1cou. 

'/qu,e, o depoe::>.te não oteree:eu al" 
moço na Churra.scaria. aaúcha., 
nesta Capital, aOs Diretores Re~ 
gLonais do DCT que se encontra
vam em 23.]1.63, nesta cidade, 
para uma. reunião dos mesmo"" 
visto como, o dfpoellte toi apenaIS 
parttclpante déste almoço;" 

O SR. JEFFElR"ON OE AGTlIAR -

O SR. JEFFERSON DE AGUIAA -
(pa.ssa ao depoent·e o docwuento. um 
f!.Y~miplar da revista "O Decetistá", 
6. Alagoas.) 

O SR. NELSON :\[ACULAN - Ma, 
loJe o problema pode ser rewlvido 
om mair facilidade. No p~raná, fizc
l1CS tudo ~J<':dll~ü.:i 0unndo la cheg'a.
:108 há muitos anos, abrimos pica .. 
as e fixaDlos os cl)!onos nas terras. 
~ dificuldade maior, entretanto, era. 
, transporte. 

O SR. ~VILSON GONCAL'VES Havi'R pessoas estranhas, políticas? 
Est.ão abertos OS tra.balhos' da Co· 

O S.R. WILSON GONÇALVE~ -
(Ditando) : 

b SR, PRESIDENTE (JOsé Ermf
'o) - Hoje o Pnraná não prec~a 
te ajuda de ninguém. E' uma tetta 
ertilíss:ma e não precisa de adubo. 

mL'iSã.o Pa'l'lamcnta;r de lnquéT!to O SR. BANDE:mA DE l1.iELQ -
Prossegurrem-c.s na tomada do depvi- Cre~() que :ó h9..VÜl diretcrr,s regiOIlaJis 
mento do Tte. Coronel Gustavo Ban~ e a.guns hdel'€',s da UBSPT. 
deira de Melo. Estaya ,C,?~ a palavra, O SR. JEFFElRSO;-.r n}t~ AGUIAR _ 
para. procoder à inqumçao, o nobre 3;.,0-.:- nOme de a!gum? 
Seood()r Jefferson de Ag1JiM, que.po-I 
de oo.ntlnuar a intel'roga; O depoente, J SR- BANDE:LRA 9E" MELO -

. O 31', Dalmo Gaspar, naO sei se ain .. 
O SE. JEFFERSON DE .AGUIAR - I m era Diretor Regional ou Pr~stdente 

O ti'epo'mte teve conheClmento. du- I da UBSPT. Lembro-me de Presi.dent;e 
rante a ruí!. :;:{fntinist.raçfio. de QUe 03 d3 UBSPT de Alagoas. 

<fq,ue
j 

C llr~nte O rt;ferldo almôçtl 
não foi assInado manifesto <V3 
apolo RO Presidente J'oão Goula.rt, 
-esclarecendo o depoente. que érse 
mani.festo já- havia sido assiM do 
antes por ocasião do enc:erramen .. 
to da d.tada reun1ão dos Dire. 
to.r.oo Rr:giona1s do DCT;" 

O SR. JEFFERSON DE A.GUI-Aa-. 
Era &te o Manifesto? 
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o SR. BANDEIRA DE MELO _ 
~elo que seJ" êstJe, Retonheço o Ma· 
tlitesto, em Unhas gerais, Acho muI 
to pr.ovável que seja êSte, m3:9 nã& 
&n! lembro rextua.!rn.ente 'do seu teor 

O Si!!. WIL..';()N GONÇAL:VES -
~.)ítando) : . 

"'que. a.pes:ar d.-e não se -lem.brftl. 
teJOtuaJmente do citnOO "'anil<>
to, admite 'o depoen,~ que, tm 
Unhas geralS seja êle o q,ue st' 
encontra publicado no .101'1lal "O 
DecetlSta AlagDaoo" cUja toto~ó
!pIa, se encontra :à! flS. -1.100 dv 
prc-cesso; . 

tUi...:::s ~ terrestres. O tat.o me del- de ce.ssilO -de -direitas, pzssa4a' tm :.m 
xava. "tranqullo quanto QO impá.~to de agósi:Q de 19-63, a fls. 37~ver:ro. do 
flna~ceil'9 de -mml/G.s v~~ell:.:;. iil-t-O e, Livro 351 do Cartório do l2" QtiC!u 
c meu desloc3..:nen-~ erl:!, m1;l1.3 barato.' d~ Notas do Rio de '-Janeiro Vendj' 
para a Repfl'W;a:O, que 5te () de out.ro INUVP ·~J.l um ti-oortamento ,situaoo na 
qoolquet' sfll'Vidor.· RV' Alberto de CaOlJ)OlS, nt:l oil 404 

Ajuda ele custo nunca :recebi~ por- !})t .... ;)rme e-scntli:t\ de p.romessa 'de 
que a aju.j;a de custo se i-etere ti venda. làV1'zda em 15·3-63. ti. f!!) i'i" 
atk~ência .sup,~mor li ti. intn d;as con· verso do LivI"Q 1.057 úO 13\1 O .cio d~ 
secut1vos; e eu nunca th'f' -au.sênCl\{ N'ot.J.s do Rto de - .[.ane.U'v 'I;! -fín<.\l~ 
de,. trInta. dk1S IN1J.Secutivos. mente, vmdi um lotE de Lel'rtno e 

Quanto a 'dU1.1:ia.s Teat1tente receu! (:asa reSidenci.a.l, em Rre. ,Üíà.,. ne 
0_ corrt>i>pondenfe_ -aOS (lias em que Avellid~~ W-3,· Quadra i~~ Ga~!1 27. 
e.sti've fora. Ap~:na6 lembro q.ue as '~onfdrme eSCl'itcl'a de p'!'o.lmeS8:l. de 
diárias pagas pe)i) ocr eram, ,E'm cessão, passada em 16-5_-ti~ a_ fls. 8~
vetdtçl~, tão rtduz:idM. que algum.as verso do f.J:vro· 20 do_ 'Ü4rtôrio dÕ li> 

• O ·SR. JEFFERSOS DE AGUlAR- _ .... ê~f me obrigavam à hospect.;:..T-me OficiQ, de Notas, de Bra.s1il-a >I • 

Iss*' assinattliN\ foi ~ont·ãnea '!. TO- ,nas próprias sedes do DCT da lOC;t~ DI?&3f'$ lID6ve~, o pri:neir,J - m~ tal 
1'2.5 estavam de acôrdo com o ma.al~ Yd"ade visitada como é o ~u de 1 1Xi3'0 à. \'i~ta. por MIO ntu cl"_uze1ro.i ti li!to ou hOUve pressã.ozinha ·-adnÜn15M pern.ambuc-o. ''8U, dn terreno.·e Os- deis outwS-, fo· 

tiva? . O SR. WILSON OONÇ..J.LVE:S l'aro ,pago,s com U~,~ part.e à vlst:o f:; 

o SR, BANDEIRA DE MELLO _ _ (Ditando) "que: pOr cooslão de outra pa':te em pre.iLaçÕes de 3 sno,S. 

O· SR. JEFFERSON DE AGU1A.t\ 
- Quauío5 quaz-vcs e quantas. &UM? 

O SR, BANDEIRA DE MELO _ 
E' wna CS:õ3 antiga. bem antiga, COIU. 
plet:amente dividida em sala,') peque. 
nàs e cômodos pequeno.;. Possui .&ale. 
de jantar, rola de visita, sala de en .. 
trada, copa~ cozinha, um· quanto & 
d~is b:lllhe.roo: 15.':--0 no pavilnento 
inferior,o No sup;;rior ela ~ZU1 " 
qua~.'tos, um banheiro ~ demali;. de .. 
,pez:d~néi3s _ de empreg:.:t.da. Desejo 
eSClarecer que ela terá, da .ordem 
C!e iQ aU{l,s de construção, e pat:a ava
liar.M' o teInpo que tem de constrUi .. 
da devo dizer ql\e' o seu teto é de- es .. 
tt;que .e não de laje, ,_ 

O SR. WILSON GONÇALVES ..:.. 
V, Exa, ped1'ia entreg.:u-~nos a. lista 
que tem em mã.o.s. cOln- os dizeres SÓ-
ore a C:isa, etc. . 

rão ' Osso 11110 ar ê ~ it . t O ~ota) de~(ts dua", prestaçÕ!'.3 em 3 
p- rm a sse respe ,0, suas- vUI.gen.s CtJ in '81'1or d.:> Pais, em nos. tanto da JaS::3i de Drt.sili,j" p:h O SR. BANDEIRA DE MEIp _ 

U,. por exemplo, assinei e.spontànea M cumprimento de deverts do cargo que qU0.1 recebo. mensalmente, 125 mil I oosta.ria .que V.' l:."Xa.. m~n~ass~ tirar 
mente e não posso aore-djtal que um QCupava. o depoente, percebia óiária5 .!ruzeiros, ,'uanto do apa,'t<>l'"dt'oto uma c.ópm, pOlS. estas sao as unioo.s 
diretor regional ou outros sldn.o:.u .. w- corro e~ondentes no periodo de nu - '1. <A.j.. e·-~~""" "". ~. - que \'endi e pe10 qual recebo 66 mil n.no\":'lyo~s que tenho. s~bl'e o assunto. 
Jôssem assinar por coação. Eu, pes- sência, mns o valvr del26 era tão cruzeiros men.saJs. De mon:'ira, Q1l2 (F?i ~lraàa uma copza e entregue à 
Boalmetne, n!io f~ qualQ.uer coação. reduzido que e.lgumru:; Vê7,efj CO depet· tenho. vamos dize.! 190 mil cl'uze~~ , Coml.!saO) , 

O SR. WILSON GONÇALvES - ente se via na, cDnt-ingé!1c-la de i'>e -
i;(Ditando):- hosP'Zdar na. p'óprJ.a se<le do DCT, ,'OS, mais ou mentX; !Je ent,<'~a mtn· O SR. JEFFERSON DE AGUIAR. 

'.1a. localidarle 1-'1sHada: QUe pal'M es. ':0.1, al~Dl dos nu~.lS ,:encm:zn~o.3 _ Qual é a área do terreno? 
flqU-e-. o. depoente, a!:~1no-u eSpOn- i ã &ssa venda que eu t,z tóc1a ~!a, fol 
,tâneamente <i referido manif-esto tas vagens, n o recebia, - ajudu. (te !Jura !:I.dqmrir U.'UA ~sa, em _I.09.mn_ O SR. BANDEIRA DE .MELO ._ 
e acreditava que 05 demaL'i- s1g- custo, uma ~'f'Z QUE'. e~a vanLGgem .i~iro:s.· na Rua Româtlí~, n9 15, Sê 13 metros per 17, O rapc.rtamento de 
\1la.târlos~ todos d-e alto g-a.ba.rito só é conferida, ',por lei as ausêndtt.s V _ E;<~ desej.ar, renln o n-um~;'o tJ.a Ipanema eu comprei P01' fina.ncia... 
na administração do _ OCT, o te- superiores a 30 dias.; .que, nessns Vla- Escritura. mento do Clube Militar. O aparta~ 
!nham feito da mes.."Ua forma, po-_ gens de inspe-ção de igual modo, u ". T menf,o ehl construç:1o, pràticarnente 
dendo salientar a vário~' a...~naj depoente, não, JX1gava pafisagem_ n!!m O SR. JEFFERSON DE AGUIAR I em al~cerces_ adquiri 00 meconomias' 
o dito documento e êsseS _ta.lnbém também. a l'epnt!ção que repr&en- - :Qe.sej~. _ de BrasiJia: pG~sei um ano e pouco 
o firmaram. por .10 de .'~ ex. \ taVB, POls ao Diret.or -de Tel:Sgrafo.s e O S" BANDEIRA D~ '''!ELO O'". c'p'"al "'.... concedido !Ja.::ise livre em tôdas ~ .a, - J.', .. N - '-"- '" 1t • . , . 
du.siva. vontad.e;" companhias d'e transporte, aéreo, ~ ~casa foi~ ~óqU~rida, c~nforroe escri. O SR. WILSON. GONÇALVES ._ 

f'.. O SR, JE:FFERSON DE AGUIAR.- marítimo e terrestre: que, diante ~u~a ele p.omes.sa de cO?1pra e ven- (citaJ1fw ao Secretário)" . 

G
<Jronel, eu soube que o se11hor vi.1-~ dêss~6 motivos, as vie,gens do de-pQ.' da. l'>ass.ada em 3.5·63, folhas 79 ver~ - . 

1Wtl muito quando Dlrc-tor elOS Te~ ente· a serviço de sUa tepartiç\Io SlIS; L~81i ~do ,?artório 'do 1Q Ofíc~o. "que, pergunt.ado ao depoente, se 
'grafos.· eram muito menos c-netv,~f!.s ao DC'T Os .m·)ve.s .que .eu, v~ndl -e Q casa que além dos \-'encImentos do seu cargo" 
O SR. BANDEIRA D-E MELLO _ do que as .te i)ut-:{J,!) funcionários, in.- e1l, CGm~r~l. comcld~l'am ,em tempo. lJúhlico, possuia ou melhor- recebia_ 

f3im;. segurament-e; eu fui o .Diretor clu.sive al!Nll..O:: 'Su.N.-1te-rnu.,:'" 1 Fql negOCIO com fmanc.amentQ em rendas de ouéras proced_êucía.s, reso. 
. ~ue nlaiS viajou, ' 't!'(;s anos, tratável para a venda e pendeu o depoente oferecendo à Co .. 
. O SR. JEFFERSON 'DE AGUIAR· O. SR BAND4'!'ttlA DE .\r:1ELLO' para a comp-ra. missão uma. cópia àutenticada de. 

t 
SOulJe'até q. ue o senhor ,foi recor- --- Optei pelo DC'l CU .. ,'S ~'eDrim.~n-1 t;;' ~ EFFERS _ 'A U1..6..· sua declaração de·-bens, feaa··ao' Im_ 

1sta. e ultra;f'\€l.<:OC::ou até ao sr, Jusc'e~ tos €raro I!?;eira;nentB ";tfP~l'io"es 9.(}3 O '-I~,.' ~ , ON DE,., G n 9{isto de Renda, no corrente ~aIlo, a. 
~ , - de TenentA-C!)' .. m-.?: do Ewrc1ta. -- Qu~l ro~ o \aIor da. cas~.? qut:tl, é junta ao proCeS....'"<f'; -.. -. ' o Kubitschek... . - -

O SH, BANDELRA DE MELLO _ O· SR. WILSON GONÇALVES o. S~, BANDEIRA DE MELO -I' O SR. BANDEIRA DE MELO _ 

Ente!. Aliãs, como D~reror dos Te- ...... fDitand' __ 1l .. pe, _ o 1epoellte, ao 8 mllhoes e melO. Quero, lembrar que Tenllo uma: famiUa _ mUito _grande; 

. 
_ gra.fos devia inspeci-on-ar 08-. seni~ ~xercer o r.3.r~o c1~ Di~'etor de Telé- era uma c.asa ~onside!"àvelmente, ~e~ Qua~ro fHhC.s;" Pas~ei três anos mo.. 

da minha alçada, p-elQ,s Estados, grafos npfoli pê!O... vrn,T':Hf't:t~ ao lha: Devena tel. uns 40 anos de u.::o, ,tanCl.o-,na casa. do O1.e].l sôgN: o pro.. 
a SR. JEFFERSON DE AOU1ÀR DCT, q11e eram liYelromf'1lte :moorlo; :nalS ..ou menos. ... - - blema de nl0!'2dia~'era muíto difícil 

ru 'Qu9.lnta.s viagens por mês e paro t'es ao cnITe:;-ooi1!;ente no S~ti ·p<1st{> 6 fiR. JEFFERSON DE AGUIAR ~u:a núni, 
ue locais? o de L'enentt'-C0rrmel no g:f'!rc:to ,Na· _ V. Sa reform()u-a? . 

C1o~aI;" O SR. W1LSON Q!JN9ALVES 
O SR, BAiifDEIRA DE MELLO O 13R, BAI'lDEIRA DE MELO- (àitantM: 

"""'" Eu diria que.' DJIDa média, .'pas- O SR. JEFFERSON' DE AGOIAR Recentemente. "que, cont'Ürme_ consta das Jlotas 

t:a uns dez dias tora. do R~o, por -:::- Quant,) ~&nhava? "taquigrá!icas, o depqnte.-íêz uma ex ... 
d 1 O sa, JEI<~ER.sON DE AGUIAR ~.osiÇàO' m~nuciosa da venda de 3 1mó .. 

s; evo esse arecer que ap!'oxima" O SR, BANO. EIRA DE MELLo _ Ql13ndO começou e qwmdo term.i-

E e te 20 M d"" dir I ... 190 M 1 'veis,' sendo uma ça.sa e ~dois aparto. ... m n 10. V>:> e ores reglOtUI.lS - a :bJ'!ll1 \"l'uze1ri)b,. . non ". ref'rma? -n,~al '0 C'U·.IA dessa d to 
DCT era ta "" 'd t !,;... v "",... "" '·mentos. e - a. aplicação dq produ 

. m mlJÇm p:es1 en es O SR. WILSON G()NÇ "L:VES refonha? ' . . d" d . '. d eglonaLs da. UBS~. _ CI. 1 esvu Vf'n a na'..aqmslçaL e uma ,casa 
- (Dita.ndtJ) ,que, Os vencImentos de O -SR. BANDEIR..~ DE 100-..0 -o. ,residencial à RUa Rum{mia. 1;J, La .. 

O SR. Wn.sON GONÇALVES Diretor de l'elegrafOS são fj,p!'oxim'J~ Da ordem de dois, milhões de cru .. ranJeJ:as, n~~ta Capitar". 
r- ,(Ditllndo) ftque, o depoente, na damente no valor ee '90 mtt n~n~ zeircs. O SR. JEFFERSON DE AhUIAR 
!luaUcktde de Diretor -de felêgra,fos. sais, inclutda.s nesst !Talor tódat M 
"iajava frequentemente aos EstaOOB gra.tificzções"; O 'SR. JEFFERSON 'DE AGUIAR - Por. que o Diretor_Geral detenpl. 

f.
a.ra. in.speciol1Ql' serviços da sua Rl~ - 'Q'.lem se encarreSQu da reforma? nou que as verbaS do -Plano ·Postal 
ada, podendo, estabelecer uma mé- . O SR, JI!;FFERSON DE AGUIAR - O SR, BANDElR.t\ DE .MELO.- l'elegráfico !CGsem desviadas para. 
'a de ausência da ordem -de 10 dias - Mas não ao! dM,rJaA. Um nmigo meu; de- Brasfiia, que tem paga.mentos de compras de respon~ 
OI' mês;" "_ O Sft, BANDEIRA DE MELLO uma firma com. outr-o amIgo meu, sabHh:i!!-de 'àa- Dir-etorla do' Material? 
O -SR; 'BANDEIRA DE MELLO -:- Nível Universitário, abOno~cte·!a~ comandante do 'EXérciw, reformado, O SR. BANDEIRA:" DE :MELO--. 

roi'" t.,npo de er i o A fil'ma é Ribeiro 'Olhôa, aqUi do a' d' . od r"'-

É 
H.ouve, meses que, . prAticamente, =a, s v ç - !:lo 01S m os que me pa ..... ,,~ 

O SR J'~~SON DE A' GUlA'" Rio. A reforma. 'ent.retanto, não fOi t' al I l··t d oro ... e.sS~i fora do Rio, e outros em ,que . , .I!o~'L' l;:'J-"" a.. gu men e leI os e operar c 
00, saf desta cidade; &SSlln fa-)ruldo, ..:... 'leria outros' rendirh.ento3, além inteira.mente ,feit~ por essa- !Irma. verbas da Comissão EXecutiva do Pia... 
ão fico muito aquém d.a. verdade. dêstes? Aluguêl de casa, jU1'OS rernu- Ela, nla:s -ou menos, ·deu~me a "orien_ no Postal l'elegrâflco, que, no D.e.T •• 

oneração por se-~ Viços prestados' Q' em~ taçúCl geral e fêz - grande -parte do tem a sigla de SEP _ um, a gerÉlll,. 
O SR, Wú.JSON GO~ÇAbVES prê.sas. serviço mas, vári,os outros serviç.os eia dessás verbas pelo próprio SEP; 

fu
, (Ditando) "que. et:l. c.lareCendo. p~~_-' O SE ffi" 'b forarn por mim contratados. direta~ outro, a ge'l'ência deSsas verbas pela 
Lsanlente o seu pensam.ent9. tnforma . BANDE A li: MELLO mepte, A pintura, por exemplO. Diretoria do 'MateriaL 

dep-oente, para melh-or compreell- -- Tenho r~ndtmenro.s pl'C!vent?ntes. O SR, JEF'FE.RSON DE AG-P. lAR creio que houve dois motivos--bá, .. 

~
ãO da resposoo. acima eXG.-rada., que da venda de dois imóveis que ftz. .sicos que levaram o DiretoxhGeral a. 
p.rOXimadamente· .20% dos Diretores Vendi três, .'lllfS ·úma foi pag:o à ,vista - Quem a fêz? assim agir: prüneir<l, que Olretoria.~ 
egicmais do DCT,. eram também e dois com' finanCiamento. Venal O SR. BANDEIRA DE ·MELO - do Material já tinha úma estrutura. 
residentes Regio.nais da UBSP'l'. fa .. uina. casa e 0.01s Rpartamentos. cm DIl1 pintor de nome Olegário. Não que fucilitava a - execução .do inea.a .. 

tendo esta observação, porque Q de- em construção e' Otltro Pl'onto. tr()uxe seu enderêço mas paguei a nlsmo; de compras, segundo, que, 
mente nã,() diSpõe >!lO mornesto de . O SR. JE~"'F'EftSON DE AGtrr-AP. êle, por essa pintura, 46a mil Cl'U- considerando que as' verbas de __ lnvea..-
fiadOS precis0.3 para umá intm.'11lação _ Onde se 6ltoovam? zei~cG. -timentos do.-D.C.T., i..sto é, Verba .,) 
-exata a ê.sse respeito;" . - O SR, BANDEIRA DE MELLO O SE, JEFFERSON DE AGr.;n:AR na Diretoria do Matelial, facilitava, 

O SR: JEFFERSON DE, AGU1AR -' Prevendo que V. Ex' me - farIa _ Somente -por mão de obra o~ for_ repito, o CUll1P.riment() do programa. 
'- Ql!:ando viadn:va, 1'Iecebiã P1:°';õ3- p.ergunto.. ne$.'ie rentido, trouxe minha neci:mento --de material? de comi1ras, . 
"em, ::1l21'IDS e' ajuda. de cu.<;to, pagas declaraç.'to de bt:ns; que talV\ez fOs~e O SR. W1.LSON ~GONÇAL-V~S: ~ 
pelo DCT?' . , interessE:nte ditar, E' a. declaração O· SR.. BANDEIRA DE MELO - (ditando):. '. ~ .. 

para. o ·Impô.s:to. de Renda;- íl/1) Só mão de 'obra. ,. "que, informa o depoente, há dois 
O SR. B~~EIRA DE. MEU..o . "No t.no passado, vendi uma quo. O SR. JEFFERSON DE .l\GuriH~ -modas," pel<1-S quais, se pode apl1eã.:E 

.-. Não r_"cebi.a: ,]'-Is.'Si'l,gUll _porque o ts.-pa-rte do terreno em. lpanema, lla \- :~a casa. tetn dois pe.vimentoo? ais verbas d%-tinadas'ao plano Po3tal 
~:"sto" -r:-e 'r"elt9':'af-Q<: tem f);.u;se _Une Rm\. ,N2SCimemto Silva, entre OS nl1~ O, SR. B~ DE MELO - Telegráfico: 10 entreg!l:ndo a- sua. 'fi§, 
em tédolG as empdsas aél'€a.&, ma!·j- 21l-era.'i 130 a. 140, conforme escritura Torn. .~ . rância. a pro:pria OEP (OOmlasio .. 
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''cutiva do Pl~.no) e o 20 dando esta I O SR. BANDElRA DE !v'lEi Lo +
tneumbênc:a n. Diretoria do Materllll; pm dos homens. Senador. 
tiue o Cel. Cagóberto Rodrigues .. nu . ""' 
entender- do depoente, resolvera ado_ 0. SR, JEF'FERSdN DJ!. I\GUJAR -
tar o 29 déstes dois modos, não lSÓ Ref:r~me aO depoente, .e~'ltar;tente. 
porque fi· Di:'ctoria do Material Já ped;~la,!" V Exa., Sr. Preslden"e, que 
POSSUI uma estrutura para O meca-! cOI1.':,gn-, .. se~~ . 

2l1smo das CCt:lpras, COmO porque, a I O SR WÍLSON GON,Ç, AL-JE3 -
junçãD das dl\~:; verbas, isto é as da (ditando): 
CEP com as da Diretoria do Mater101. . _ 
Poss!'biHtavam lY:".lic:res recursos para! "que o depoente não d~~po? _10 .. 10-
à rea~lzaç5.o d:::.'l compras"; menlio de dadOS exatos ... 

O SR. BANDEIRA DE MELo - 0 SR. .&ANDEIRA DE ~'ln'LL<? -
Creio que ês:. ~ procedimento não foi Quero Fisar que tambsm h0,!lve lZ:Cl
lnaugurano pe~o" Coronel' Dagoberto. déncia do Plano de contençE.o_. e ess: 

numero por exemplo, 3 bilhoes, fOI 
O SR. wn.i~o?o! ,GON'ÇALVES - um nUmel'O global da verba, antes do 

(l:l!.ümdo) : _ _ , P:ano de contenção. çomo (.. plano, 
que, cre .0 dC'.P· .... en~e. que, eSSe S.5. _e não me engano, fOl de t..5°lo. sáo 

tema de aglr, nao fOI Inaugurado no muito' númerOS paro. que se fncem 
DCT pelo CeI. Dagoberto Rodrigues"; de m:mória, creIo que resp~nd,endo 

\ O SR. JEFFER!:?ON DE AGUIAR qu.e a total,idade da ~erba ~9 O~? 
_ Tem con1:ccimento do quantum rOl trensfenda I?a.ra la,. está ~erf .... i
tirado da CE.? para a Diretoria do tamcnte respondld'o; mas eu na·o me 
Material e cc'mO foi aplicado? mgo a dar wna ordem de gra~d€za a 

, V ~a se qui~er 
'; O SR, BA1IDEIRA DE MELU ' " • 

Talvez não tenha eu interpretado O SR, WILSON GONÇALVES -
bem ~ pergunt.u. As verbas da CEP (ditando): 
têm 2 itens. Ambos são, de certo "mas. pode informa.r n:p1.'ox:mada
modo. vagos, Essa a grande VQ.nta~ men~e, que as dot-J..ções orçame~tá
gero que tem .a verba do CEP D:~ rias destinadas ao Plano postal .re
z-endo que foi retira<lQ dinheiro po.ra lnr~f:c-O, no exercício de 1f'62 e 1983,' 
fazer compra na,. Diretoria do Mate- aUnglam a ordem. de re"sp:: . ..len
rlal. o probleua não está bem co!o. te ... " 
cado. Foi u.::ado o dinheirO para cum- f 

r prir plano eS"p:cff:co da Diretor:a d v 
Mater~al. . 

o SR. BANDEIRA DS n.n.LLO -
Penso que o númerO trê~ e'itá erra
do. Preferia dizer 1.80 bi:h3es. lt,te 
,:mo, foram 6,5 bilhões. O SR.' J::F:?E:a.:O~ DE AGUIAR 

- Quanta dl. lT.crJa da CEP fof trans. 
ferido para a Diretoria do Material? 

O SR. BAÍ'DEIRA DE MELO -
Cre!o que a IO~:ll1dade. 

O SR. PRESIDEI\TTE - (c:.ita,Ldo): 
... '. de 1 bilhão e 1 bill1ão e S-JO rol

l1' ... 6::S as quais, na ~ ... execuçro ~ol'am 
f<'dm:das, pelo plano de començ,:,o do 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR. Go .... 0;no, qu.e , determinou um~ re:lil';'30 
_ Em dinhcilo'! '~u ordem {le 45%", 

O SR, SANJ;lEiRA DE MELU -
Vari(\. de ac!)rdo com o oxçamento, 

O SR, JEFFERSON DE AGUIAR 
- Quanto em clda exercicio? 

O SR, BANDEIRA DE MELO -
A totalidade em cada exercícIo. ~o 
presente ano de 1964, a verba da 
CEP era de 6 bilhões. Creio que em 
ISõ3 de 30 bi hõ~s, mas não tenho 
certeza, 

O SC<, JEFI'ERSON DE AGUIAR 
- Então em 11:62 e em 1963 (1 verba 
da CEP CO!Tc:pvn.ctia, no total, a 9 
bllhôes? 

o S~. BANO:z""lRA DE 
1962 e~tá um t:0uoo longe. 
em 1962 foi d~ 1 lJilhfo, 

o SR. ~ON ,GONGALVE3 
b:;<j~s 4.5% foi tanto em 62 COJll') 
AI ' 

O SR. BANDEI~tA C'E ~1ELLO 
FcL 

em 

O SR, BANDEI:<.A DE MI>,LLO 
S~rá dif,ícil.fazer Um re1lto, m9.s '/011 
tentllr, 01' e:x:emplo, as instalações Qe 
fonUi que são obras. fora,rn feitafl" COIU 
recur::'os do Plan.Q~ as obras dai; cen~ 
traiS telex, tôda5, inclusive as trê.:s 
novas centrais telex que estavam x:re
vistas para ItJ.acguração .éste ano en, 
São opaulo, foram fe!t.as COm vel'l.la! 
do Plano, obras na D~retiOrja de Mi
na3 Gerais;. houve t-::tmbém otiras fel .. 
t.as com recurso, do Plano Postal Te
legráfico; esVlções ci1s linhas porta
doras de S. PaUfo - curitib-a estão 
incluídas; obras de melhoramento') na" 
estações tra1l.smi::sora3 e receptQras de 
Rec:fe, de S:lrapul ao: Rio de Janeiro 
de POTtO Alegre t:Jlmbém foraIll feitas 
e, tina;mente, Il City. instalaçõe5 da 
'Centr~l de Telex de Brasílill, como 
tam,bem cta telegráfica de Brasilia. 
Enflm, a grande 01>3;0: ja de obras d<:: 
-investimento do DCT tJi feita com I€
curws d.l City. 

1'I~n;áfi(:Q. Cada aquisição de illatenal 
tr recebido. por a.I.guma. Comissá9 e co
tnwnente D recebimento é leito 
se-cçã.o técnica de.· Diretor: do Ma
teria:.\. Quando o mater!al é de maior 
complexidade,. a eomi.s.sã·o técnicp. tO
l1Clt.a laudo tZcnlCO que, multas vezes. 
é dado pelo laboratQrio do Pluno POS'" 
'a1 'l'e1egrãfLco. Dependendo do tip:l 
do materJal, e prQcedimento é dife .. 
rente. Quand. a Diretona do Mate-
da.} julga que possiu elemento pr:.ra a. 
verifi.cr.lçâO, ela. mesma aceita, quandQ 
lI:cha que é nece3sário verificaI carac
terísticas técnicas, comumente o lau~"J 
é dado pelo laboratório, 

O S:.i WILSON GONÇALVES -
O senador Jefferson de Aguiar, com 
a sua. pergunta .. quer saber a respon .. 
sabili:lade juriui~a. 

lJ SR. JEFFERS.:>.;s D8 '\GtlL\R -
Na administ::-ação do 8r, Dagoberto 
Rodrigues? 

o 1:3R. BAND'Crp}~ 

S·m, 
D-Z M'LLO 

O SR. WILSON GONÇALVES 
<ditando ao SecretârW) .: 

"q'L'.'f. a gTünde m~oria ~i~, ,a 
;!;l'lnÜe maioria d3.s obras de mvest·
menta:; do D-~T na administração do 
Ce!. Dagob~l"to' ROdJ'igues., foi feita, 
cem reCu!"soS do Plano postal Tel:~ 
grát,co aí mcíuinjo-;;.e a eXpG.I~'3ao 
da ,rede de Telex e d03 Serv;ços de 
RádiO. bem coma, o},}HlS das instala
cães da Linba Sã-o Paulo-Cur!tiba e 
C(llÍ1pras de matelial e eqUIpameuto 
em grande quantldc.d{!, conf:>rme ~s,.. 
clareceu () dt~poente ne'ita OC?::·: .• e 
.!onsta d·:1s notas taquigráfica~; qae 
sõbre a sitcação das linhas SP.o Pfiulo 
Curitiba e Rio.-Bahia, o depoente, 
p:-c. tou eSclarecImento a Comi..:'sP.,ú, 
l.!onforme se vê das netas taq iJráfl
.:.0.3 d.('I seU depo.mento que ficilm 
c::nEt~t!.lindo p3.l'~C imegrallte C:êste 
~êrm{) ~" 

.:> SR, BANDEül..\ DE MELLO 
Con .... ém ainda citar que, inClusive. 
~cmpras de grande quantid·lde de ma
tEriul. de equmam~nto-, que não ê ~TO~ 
prirlll .. ente obra, mo.<; gaeta. dmheIro. 

tJ SR. JEFI'ERSON n:L' ADUIAR -
As linhas tele'p'áficas São Paulo-Curi. 
Uba e Rio-Bàh1a estão Eend.Q utiliz'l
das'? 

O SR. BANDEIRA n1!: ~1 . .ELLO 
SôlJre a linha São P.::.ulo·Curitlb::t, já 
falei ligeiramEnte com V, Exa. E' 
int€H,ssi3nte deixar claro qce hã 3 11· 
nhas São PQ,lJ~o-Cl'rltiba u:JlJ! a ti· 
nh~ Carriel, \lue não e-&tá i'n.st3\ad~. 
e du:..s são linha, de fel'ro de COrren
te ' contínu'l, D:!:.:,- as ILlhas de ferro 
fe c-Jn',J1te contL.1w.1 , u:-~a sd~.:u mc
lr.o7"ic Em v.;.rl')q d'J5 '>':-l'S tl"Ccho~ -' 
:; Q:::! Y;'r::r pelo l1ltc,'br C) r<~dG 
:lo Par8nÍ!,. e e.:tá s:.:,·:o uW:z-:'n. 

E' sabic-O q\tc o t-r;:!tc~:J- d:! CU>itl, 
Jfi,·é ntU,tn p~e:'rlo c es=~ lin:):u. 
t2Il1 d,::Cclênc:ns que cf'1:b:;·:::~:2.:, 

f':l"".:J.~,} !:. l~t· ... "l .R;'::-:'::~iua jr d;~<;o 
t'.. VV, 1.:::':' . .3. ~u-:: é L'J c~ T' t-;:1.·r:~ J ir.':_ 
t::e::l':"'.d::t, f'lt-'t CM l~:,.t~ 1:C~): :)T' ~', 
']o ['Ia rn"-!""J~::n' :--,0 :5 e:~' ::::1":"..:,.1"·~;:: ~l.' 
tcq, • • 

Dl!;"(in~~ a f>:' ::0 (3 CJ::n:J D:';-ü
t::ert'l F.odrl:;t'Ps. f2r':rJ. 'f~i"~'> tr;-.'JJ; 
I:1':'S de recl',~:(l~E? c::, treche.') Ces :\ 
Unha. Nüo temo" li!:!"'!"') , t ~!c,:",áfj
CM entre R'o ~ s .... lva"ol', tr.!''i, vtrjc~ 
trcch~. da linha f-c!':,";1 po:t')s em 
fUll'.!icn:,'l1::- ,to. E·"..., ':::J !J7"':-;:'i:-"r f'..lf'!S. 
mas fe pc::.cr? o!Jtcr (l hfo:'m~r:;J <l-e
sz.je.da na própria. Dir~~orla de Tel~ .. 
~rafos, 

Ú SR. JEFFImso:\T M AGUIAR-, 
~uem é o, ~e_POl1S~V.d pala cqUislç:io 
dos matenals ele Lnhas c equ~lJa~"llen· 
tos adqull'i-dos t-'elo Plano Postal Te. 
tegráfico? 

O SR. BANDEIt<A DE MF;LLQ -
A r~p-on abllidade é de quem tem o 
materi.:\l sob sua guarda, 

O ~R. JEl<"FERSON DE AGUIAR _ 
E o .responsável pela aquisição? 

O IlR, BANDEIRA DE MELLQ 
Quem fez o pedido do materil3.1. 

O SR, WILSON GONÇALVES 
(ditar~àQ) ; 
"qu~ o responsável pela aqu1s1çãG 

de mater1aI e equipamento é a auto ... 
rldadc;; que faz o pedido .... _ 

O ER, 'BANDEIRA DE MELLo -
A aUWl'ldade que faz o pedido é res
pon á leI pelo oportunidade ou não, e. 
ac~.t-':~ão é da resPonsa-bilidade do ór .. 
Gão que a recebe. ': 

O ER, WILSON GONÇALVES _ 
(ditandO) : . 'I 

" ... s:;ndo que, a aceitação do ma.-
terial c.dqj.lindo é da l'esP()IlSJl,billQ9i
de do funcionário que a recebe; qu9, 
quando se trata. de materia.! especia.-. 
li::aio, a Dirctoria do ,Material, se Jul
g.lr CO.rlVéniente, poderá folicitar o lau
d'O ttc . .1CO do laboratório"; 

O SlL JEFFERSON DE AUUIAR -
Por que razão se encontram aba.ndo ... 
nados na IJ;retoria Regional de san
ta i\ialia. Rio Grande do Sul, os equi. 
pün';.Ellto'> telegráficos para e.1i leva .. 
do.s há mais de dots anos? 

O .':a. BANDEIRA DE MELLo -
Não t:'nho conhecimento de equtpa ... · 
ment-o;;- telegráficos abandonados etn 
Santa Maria, E' provável que êSses 
equipa nentos telegráfiCOS ou sejam: 
·máquln·J.5 tele-i"mpre.:oorâs. porque de 
memória, o únIcê mllterial telegráfico 
que pode ter sido enviado para Santo. 
Maria um dos cqupamentos telegrá .... 
f.cos. :,1i.{) 'l:-;quinas tE'le-impressora"i. 
Cnic {!11e é' um problema da respon-
E,:'b.Jidi.de d'l Diretoria Rc::;ionnl. 

l. l. __ WILSON GO:{ÇALVES -
(t' !:õw.'O): . 

"q-.::!), o d.:pocnte, não t::!m ccnh::--
c·r.::'J1h, cgte existem em ct::-do dO 
'"1: '. ~:.ItlU c~u~pamen1/.) t-:'\2"',Tffj~:> r.a. 
r:r~i:;_~::! n:::-iCllfl.l de s:,n~:1 JI~··l'·a 
~.) : ~J C. ::!:ld~ do· StTl, e 1:::' C':!')u"l' 
.~ ~,' ,,.,,'''no a. r~~' OI"~c'Lll""'1"- c""a 
~ .~.. ' ,"'~~ D';"';!-~'::" .;~:...::., :., -'" 
... .I.~ • __ c·La ...... ~_l"a l ... "' ....... al. 

n L t. r,_ ..':;'::~'Y~ 1:'1, l~c..J..':,:l _ 
2J: ClT': fo! ct~-:'Jt:!-~-J p .. :. t::111~')a 
uo 1- :~r: o 1 y tul F::d:::raI o u30 C;;~ cor .. 
~l!:'J:'~ ~IO c,lumimo, CIf'O, e-~~:::':;~ 
. 'o 1"·:-~:-:t~.1 em vt:.L·;:)S t> .... Ll ~') d') t~
l;~.~.,lL r.··.:;.onal, pr.i.nc:_·,'!:'~cntc- 1:) 

:-:.:-:> l'" J'<.·,:;....lIO. 8..l~ltO C~.~r~.·!!, F:-n .. 
L:.. t!L~:la, em vár-os. b?u<:('ô~- ro 1::'11'" 
:0 (=.. l~~.l::\ ViU.rlr.-S·:lv:~'Q.""'?~ 

o SR. JE'F'FERSON DE A'1'JIAR -
Queria a. ln!OrlY~açfio de V. Sa" ~ue 
et"- o homem de, canfi'ança. 4a. Admi~ 
ntstraçãQ dos Corre!o.s e Te1égraf05~ 

o SR, JEFFERSON DE AGUIAR - O !iR, BAN1,EI?!\ DE MELLO -
Quatas ~ obras e lInhas te1egré.!ica.ll A ~isiçeo é da le.;'pon·.ahiUd8de <1l\ 
le\'c.das a efeito pelo plano, DOS tl1~ ;.imissão que recebe o matc!'ia.I. nã.o 
~!roQ.a dO:bl anoá? _.... ....,,--....·I,especUleamente do plano l'OB~l Te-

O ER, BANDEIR i\ DE M"'Ll-O -
'Ct,~· ..... nt~ a r;~.:Jtto' nOE.sa, o ún~-co t:~ 
L:.U).C do l.nha de ondas po:l"-dorl.9 
"ua .:.e pl':t-:-adeu tlmi\·l" 10i S5J p:n'.~o .. 
CurE:ba e o estudo técn:c'l reekr:do 
r---elo SU;Je-:fntendente da ~.(:.nut~nçoo, 
Gcne:':;j LUbcc, chegou à C:lndusão de 
que nãc seria conveniente u"ar CaI
d·:=-alha de alumínio para C's l!nh~s 
com as Nracte-rfstlcss .de fl'eau:nc!1J. 
que 'S.e queria. Pt'sejo e-5c·prf:'::rr c.ne 
a lir.ha São "pau1o-Curi~i",l Ci::tava in!_ 
ç~almenl e pre,.v.ista P;}lY\ \"''1a" f:·::-11~rn .. 
e,a poa.s.'5,lnte· de 3Q qul:;,::iclo~ e. aunn.-
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r do os est.udos eleva1:am essa frequên- ros FéliX Guimarães e Jacy Campos 
C::'.l para 14il ou 15-0" quilociclos, os es- pode o depoent-e oferecer mai" infor

'1:t:;;d:::S realizado.3 pelo General LUbec maçije-t? sabe quanto receberam para 
De73ram à conclUSão .ne que nãa S~ -executa.r CSsa" ohrns?- Em quanto 1'0i" 
deveria, utilizar naqu8la. linha cor oa_ orça,<i-o o tra-balho? 

ftque. êsse prJce~so teve inicio em a.p.!'oveitamento do seu sist.ema telex. 
data anterior a nomeação do depoen-' que pvssibilitaria ligaçõ~s entre Vf~ 
te, qUe desconhece os motivos que o ria-Rio, Belo R01"izonte-~ro.sília? ;; 
determinaram e qual O seu desfecho, 
admitind<t a hipótese de que possa .0 s11. .BANDEIRA úE MELLO ....... 
ter p9.s~aUo pelos m::'os do 'dep:ente, Realmente, eu me vi· num certo dra ... 
para um simples de.::pa:::'o· de enca- m,a, de ,consciência nessa ocasi.l0. Á 
minhamel1.to". ela . Va e do Rio Do~e entrou em en .. 

llUes de alumínio! pelas condições téc- O SR. BANDEIRA DE 1iELLO _ 
fn·c:3.,s c3.r<lcterí::.t1cas. Em consequên-
ICh-, como se dispunha de fio Coper- Nâo pos'Oo dar €sclareciment.o nenhulll, 

r

V; 31d para fazer eS~4 linha; a cÓl'd-Oa.- de memól'la.. Quero deixo),r cíaro que 
os trabalhos do Inspetor Jacy cam,;, 

1l • .'1 de alumínio f!.tou sem uso, para pos é que possibilitaram o. uso da li
eventll'J.] Aplicação em outras linhas nha. de Rio-Bahia, que esto:wa intei
E:_n que têS.::e nectssária. ramente paro.l!sada; apÓS zeus traba

! C SR. JEFFER.3:'''N DE AG"JIAR - Ih'J3 alguns trechOs de:3sa lnha já .pu
r E :ba, e.!>:oximadamente, quandt<l, e~ derm ser utilizadOJs. 
r Wl1:;ladas, liá de disponibUidade de (: SR. \VILSON GO:-;-ÇALVE3'--
~e~n:loa.lha~ de alumínio nes.c:;e trecho (ditando): . . 
lO. qlle me referi. A quantidade é gran.. ·'que, com relação no Imperor Jacy 
ci~ l'ec:Imentc? 

I Campos e o El1<?;wlIelro Felix Gui-
, O SR. BANDEIRA DE :MELLO _ mara€S, as únicas informações, quP. 
tRealmente não sei. Não sei porque o pode dar .são as que constüm da.5 no
jPloblema de cordca"lha de alumín10 tas ta.quigráf'.-::=.8"; 
~11:::()_ che~ou a ser oogitado. Sua,8pI!- O SR. JElo"'FFJRSON DE AGurl\.R 
1:2 ;:ao nao chegou a. ser cogit<3.da, du~ - p.e;.:-que razões foram abandona.dos 
tl::nte nossa ~dmi·njstração. Só fazla~. os circuitos físicos entre Rio-São 

lOS linh.:\ de ferro, que sã.<> as linhas Paulo; RiO-Juiz de Fora e Brasília
IDO interior, e linhas pequenas· de CCo- Goiânia? 
~rweld, à margem da RiO-São paUlo 

f \'ã ..... tive oportunidade de cogitar dÕ O SR. BAl\"'DErnA DE MELLO -
~1'Oble'I!la . do U~<> de cordoalhas de Por causa da. existênCia. d::> sistema de 
elumimo. mícro-ondas. que foram aproveitadas 
t com granje benefício para o tr,ãfego 
t O SR, W!LI3ON GONÇALVES (circuito de· micro-ondas). Entre Rjo 
'(diianào) :. e São Paulo êsse sistema de micro-

"Que, conforme con.sta. das notas on-d~s é da e. T. B. 
~~quigráficas o depoente expôs as ra-
~es porque e. administração do DCT. O SR. WILSON GONÇALVES -

o SR. JEFFERSON D~ AGUIAR. 
- Tem conhecimento ·da imj1ortância. 
das obras ex.ec'dtadas pela Const.rutora 
Erito na~; salas de Telex e de te:efo
ni.a, n~ Rio de Janeiro? . 

O &.'t. BANDEffiA DE MELLO -
Não tenho conhecimento e nem ·,.ive 

qU:llquzr contato oom a COIL'itrutora 
Brito, até desconheço que tivesse feito 
a obra. 

O SR. WlkEON GONÇAL'.n-...s -
(Dita.ndo) : 

"que, o depoente, nunca teve con
tato com a.' construtora Brlt;), desco
nhecendo o valor das obras qUe ela 
porventura tenha executado na sala 
de telex' e telefonia do D. C, T. no 
Rio de ~raneiro". 

O SR JEFFERSON DE' AGillAI!. 
- Qua.l o jnterêsse da anterior admj~ 
nistraçã() em- aband,onar os circuitos 
físico.'; à,o D. C. T., quando sab1a Ilão 
haver p,~s..')ibilídade de instalação fme-_ 
diata. de sistemos telegráficos m·l.i.S 
eficientes. como carrier, ISB, micro~ 
ondas. 

tlão cogi'tou do emprêgo de cordoalha. (Ditando): ' 
~~ alumínio e dai porque o depoente "que, Os circuitos físicos entre RJo- O SR. BANDEliRA DE M!ELLO -
Ipaç sabe, qual a quantidade dêsse ma- São paulo, Rio-Juiz de Fora e Bra- A administração anterior jamais teve 
iteIlal que o departamento tem em sília-Goiânia, foram a-oondonados, .... interêsse e.:n abandonar circuitos fj· 
Õísponibílidade"j . O SR. BANDEIRA DE MELLO ~._ sicns e, O faw de se dizer que o Clt-

Convém ressalvar que perm,(meciam cuito ISB é mais eficiente que o ~j!'-
. O SR. JEFFERS, 'l~ DE'AGUIAR.- para fins de emerciência. ' cuito físico. não é verdade, A (uimi· 
~be se houve utili'zação dêsse mate- nistraç~io anterior, apenas quando foi 
rlal per uma Prefeitura do .Estado da. q SR. WILSON GONÇALVES - po.sslvel, util!zou me~os mais eficien~ 
~h;\l? - . (Ditando): tes, como m:c"'o ond!1...~ e carrler. por-

". .. digo, não vinham sendo utili- que a. linha. física permite apenas fi 
~ SR. BANDEIRA DE MELLO - zado.3, COmo não vêm, p:>rque o De- comilllicação de uma Unha telegrã-

:N"ao tenho o menor conhecimento.. partamento considera maiS' ef,'ciente 

tendímentcs com o D. C. '1' .• quere-n
do, por assim dizer. lco-alizar Uma. 
rêdt ~e - telex que' p3S~ <lia e que não 
estaya dentro dos preceitos le".uiS 
p.o:'íJué os serviços telegráficos, cemô 
V, ~~ sa,be, é mo-nopólio da Uhiâ:::> 
e 3: ela, Vale do R!o Doce havra ins-' 
to.l~do, uma pequena rêde telex, pri .. 
vatlva dela, e 9ue,- p.:>rtanto" não ·'c.'3.. .. 
tava ~,ob o nosso oontrôle. Além da 
ela:. Vale do R:o DJ-ce outras o.rgâni_ 
zaf,oes .pM>Jesta.ta1.s também tinham 
I!lUlttJ. mterêsSb em pro.blem:lS como 
;ste:. Exemplo.:' o Bcr:.co do Brasil. 
.. orem, dentro da-' no,Ss::t idéia básica 
de q~le o. llerviço de telex deveria ser 
cJ-I1.3t:tuído. monopólio. da União, nÓS 
tent?-m?~ uma sO!\lção pela qual OS 
serviços da.. Oia. Vale do Rio Doce
fêsse int.egrada dentr-o do serviço Q'o 
D, C. T .. e se pudesse, f'nUio, dar a 
êss~ serVIço um rendimento ·púb]to 
ma~or. Essas gestões que fizemos 
não c~~garram a bOm têrmo; centio, 
cumprmdo, friamente ..• 

O SR. JElF'FElRSON DE AGUIAI!. 
- Diz bem V. Sa., friamente. 

O SE. BANDEIiI!.A DE MELLO _ 
.... o texto da Lei Que dizia que os 

servlços _telegráficos são ~e monopólio 
da UIDJ.O. Não tinha.tn::::s. portanto 
outr.a saída. nonnal se não considera:! 
OQue1e servIço clan<lesti~o. A despeitO. 
dj~o mostramos grande compreensão 
nao s6 com a. eia. Vale do Rio Doce 
cQmq a Cia., Ferro e Aço de Vitória e: 
se . na,~ me ~ngano. ambas têm cricuito 
!J:-1vahvo Vltória~Rio de Janeiro., fun
'clOnando dentro da no.:õsa r~-Qe de 
telex . • ) ,_n J~ fica e. como V. Ex' Já citou, um ou· 

.- .. I\>. J.!l.r-r.l:oR3ül'lc DE Al.r0'IAR _ os serviços de micro-ondas" que vem. N nh ,,1'0 sist.ema qualquer, perm.itinf~v O SR, J 
.... ao co. ece um relatórIo do Inspetor fu.p.cionando norma-Imente, tican-do, tnrnsmissão de conversações telefôni. ,EF'FEIa.SON DE AGUIAR 
Il..lue.-pan, a reSpeIto desse fato? aquéle outro apenas para ca,s<ls ex- - Então não são mais cla.!1destinas. 

CS" permitirá, em conseqüência, o uso 
O SR. BANDEIRA DE MELLO _ csp~ionais de emergência"? de dezenas de comunicações 'te:eg::á T"' O SR: ;3ANDEIRA DE MELLO _ 

~SEe inspZ".tor apre;entou um relatório O SR. JEF'FF.:atSON DE AGUlAR ficas. A resposta devia conter dOi- _.ss~:5 duas não. E' uma ligação de 
.'de lu;t~ vl8;gem que têz à &1hia.. O - P.Jr qUe 'razã,o foi arquivado o 111'0- pontos bâsicJ,.'): primeiro, a admini-.: Vltona exclusivamente CDm o Rio de 
:r;)l~to!l{) fm examinado pe1J, primeirO. cesso contra o Inspetor de ~inhas traç';to não teve qualquer interÊ'..sse e;' Jlnell'o. Porém, a eia. Va'e do Rio 
~2r .. '.o dos Correios e Telégrafos. Juvenato, antigo chefe de linha no aballdcnal' a linha fisica; ç;e'J'um:( D:)ce tem uma rede na estrada. Qui-

O SR. JEFFE:asO'I\J DE A 3UJAR _ Estado do. Rio de Janeiro, acusado' de quand(j o fêz, foi tendo· em vista ti \1 '"t;~os descobrir um processo de inte ... 
)?.~:5ue, apesar da. sér~e de de.n .. úncia., graves irr_egularidades ali verificadas? UtiliZ3<:ã() dl. proceEso,S mais mouel- !!l'a-Ia na. rêde dó D. C, T, mas ti ... 
:r ~ ,-.- c nt Eu nos e'he maior ~ndi1l1ento, dJ pem: "·em:>s. dliiCuldãde em resolver o a.'i-
, _ • .,.,5 o ra o genheiro Fellx Gui- O SR. BANDEIRA DE l'Io!ELLO ~ de visjja de tráfego. ) SU?t~ .. AS razões, foram, portanto. em 
,!ln3.rães, após haver o mesmo ablndo- Conheç-o o processo contra o Inspetor pvnclp!O, legais . 
:'T:-'~::!o ,o .serviço.e reconduzido ao Rio de Linhas Juvenato, mas êle não f<li O' SR. WILSON GONÇALVES - ' 
.('~.J~nelro e fOI_lhe .çoncedida V.cenca. a.rquivado por mim e não tenho, no <Dita.r.,do): q SR. WILSON GONÇALVE3 
·lhcmlO após a apo:entadoria? '. momento, esc:areçfmento,5 a dar, a #que, não é exat-O, que a. admbllE- (mfando): 

O SR. BANDEI-RA DE MELLO _ êsse'ret'peito. tração ant~rior do D. C. T., tenhs. '~que,.co_""forme consta da,.') no~as ta-
EVid<>ntement manif,estado inter€sse em abandonar. q_Ulgráflc ..... expôs. o- dP-n-nPn~e as ra-

1- - e quem concedeu não fui O SR JEFFERSON DE· AGUIAR ~.p"'- L tl'U :ê;.Sse en<Ten .... e1·ro e '. d' os CIrcuitos físicos nos diversas pon· zt;les, pl'mcl.:palmente, de 'Jrdem jU1'i-
.~: . ~ u ra e.n~!go lretOr _ Sa.be quaIS' foram as irreg"'a,1'da- t d c. d <lo' CorrelO T l' W os. do·. território naciona.l"·, 1 ,que lficultaram o entendimento 
, ... .,. R e e egrafo,s. Das obrus des? Houve deSfalque'. t C ~!I~e sel, ele _executou uma que é gran_ O l:iR BA.ThEIRA DE MELLO _ en re a ompanhia Vale do RIo Doce 
",tho-Ea. - Q prédio da djretOl'ia regio~ O SR, BANDEffiA DE :MELLO - Cr~o" que 'se 'poderia dizer ainda gúe ~e~ ~er~ç' c;'c' oEtar

o
a iEn;pe;!I,:~~·sloanq?s 

}1al de RecIfe, Há l!m problema peio Sei que havía procls,so referente_ a ate tr b Ih y LI- '-'V \IV 
~gual ~ Engenheiro Falix Guimarães irregularidades do Inspetor Juvenato, ' . a a ou par.a sp'\ recuperaçao. cem, 8., inutiliaação da pequena Rêde 
~m sldC? aCllBano _ a construção da mas D'.10 an-aH.sei o Jpro-cesso. O SR.. WILSON GONÇALV'FlS ~ ~e <: T~lex que 'a citada companhia 
~linha. RlO-Bahia p"" 1m t (nitandó): ,.Q_su.la sem estar devidamente legal,'-
• . . """soa en e estava O SR" WILSON GONÇALVES _ z3da e i "convenclda de que êsse engenheI1'O qu" " .. ', tendo, pelo contrário, a.té to- . " qu,' a. ma.or dificuldade,_ d~ ... 
f'é um eenhor de certa id.:lde não tlnh: (D!tando): mado pN'vidêucias para a .sua recup~- COl.rIa, d::> prmcíplO constitucionol de 
~UaJ911er pa~tjcipação dolos'a na oonS- "que. o depoente sabe que existia ração".~.. .' que os .s.erviços de comunicações é um 
;l:uçao ~a: RiO-Bahia e como não ~~ no D. C. T. um proce3So instaurado monopollo da. União"'-
~fI.oava SUJeita. a mim Qualql1fX celibera- contra O Inspetor de Lmhas Juvena- O SR. 8ANDEIRA DE MELLO ..:.- /0 SR., J~ DE ."GUI_'~ 
çãl) a respeIto, nada, tinh~ que f'~er to, mas desconhece, se ê.ss~ procseso permito.-me,· EXce~§ncia: sendo uma !\. C -~ ~ 

... ....... foi arquivado e muiw meno,s as ra- prova, a grande quantidade de fio de -. la. :Vale do Rio Doce ainda se 
O .SR. JEFFERS0~ C'E AGUL4R _ zÕoeS dês.se possível arqulvá::c:'.enoo". ferro, que se comprou. na. época. comprometIa a ceder sua rêàe física. 

,9ualS ac; Providência.3 adota<tas em O SR. OSCAR PASSOS ._ Por ao longo da estrada; para atenoimento 
Jtro"lbaplOS executados na.quela região quem foi instam'ado o p:ocesso, Foi q SR. WILSO'N GONÇALVES """"7,ol1de o_Do C. T, não tinha Passl .. 

~
!O In.spetor . de. linhas Jacy ~mpos, a. DiretorJa~Geral quem tletuminou (Datando): 2~lda.nes, ou não tinha. linhas, como 

ue f 01 bstt ........ ".,' sendo disto uma prova, a gran- ··].aLma. e B d"" VI d . ~su 1 Ulr o Engenheiro Feilx a in.sta..uração? CCmpetia ao Senhor v....- ene I!AI a a ares ou 
~uma:ra€:S, por ordern do Diretor Go exarnjnar o a..<;f;lUltO? de quantidade de fios de ferro adqui· Séja Esphito Santo e Minas? . ' 

tal do D C T"'- rida, pelo D. G. T.; que, quando o ' 
•.. ? O SI!.. BANDEIRA DE MELLO.- D. O. T. deixou·de usar em ,Igum O SR. BANDEmA DE MELLO_ 

O SR. BANDEIRA. DE MELLO 1 Ó processo do Inspetor Juvenat?, ~e trechos {)S circuitos fisicos, foi pa.-ra Creio que essa. petzunta: mereCe Uma. 
O Inspetor Jacy campos fo reallza7 me recordo, tra~orreu n<?s. prnn~.el~ adotar um proc~so mais moderno ,p resposta mais direta. q D.· C. T. 
bar ordem direta ·do Diretor G l' ros meses de mmha admullstraçaO. mais'eficiente de oomüni.cacües, com::> s~mpre .arpolou e aprovou:e utilizou as 
hma eérie de servlcos de roou e e-r!l' provàvelmente em novembro de 19-61. por "exemplo, o circuit<' 'de micro l'c.des f!Slcas de estrada de feri'o; e 
llão Só da Jj))hQ R~10-.Bahia P raçao, Talvez tenha eu fe.ito 0. ~ncaminha- ondas"; . na.J. nos negamos de m::>do a<<Tum à 
i,\J.guns trecl-.-- ·aI'''"" "c~o ""em menta formal à DlretoTm Geral, na l.lhhZ>l.l' uma rêde física da C1·a·. Vale 
ih:: nu:;. ::. ..... ~ ram 15 .l!.sse a i'-O' as - m 1 b o O SR J~FF=SON DE A I wwgenhe1ro era conhecido com oc s a , m 'll:ét? e em r '. , "L· .... l1;\." GU AR ~!} ~'o Doce. Temos uma série de 
homem que di<:,punh d 't o UY'. O pro~esso fOI Instaurado em ad111l- - Quais as razões de náo ha;\'er o Cll'C',utos telegráficos à marg' e,n de ""_ 
ti d - a e mUi a pril~ 't - ante11'or à """U - c' D 'T t ' ."- - d t ó d f = ,oCa o serviço de linha.,,:; 'e os relat6- n~ raçao . < n~; nao SI.' o. . acel. o a co.a.U<JTa ..... ""o a r~_a e erro. Lembn:-me até de ha-
itJos,mostraram que êle cumpriu,e, m~s- dizer ~e que se ~at3: nem qual f?l o ela. V~le do Rlo Doce, que se com- \'~1 provOCado., pela mmha franqueza., 
são que lhe foi atribuída . relatóriO que d~"ermm!}u o "arqulva- prometla e ceder ao D. C, T. um I um pequeno atrito cdm um ou dO's 
I . ~.' mento da maténa. _E' coi.sa. de 3 'anos, caD!l-l de voz p:al:a o tráf~go em m:cro engenh~iros da eia. Vale do 10 
, O 8Ft. JID:FFIi}R.":ly't; DE AGUIAR _ Q SR" 'VILSON GONÇALVES - ondas entre Vltó!'la e RIO de Jane'ro, r;~ce; eles tiveram um desenten~ 
~,r~to (h."18 ty.a,bGL1W:s dos ~~_ (Dftt:l>ndo): CO!!I J?Osslb!hdade para instalaçáIJ e 'm~nto comigo, no meu gabinete, nor~ 
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I que ap...'lJ::ece:'am com um pl·oblerr.a, 
uma idéia de construir um circuito de 
rnic:::o ondas próprio e eu tentei .ar
gumentar em sentido contrári;J, mOS
tran~.o que IUll sistema privativo da 
Valê do Rio Doce era, no meu enten
der, um pequeno contrasensQ num 
'Pais' co~nO o nQsso, int.eiramente ca
ren:'2 de ccmun;caçõ~s. 

Aeronáutica Civil, solicit.M3a pel:N) 
~ompanhias de trnnspo.te aerro, In
terpretou Q.ue o Decreto não estava. 
em v1gor. Houve, a, partir dessa fa .. 
I!e um certo cheque. Algumas com
panhias contInuam a se verem obrl
!;"adas a dal' o passe e outra:; acham 
que· nã·o estão obrigadas. De sorte 
que realmente, em a,lguns casos -
I'ejam V. Exas,: (exibindo documen
to) 11/63, 11/63 _ quando a cOm· 
panh a de aviação. ne.'i·se assunt-o 
controverso, devolvia a requisiçã·o de 
pa::se livre, como já estava decidid·,) 
a vi~jar, tirava a passagem. Quero 
lembrar, porém, que estava na adm!
nistre.ção desde outubro de 1961, 
Deixei a função em ·19 de abd de 
1963, quando fuI substituido pelo 
Comando Militar. 

BLICADA l!O p.Ó:N., $EÇAO _. V'lor ... 
lJO DlA 30.5.114 O SR. JOAO A~ (Ditando); 

PVBLICAÇAO DEVIDAII'IENTE MI- - "que ",uto na ""Jeta eómo na con._ 
SIl>EWTI~ DA CO!lflSSAO corrêhcle. a<lminlstr'\JIV.. 6 exigênci 
TORIZ!i.uA PELO SENHOR PBE-- legal que o valor toJ:i!l do _teria! 

ser adquirido nn,p u1t,..,pásse os limi" 
pePOiJt1ªn.t.o do f?r. ANIBAL MAiM tiée acima ditOs;·' 

DE ALBU(;!UERQUE PEHEIRA. E' exato que, em qUlÜ!<uer do. rasos Co~no naquela ocasião, es.perávamos 
que a concretização da ElTv.IB....-qATEL 
fõs.~e um fato. Uma rea:idade, seria 
muito mais interessante que a ela. 
Vale dI) Rio Doce se apresentasse logo 
de inicio como sócia, participante e 
financissse a . construçã.o dêsse cil'· 
cuito .,qU'ê seTia utUlzado nãv só pela 
eia. Vale do Rio Doce, CO'110 também 
pelo pÚblico em geral, Mas, não houve 
nenhwna. restrição ao mo do circuit.' 
da V'lle do Rio Doce à margem da 
Estrado; pa;re,~e-me qUe essa oferta 
pel'lllfillfCeU e:n estudos dentro da DI
retoria; não houve, propriumente, 
veto, 

O SR. ,n,""'FFERSON· DE AGUIAR 
- Dentro de sua vinculação. 

O ER, BANDEmA DE MELLO -
Tive apenas o pralZer de passar o 
cargo para meu substituto, 

lilm 2!!.5.6{ - às 16,00 horO{; 

(2t S~., .WILSON G0NÇALVEs - O SR. WILSON GONÇALVElB _ 
au-... o . (ditando) . 

O SR. WILSON GONÇALVES -
81'. Anibal .Maia fie Albuquerque P:e
reira, como é do seu col1hecimel'ito. 
esta COmissão foi organizada por de_ 
llberação deI Senado e tem, por .fina .. 
lidade, apurar denúncias feil;a,s pelO 
Senador Jefferson de Aguiar na ple
nário do senado Federal, a respeito 
da administração do Cornel D~gobe:r
to Rodrigue:, L frente do DCT. O se
nador' alegou que existiam nesse ad
ministração irregularidades adminis. 
tr.'ativas, cor:rupção e influência conlU_ 
tl.Lsta. O Senhor ;na qualidade de Di
retor de Material, fOi convocado para 
prestar ,dep<l1mento e, .sua posição, é 
de testemunha. 4e maneira que me 
cabe o dever de lemJjy..ar que espera .. 
mos uma. informação da. verdade dos 
fa tos que 1M vão ser indagados. por
que à base do,s- depoimentos e das ma1s 
provas que vamos colhendo, é que ã 
omissão poderá. l!\Juizar da procedên
cia. QU lmprocedincia das acusações. 

"qu~ não hGuve veto pJr parte do , . 
D. c. T. ao oferecimento da Com- "que. tendo O depoente afirmado 
!panhia, Vale do Rio Doce .•. " no .;nÍcio dêste rn"poim~ntc que como 

Diretor do Telegrafo gosava de passe 
O SlR.· BAl\~DEI.:RA DE MELLO - ltvre nas Companhias de· Tran.spor

Eu, ràpidamente, tinha contat-o com te, lhe foi mostrada, nesta ocasião 
êsses 0:\-80S; lembro-me também que Diretor do Telégrafo gozava de pdS8e 
fui visitado pelo pessoal do . Banco do gens feitas pel.o DCT em favor do 
:aNSl!, pe~-o;;. repl'esentantes da PE- depoente; relação esta que consta de 
'I1Rb~.RAS - e cada um queria orga-
nizar um s.erviço de telecomunicações papel Timbrado do Gnbine!.e do Di· 

retardo Materia le autenticada, com 

Peço que informe, a bem da vertia
.de, o que seja de seu conhecimento. 

próprio. carimbo do Gabinete de3ta mesma 
O SR. ANIB~ PlilREIRA _ Pe

diria a V. ~., $r. Pl'esidimte,_~ 
fazer juntad.a ao pi"OCesso de a~ 
documentos. 

O SR, WIlSON GONÇALVES Diretoria, com data de 22 d.n corren· 
(ditando!: . te mêS, o depoente, prestr.u a respeito, 

",.: para a, utiliza.ção da Réde fi- os seguintes esclarecimentos": (E' feita a iunt4da de cLOcumenifos 
par"ticulc.res a-prB8entados pelo De" 
poente Anibc!l Maia de Albuquerque 
Perel'ra, que valem como informaçóCUJ 
do seu "CurriculuTrt Vitae" ·de suas 
atit'idades) . 

sJ:.a exütent·e à margem da Estrada 
de Feno nos E5tadbs do Esp!rito O SR, BANDEIRA DE MELLO 

1· Tenho a imp:essão de que um es-
Santo e Mina~) Gerais, explcanóo o «larecimento sur.erficinl dl'V 9J ser 
depoente as raZões que geraram um d 
certo desentendimento entre o d"e- ado. 
~cent~ e eng:enheiros da referida O S-R, WILSON GONÇÂINES 
compauhi.a; conforme se vê das reS· (ltztando): o SR. WILSÇlN GONÇALVES _ 

Tem a palavra o Senador João Ag;pi_ pec"\..ivll~ notas taquigl'aficas"; 

o SR. JEFFERSON DE AGUIAR 
- O cenal de voz .oferecido pela 
Vale do Rio DõC€ poderia ser ,des· 
dobrado em 24 canais telegráflcos? 

O SR. BANDEIRA DE MELLO _ 
Não posso ga.rantir, por uma razão: 
porque depende de especificação 
dêsse canal de voz, isto é, de equi
pamentos, As vêzes, a conal de voz, 
ao envez de 3.100 CÍclos, tem apenas 
S.(JOO éí'clos; e, neste caso, êle só 
permite 18 canais telegráficos. COn
tudo, é ind~scutivel qUe o canQl d1t 
vw; permite grande número ce· c3IDals 
telegráfiec.s: 

O SR. WIUION G€l~ALVES _ 
(aua1l!Z:>J : 

"que, eru t'ese e dentro d"..a. técnica. 
O canal de vOZ pode ser .subdiv:dído 
em vá.rlos ca.na;s telegrâfic:Js,· depen
dendo das sua s especificações, razão 
porque, nw pode .o depoente infor
fuar quantos c~LJlals. telegráfiCOS po
deriam ser utilizadOS atralft'!s .do ca
nal de vOZ pert.?ncente a Companh:a 
vale do Rio Doce". . 

. O SR. JEFFli:RSON DE AGUIAR 
- O coronel B:mdeira de Mello tem 
:p!:se li rre e nunca f~z requisição de 
p!t..':s~ger:l, Ten:J.o dooumeuto pro .. 
'1ando n TequÍ!,l:.çâo de v:ll"I:a.s pas
sngens que ap·esento ao Senhor 
C~:xibe o documento). 

O E'3.. BANDEIRA DE n!FLLO _. 
to:: >:u r o CC"!' d;:$G~ outubro de 
1.::a. :c~da es~a data, até muito r~ ... 
c".::.t:::mellt3, &s ~rr\!J:·es.us ete avla~io 
cbedec~::>m a t'n:. preceito que existe 
flO R.='iU~3rr.ento de Serviço·s Postais 
Co d2 ~fc12-ccmun~c::.ç?í.o, baixado vo-r 
C;:cr:::t:J.. Nu~n (.01 itens diz que o 
.c~!·etol· Gen::l, o Din~tor dos. Correios 
e T~le"""rMct, cn t.:>do, te~'rU1rl0, e 
c":.ec·flcr. outras autoridades e loca
l~Jiades ele sUa juri-:di:;!io. tfm pas:;e 
ltvre on tôdlS a-~ comp!lnhir.s d~ na
t::a.ção, .ae-reas, :;r,M'itima<;. e !lw;la!r., 
&:~:?nt':-nlente, pmém,. a DIretoria, d3-. . 

"que recentemente a Diretoria de' pino. . 
Aeronáutica Civil, atendendo a soli-
cItação de companhias aere.as, en- O SR. JOA.O AGRIPINO - O de_ 
tel~deu que o item do regulamento poente era Diretor da. Divisão de Ma .. 
que conceclia o p'lsse livre ,ao de- terial. na administração do CIoronel 
poente e outras autoridades nãq es .. DagobeIto Rodrigue.s? 
taria. mais em vIgor, criando um trá- O sg. ANJiBAL PER~ _. ~ 
tamento desigual por parte das rete- 16.3.1962 a 31.3.1964 fui Diretor 00 
ridas companhia.s, 'Pois, enquanto Materi-al do J)OT. ./ 
umas continuavam a conceder o pas-
se livre outras se recusavam fazê-lo O SR.. JOAO AGRIPINO (Ditando) 
arrImadas naquela :nterpret8ção da - "que, o depoente exerceu o caxgo 
Diretoria d'a Aeronáutica Civil, e, de Diretor da Divisão do Materi<\l do 
nesta última hipótese se virá na COll. DT de 16 <ff;! março de 1962 a 31 de 
Ungência de ~olic;tar requíslção de março d;e 196~:; 

t . Durante a. Mi.8 administração, se-
passagem para ete uar as vIagen.s no nhor observava, rigorosamente, a lei 
lnterêsse da repartição; que, tanto que diz r~peito às exigências de co
Isso é verd"àde, q,ue a mai<>r1a. d·essas leta d_e preÇD$ qu <;puc.orrência? 
requIsições é do ano de 1963 e_ em O SR. ANTIJAL PEREIRA _ Sim, 
pequ-eno numerO, conforme se vê da senhor. 
citada reloação que fica a·neKada ao 
depoiment.o"; O SR, JOAO AGRIPINO (Ditando) 

- ·'que dura-:ute a administração o 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR· depoente ·observou r~orosamente a le

- P.or que razão adquiriu cabos t.e- g~slação vigente referente às exigên .. 
tefônicos e não mesas., conforme re- Clas para concorrência ou coleta de 
lação apresentada pelos seniços de preços;" 
manutenção? Ti!m, de memória, que uma àessa.S' 

O SR. BAN'DElRA DE MELLO _ exigências eta o valor d.a aplic.::.çrw da 
Porque faltou dinheiro. Não houve verba - ooJeh d·e pre;~, atj 5 mi· 
dinhei:ro suficiente pa.~a com.pratr lhóes, OOBc&r;-ê;lcia l'úb}ica, c.tima da 
mesas. 5 milhões? 

o SR. WILSON aC:-;ç.li:V;;::3 -
(ditandO) : 

"que, adqu:rlu cabos telef6niQos C 
não adquiriu mesas, ~Zundo a ~
H~itaçã{) nesse sentido do t&nico doa 
OCT, porque o depoente. não d!epu· 
nha de recurs"OS pa,ra. a co.."'J·wa ~;:3 
eitadc.s mesfls, embora, as con.slc!cl'e 
lnditpensáveis" . 

o SR. Jr:'FFERSON l~~ AGu: ..... ~ 
- I:.:.tou s:tt sfeito, Gr. l!Uzid,mt:)'·1 

O SR. WILSON GONÇALVES -
A.;r.ê1xo ao S1:'. Gusbvo B~nf~:1!a 
de Mello os. esc!a:r-ecim<:mtos p~~;I,
d~. 

O SR. ANffiAL PE.",'ill1A - A c._ 
leta de preços é feita. alj o tet~ c!e 
3 mIlhõe.s; a co;!1C0rrÊnci3 ac!minj.sh·a~ 
ti\'R ,até lO milhC.e'l e a c~ncorr[ncia 
-r;: ... ',),Jica., ·acima lie 10 mnhôes. 

O e:t, JO_liO AG:uP"l!'ro (n!ta~:) 
- /'qt..'C, ${':1c.nd() CS .... ..a, lc:l.:,!.a~:o, a {'} .. 
leta d,~ pre;os ge faz q""-.:l'::o o va!:.r 
c"'tt Cl.'t:::~to é do valor de c!r.co tti
[",--I).~,;, d:~o, d3. aqu:.siç:1o, a C~:::l':O:"'
r~:,!;:.z- ad,.':l!nlstl'ativa, l'~~ <":1 r~j
,.,. ~:'~ C a c(l~corrhcia pÚJ~~JJ. ac!:=..:'. 
C:=.:.~ 1r:::por~âll(:!a;" 

O e:'::~ te.:n o d':::~c-.:t:"';·o C? la:'"? 

- Iwlet(l. de PNÇOS oú COncorréncu* 
adm.in1strativa, - qUando o valor pro· 
j:!oot. peJas flrm .... ~ \Ijl 10% do 
~ttIor da. praça. dm'e~e 1llvalidar a 00";. 
leta ou .. C"""<mêhelM 

O SIR. AmBA'L PEiliIlllRA - Dos 
que J1que plenamente ~vada ess 
"lteI'çã.o, o Código de eti>tabl!lda 
m.a.pda. que seja amuá da e ãberta noy 
cOncoITênc1a; ou coletá. 

O .m. JOAO AG,lm'm9 (Ditando)· 
- "'Iue o Código dê ~bilida<le 
q.n1Ao estabelec~ qlle ã coleta de pre..i 
ços ou a concorr-ênC:ia. devem ser m. ... 
valldadas quando Os ~ .Ier.cld 
~~, menores preços ôf.êreoi.dOl repre ... 
sentem valor Buperlpr ~. 1 íb10/0 Ao v~'.· 
101' corrente l}a pr~.~ o mesmo 
$terial, desde qUe Sejam eotnprova 
da.. êsse fato· . 

QU1jm um,. á. o~ de 9Ol»prov~· 
_ ratO? , 

G liR. ANJ&.\L IR fi A - Qila 

iuiír lK>liclt!!l'i\<> jj<>iá ~ é le 
n_a :E>IreOorJa p\>J- mn.. óom 

, eomPM. liMa ailte.s de concl 
O elq>ed·iente de de$9iiitlna.da 'kjuisi 
~o, ou seja. a. prepã.raç~~ e.dminis 
tr_ativa da. CQ.mpr~ qUM1d.o desconii 
que 0& preç~ .. tão ~~, ped, li 
~~sistêncie. de uma. eÓMiMl<o de VC'" 
riflca@Q <\e Pr~ !iiÕ<l iíjgI ."""''''' e-» 
(l!!.~~1eJ~ acá:a ~ ,or !l Só ai\Q pode 
reswver. 

o llit. JG.Ao A@~ - (~' 
~~ci.O) - "que as cQitnpras n~ n..-t.: 
y.jião de MaterIal são pJ:ocessadas poi 
uma comLssão de oom.pras. a Qual-" 
quando . Jscontia qU(!' há eXQ..g.êro nCf 
preços oferecidos, pede à: Co·missão da 
Verlfi(:açã,o de preços g!tf exami.n~· 
08 pr«~ços na prac;.a. e fata. o devldo I 
confrento"; . 

O Diretor da Di~ de Material 
també:n tem o podér de mandar fazejl 
esSa. ·.,rerif:c:lção quando precLsar? \ 

O S:~. ANIBAL Pmll!lIRA - Tam_ 
béín t,m. I 

O SR. JOAO A<*!lPmO Ditanoo)· 
- I'que o DirêtJor d.a Divisão do Mir' 
terial também tem o poder' de fa-~ 
zer a. meSma verifica~o quan40 des-' 
confia de preços altos nas prop08-
tas!>; ~ 

O Diretor do Matt;;riaJ. costuma 00_-:1 nhecer os preços (1:a. l)rl\Ça ou lliO 
sé intnessa por ê~ assUnto? i 

O SH. ANIBAL PER'EmA - OI' 
Dlt;etm do Mate.ri.ã.l costÜlln. avn. OOnh~~ .. 
cer os preços de determi:r..o:\,dos m.l .. 
teriais. , 

O SIt. JOAo AGRlPRW - Ma.. 
terlaJs que interess(,ID à Re%rt:\'.ü~?) 

O SR. ANIBAL P~A _ H.O 
de m:::do geral. Não se trata. de d~ .. , 

slnterê..3c, mas é o problema de u:.nl} 
linha. multo grande de ll1at~riais, qn~ 
() D'Zoartamento Uta. l'~:!.o C"'!,Vr7:.\ 
texpo para essa sC:14n.~em Pe7n~~ 
nente por parte GD V:l'etor. 

O :::-~. JOAO .A(,,~~:") (~~:::'""'I'" 
do ao :~ecrc:é.rio d:1.. _C0::::11~-:."'::): -
"C'ue o Diretor c'!~ l!'t:-rl:-l C:~'~l'-:-:-:,) 
r:~:lr aC p::tr dos :r::'~~~1 c~::-:t:=:; r,. 
r.-&~a d~ a1<T1. • ..,- L~ ... ' ... -" .... Jc; C' ..... i- :- ... 
~;;;;C:";l ~i:o rl.c-,T. ·L~;;"!~.:..o .(; t~··:1, 
çs M.:'t:::~:::~, }:~s ('-:.~e .t::O F',}: 
v.::rl>\ycu e e::-t C"~:, ....... ." r.···~ ... -o"· ... i-Di":"~b ~~o. j-' .l-:;'~.,·,-c·~>::~:, rl 

t:U tc·.~:>o, r:to v:-: :; .C":..:';~:.:; LJ ! .. i 
.... :;.s ao f'- .... -~:> 1- --:\ C't ['--".'.

;"'-:~""', }::::a a c::; ;:.:. CJ lr.::::-~...:.;- l::··~·" 
t::-~::: ? 

, 



(Se:;ão til 

.. esmo tipo c!9 ntaCru.·fu..l, qul!tudo ffi<6 \'~ dq notiúi;rlo tios JOI.pa.i.5, o~ d-;;! r- .;'/J::."." ',: ':d:: (2 r;:J.. Dil'ctG:'~:l. Re?~o~ 1 O Sr?.. A'NIB_'\.'L PEREIR,' .. 
~l,tislção OfX-Ira no fim do cx':!-)/ClolO. lll!-c.í"m:;u).o e.e cn~cga.;;: ill:as 'IllJ.o. c1~õ.- . n~J ds Guanabara". '(!~! -- 'l'emc~ .a p-Tim,;:lra rDtjf:cnçú.'.) 
~ndo se trat.a. de aquisiç5.0 de rua.. iW'Ct a tttm:J.l" conhec!ment~ <lo ne- I (;'" r:_;_'. ',)~i l:':J;\.J;;) ~~o 7~st<1U:-n:'ltB dn q"le e ~.sS3.; t.emos a Eezunda. 1:!11 2;) 
Itel'ial feita nO.l quatro me.3CS inter'" rito da. (.i1.?S:-!10, pm-que. como ct:.St', : D.C.T. 1;!lm02ln for:.;,m autcr:::.cdos de o-,~t!lb!'c e a. terceira -cru- 2(j-ll. 
an«!fdrIos q:ó 'anj)- - digá1l1-::,~, n~i9 na. epec:1, Vr~,,:a. cru l??'(na.mbl.1::~. : pcl1 DireLo:-ía. R1;~~011J.! da Gu::..na-
'. junho - h1\' baSt~llte' tempo e a \-b:tl':'? . O SR. WILSON GONÇALVEs 
êoletã, de p'rI.'ÇÓ e: 'semp:'e ícHfi com O Slj.. J~;AO AGRTP;rN:-Q (1)~.L~- : O 'n:ir;ort3.nt~ é a dita em qu~ f:::i 
~P3.ç'O muito grande, ~e tti.1.1,a Ifà.!~ do - "que o G,:;pc~nte {;,·l.'n ..... u cmllit- I O srt.. ANIBAL PEP....EIR.-! ~. ~ '-~~ ;"_:.',) pr:o .1_-,, __ l,l~ .. 
outra, dti um me::mo t~,p.o de mate~ c:rilento, La. e:-::s:-i1n,\1a uc i:;:~.{l~:('.:':"o ; !\e.iOc c,a.i0, p·::!diria p'enh::isfw par~; O CR JO~O G' nIPTN' ""', 
11a1. - .- .. - a6.-rnil1!.':'l"ra,;,;yo sôb!e·'iáezal&lid:~.dt:s Iqtte f,os-'C! eSGlarec'-do q~,:U o re-,')t::,u~ ~ .,:_L. - A,l'.t"',.~.,?,..~::,_t.1n .. 

que ~""'1':::'111 si.d.o ·pr;'t:c.(l.u,"o ',leIO en~ . "'<ln~'" PO"q-l'" "'~mc' do'" ~U! ... e na. qmn LH ,"':). .... -,tora a. 
!ti; -<J, ,. • •• 'VI;, • -~ ~~ • -'> -... f'l'!ll So i ":"d B '!' ':\f' . 

() .&.~. J'OAO AGH1PINO (Dítan- [!enheifO ~ ü.yme s.tufí'a, pc::que neS~ I a ti.... _ ~ •••. a - c CC.'." e !a~ii elTa QC ~'::::.qu:~ 
cio,> - tfque dUfante a- admln!st.i'&-- "", -;D"O" o """JDen'e ,orv'a cn,.,..,,.. D',,' O SR. JO~.O .• Cd~IPINO - Re->,· n3.s e r·.~o. to::e-.::. Ltaa.· ... 
9ão do depoente a DivIsão do Mllte- ;~t,;l; "l;~:qh;t em

t 
p~;n~iub;;~'~; . I tau!"an~e d~ Dh'etOl'i.a Gt'raJ. O SR A.NIB~L P.EREIR~. 

t:l.o.1 fêz em al\p.ms c"ases vúrla:i'co!i.. ~~~nt(' o temP9 que toi,{tretor da. O SR, ti.~IBAL ~·ERE!R~ ... - I S::l1:~dcr. pe:ll'lJta-me, não io. im")..." 
t3.5 de preços pare. o mesmo mate" 9H/1mo do Mat:mal nunca Nocurou Foi fcito peht Diretoria do Matel':al I lid:u.b, Nao fei e conce.d:do o r:;gL:~ 
rhl quando 'e, aplicn,çã.o d:)s tecu!"~os lllfor1ll'3.r ... se s, resp_eito d:as ,inquérito;:;.l O SR, JOÃO AGRIP:INO - E no: ir(. 
tinha Q.lfe s.c:r fei~3.:' l1:q fim ~~ çxer.. tinhaln sido julga-dos e quais oS 1 ar:'end~mento. na auLcrização d'ê2s~ j O SR Jn 10 AGR"PI" (O" 
~ioio. per questão de tempo, mas nOl',· r~u!tadoq. , re5tD.Unmte~ a O'retoria do Matcl'!ul ~ o ,v;, ..l. LO, _t ... ~l~ 
lUalmente as ooIeta~ de pre,çÓ.s eram _ t"'ve aJO'uln't parcela opinn. -ivQ QU au~ I ~) --: •• fo. mva.!ldado pel'). reeu~Q. 
te1ta.~· uma., de:: c~Ç4, vez com (;$p:;'.::::- P SU. t':1'H3AL PEJR.El.'l{A - Nao, II t~;-!"'at~"a 'para <::ua iru:ta~lação? i.a~ .1~e6:..stro no Tr;bun~l de cont.as à::t. 
Ços regula.res de -:.una a q,l!tra"; pon:l.u~ n.uq rIam d::J protoco!,.:). da . _. .- . " I Un:ao. con[.(}nu~ Oficia n'" 2{)O,193 d;} 

Sl', P!'eSidentC'. alnda. C.om l'clação Dh-etCl"m do Mat<::rhd e sim da D:re~ j O SR ANTRI\L PE:R?IR.P. 5-62, de 23-12-62". 
ti ê:;:::e assunto' de t,ra.zo para r-caH.. wr!a ae:n:.1. : 'I Nã\). SC,;;undo sei, êtse restauraht.~ t li' a .0 • . G' 

d 
. d " . . ... ·"d· na- ,ta' f' '4"'nd . LC n c llccrrenc;a lQ- ~ v;1:a, 

t;ação e coleta e :re{os, gostaria a~ "O ~:R. JOAO • AGRIPINO _ NJ.-o ",,1 .. , <" ~ e_. ,mC.O-ha' O.' ! cláusula 'de entrega imediat.a 60 · .. ~1~ 
esc!a.recel.· que o .DOT é uma renzr:' ~~cur{)-u sz.ber qu~ pena ~á tinha. ~i~O I O 3~: Jp;Í\.O AG-RIP:NO - Tem ~ m?s:~tlfadO }i'o Di pOr cempl'u de . 
tição que vIVe coni' recursos... raÜltó apl:cad8. -ac-s . servIdores cta- suo, dlYl .. ~ outro, fora dCSEe? " I te.1e~lm!lt'l!,<301'US e perfltra-dor, con~' 
pequenos, Nã,q tem qu..e.lquel.' condi- _.Ef.q p9.Ta. a,pu!ü.l" t~.r~fa& d.e 'U1<l:Ot I O 0R A'IIB'L P~REI'D ~ trato feno pata enlre~a no prazo de 
-ão para. e.s~car materIal, pril1cipal... u "11', '~~""'n"al,'1,da"c?- ..., , _,.:1- .i:!,; " .. ~., - 6 '" "f) m s" Qu",'l- . tI mente' o materJ{ll de cÇln~umo. uma o U1 .. ' .'I.-~ ........ "< .... 1. - M. • \ Um, dn, D~retC)r'a Regional, qUe eltá I .. ::,.1; ~ .e y"-~,..,, ,~nl~ a'9~ ,e ,~.-_m_ 
concorrência' pública leva,., em geral, - O SR ANIBAL PEREIRA _: funcltnando. . 1 p. ,,;,50. e,~, ~o ~ Pill to Uy ~,.;tmpulgo._ - e 

t
· ls P tf d - Em.' prinl€lrO lugar. o en;1;enhéiro Jaywl " . 1 Clou,s:to ~o .... e~,Ul~(lo, m~t'?f~~}, .no POl,:-

3~~rOq'U~lllS~~ f~~'- om:ârf~l ~ d/' C~~VQ~ thc staffa não oc-upa, nenhum lugar • O S~ .• JOAO A~~I~l~q - QU',t! L,. d;' Ibllr1 .. ~t:CTOd:,l d-.:.:._QS, ,concO ... 
C:lÇ&() atê o registro pelo nibu.l1al de de, confíançá na Diretcr!,a da .Mate .... ~o.s res~~urante3- fOI (~edldo ~ lIBS. P':p !lenc.~,-,?_ 
Contas do re.~pe-cttiTO .CC1"lti'::t.to. Oe dal nem' nunca ocupou durante a ? ~R _ ANI~A1J P!i;RJ!.IRt..,.:- O : SR, ANIB~;L' :P:;~3~f.l\ 
maneira qu:e 0, DqT tel-lG paIado UllS minha gestão. DepoiS que che~uei a ~~~ se!.. Na!? conheço a pe3.$oa o~ ç I 5'':111. . ; , 

1 1 e~<:h di;'etorla mn ano tà.lvez depois G:.,Sao qlLe opera o rE:staurante, ",e) I . 
iServlços se fô~se esp,el"~!." pc o ongo éJ"e' [OI' 'Ioc~li,,'ado na Div:s-ao' do Ma~ que o ún~co re?taurante que s~ ('!1- t O SE J.oAO _ AGRIPIN.:> - I70r 
tempo <,la burocracia exigida p~n:.a - . ., - o"t e Çun a te: é d D qu'" n Oj'Il d' l' {} aqui.'>lçí?o de detel1111m1.dos ma!-enfus terial. Antes' .disso era. lotado no c 1~ 1''' m ~ c,on men o 1 .~ I d"L,~' 1 . caç~o f.$ .caU.:.l.~I"S "I) 

"'ua US4!.,mo.s. Na ma.fo~·ia das vêze.s:, PLane. Postal Telcgl'ÚlCO. f retor'~ HeglOn~l. da auanabara'"=.tlu~ ( E h",., e.m relllçUo aO c0ntr:-:.t::;? 
~ é' fund-ol'1a no CGlf.tcl() do Corre~o ceu- O SR A"iIB 'L ·PU''-''''' - -
:bâ necc~sldad~ urgente de !Jma B ~ O SF~, J0110 AGJ;UP1NO (DiUt~- traI. na Rua Pdme!ro de Marco O tenh e : a ~l~ .... ~ .. l!iIR~J\ --::- N~o 
rie de típcs de materiaIs, oorl~anda.Q do) ..:... "qu~ o depoente não tomou da. Diretor;a Geral ainna mio- e:ot;i I to ~.l mtJi ~ç9._do teor etC' Nnt~'a .. 
niretor 'do Ma.t-el'Í-al -:} fazer aquL~l- h' t d <: í7 'mento ou não f' 'únán l-C: ) '. ao se ",em qiJa! o pr:1Z1) t .. tJ.-
ções através da. coleta de pl'çt;os. E);:- C,?l1 .ecln:en!? o "::,,,Ul , l-u. JC. a. .betccrdo· para entl'Egn do- mater.ái. 
).lecUent-e 'Sllro~V)O qu,e _o TrlbUflal de ao Icfer do mquétho:., . ' .' O SR. JOAO AGRlr.lWO - O se- AC(Jntece que, ê~e material é de irn-
Contas apenat.- toma conhe,clment-o. O SR, 'ANIBAL PEREIR..ê. - nhor tem' lembl"ànça da ccncQ1'rêJl- j-i(;.l'_c.,ç..<u~ F;Zf;~ilü3 es'>B, ~êmco:lec.L:,l\: 
d.epoiS, o registrQ é "a posteriol'i", p.ermH\l~me uma. interrui),Ção, .sena,~ i cio. n'9- 30-:62, para 2qunição d:e ge~ púbUc.3., 16,...62, ú Tribunal de C.ont.as 

'Só assim se e.onse,g-ue- s~Ival' os noS- dor jrão AgrjpjDo; hão,é não· tef t-Q~ radares com motores, Deub, t.ipo. re21.stl·CU ~mbo3 o;;; contralos.,' Os 
SOe serviços. . Ína.do' conhecimento do seguimento V6:\1, em Que se estabel~ceu o prazo tele-imp_ essores for~m wnlp:'o.dQ<; -a 

Repito 0_ DOT' não tem coridiçõe.~ do proce::~o. Ouvi. ··dizer;- 'através de d~ 30 di.a3 ~ro. entrega ao Almo"o- ~'~mel1s d:l Alemanha; atravé;; de fua· 
para e$tocnr' o' materl,\I: tem pl'O~ colegas. que êsse processo era julgado ;.1"!g~do do D.C.T." PUblicàda no. fllial nó Bra.')H. que-func;orúm ipeniú 
blell1~ J»!l'tl., .c.ompr(l,!· m,~te-i.",ial p":ra pel~ D1""I:!:t0r;a Geral. D ar10 O(lClOl ti" 6-q .. ô2". No con': como ':~la rep.!·esentante. e os perfil ... 
.:!ejs. dois meseS. PUl.llvlJ. d)~~9. ~l~l! I O SR. JOAO AGRIPINO Arn,- ~trat(' de aquisição dê§se-tl'!-aterinl. à radares f0J;rul1 comp;,;ados 6- OlivetU 
o Dletor do ~~terl2.l obngouo à CO-\ bo"<) firmA, S-ociedaqe BJ;3Sileira de M*: q.a Uâlia, Não leUlbra.. apraze e.st,n.. 
leta ,de. preços- pa-ra sa1v9.r o ser- ~, qu:nas e Motores ,Ltda., figur«, _ a9 be!ecilto_ pa,J"a a ~nfr-f.ga do mabi'iaL 
,"Iço \ O SR, A~lE ... <\L PERF.IltJ-\ 7'· - envez de prazo de 20 di~ para entre~ Acontece, na h1a;oria das vêze.s n~ 
• '~ :i' i u/- Tenho t!cnllecünento al?anas .de, um, ga. o' d,e-,-10 me.':es, em nôrto alemão, cCU1tna de mater:al de importaç5.o. 

O i..lR. ,JqAO {\G~IP~O <.D ~ t; llão.sei se 'existem maiS. e não rto do alo. flrma-se o contrato, o Trib-lIní1J fi.~ .. 
do ao, - Secr~tdrl0 da CQmtss _.~) '. - ~ : • gl.stta e, depois. fi aspal tiç~ ou o 
_ "que o D.e.T. lida C?l:' recu._:,cs O SR. JO,\O .A~RIPI1jO (Ditan~ O eR ANIB.~ PEREIR!~ '. mtel.essndo na aqUls çJ.o dQ ma.terial 
modestJcs e não tem. COn,9:1çqes de la.- do) - .. E?u maLS preClSamente o E-,sa S,:lnc~rrênc~il. p~bhcl3o nao f';'ll f'ca obruzlldJ a d'~Clp)j ue Ban .. 
2eT' estocaí7em de materiaJ por meses depoenh. soube atl'avés de colegas qUe cCnclllldn mcl~lve, ate aO contrato Co do Brã~ll tia pilra o ~o61err7a Por 
e ~or is~o';> muitas vêzes a DiviSão dO um b1QLwrjto re1.ativó a Jay~e. 5taffa foi, negado regtstro pe:o Tl' Jmnal de exemplo' "'feito () c~ntroto. empnnha-
Material é Obrigada a. Fecol"l"et ao havi!\ ;100 JUlgado. e qu.e nao tom()~ ContDs. da à deSpe-E3 .. page.m03 em moeda na-
~Sr'€p1!l de ~oleta de preços;.: p:lra~: C~Onhec,:n~e:lt() ~o JU1gam~nto porq!!" O Sf!. .. JOAÇ> AGRIl?INO. - A c onàl ao BaI'~co 0'0 Br?-_lll e êste P!;)~ 
qmnr matetIt\.l cuja. ~:pllcaçtl..? s~ to~. t;5O CaOy" a "p.~!S?ç no Pessoal e D!:-O conconenc.a. nao for C()nClUlda pela. ~~9. VRZ, fi"z a flfcsll,;açç,.o tn e;- te~ 
na u:.;ente PQr.CJue 9.- concctn:nCla 1i~- à do M ... te' 4o.l,. que o depoente nao negacão d'o registro) pelo Tr4bunal de, r19r daqu-:!!es preços cQtados pe1o~ 
bUM em v}rtud2 de sua -tl'amitaçao COpflOU ao se~vldor Jayme staff~ ne .. contas. - [fCllH:.cedorw. junto à Câmara de. Co ... 
leg~ nunca. pç.-de estar concluída e nnuma funçao ;de re..s:ponsabllidacte, - 'R /J' m~:C' o (,,0 E%trr 01'. Qu;n'üo cn~e!lde 
lU'gada. no Tribunal d'J c:mtr.s CD1J?- l~to é, de conf .. anç.a., sendo ali ~Il1 \ O s.~ _AN'IBAL PER.EIR:~ - que o preco está d .. acõrdo é o co;' . 
m~n<Js de quatro a.. se:.3' mQ3eS c ha slmplcs eng~nhe:.ro"; I Na opo!'tunül:ade. quandq o Tnbunal rente na Pl'aca onde fOI adqulndo ~~ 

- • . po"',lvel e<:p"'- I:!e Canta" _aluda estavl'l julgando o~' t 1 'to; -, • eMOS em que nUlo e - --: '" _ Teve conheCImento de um ato do tr to ~ - . inet <, a ma H.a. i) C\lJ.nco ao Bras'! t.oma a-
tar êsse prazo ~ern pa.ri" os :::,erVlço;;, DIretor Gusta.vo Borges, consideran .. DO~.j: 're~l~~r ~~ f~port:;i~fj~nCl~ o;'r.vldência de ab1'lr a carta de cré::. 
para c<!mpz-a de nlatepa ; do midô:wliS determinadas firmas que si"ve 'J}or falta de re~urs03 pOrque es: dIto em, (.a \-'~r dç fOl'l1eced.ol' e, ao 

O Senho~' Lvc, na DiviS§.O, de Ma" vend:tal1l para o DCT? ~aVGmCt::; alcançando ° fim do exer- ;:sn~o t~~po ~~xpe~e a hcença par.~ 
ter!::::!. um funcionário de nente J~Y- ~. O SR. ANIBAL PEREtRA. ciciO, ,; d.a~e \ano "r" 120E~d,aa's ILCNcnça ~rn; vad'~- . 

~ fí ? . N- T·'" . d <: I ..... ' . a maJOr.a taS me s.a a_ao. ~eS5a epoca am.:t .. erv~a em O SR. JOAO AGRIPíN0 - Nada veze.:!. o material. que 9. fábr!cà aln.,-
O SR.ANIBAL FEFEI:a.A.- J:.lYIU?, IPern\lmbtlUO. . foi pago, Id~ vai fabTicar. calcula~e l~m prazQ4 

S';aUa. f-oi Diretor do ~:r-aten~'l.l tU IJc~ O Bn. JOAO AGRIPINO (Oitun.. O SR A~F'!\.L P ..... REIRA de 5 a 6: me::;es tabl:lcar, ó material e. 
v61~a. de 19-5D, não sei bem. do) _ "que não. teve ccnhecimento Exatam~nte ~ ..... - .I!i. ... - P;1l' .Ulntwcs que n!lo con..~eço, _-.tó a. 

!PINO 1\1:2.$ I de qllalq'le' ato do Coronel Gustavo -', ) fttbnc::t pode,,: a informar - a\razam 
O SR. ~,?~r;.p. A~TR _ L Borges qlJe ded~1'a!:se tnldônee. algu- \ ped.;r~a perm.s.:oão a V. .&t.a pal'a o embarque, a .entteg~. talvez por 

é lunclonállo _ (1 DM? ma firma fornê!eedora ao D.C.'!'., for!1e.:-e~' as datas das publ1çaçôe5 ~e~! prOblemas de ?aV!?, porque d~ ncôr-
O SR, ANI~_AL P~E!IRA - I/.)~ pms na euoca do Coronel Bo:::ti~ o l~h\.a~ s. e&Sa, concor1enC.la. JnclW51ve 1 de) ç.om a leg;ls1!HIao ,0 .!llater<~l (ld .. -

tl'.do na seção "de &hfíClO:ó',' da .')~L dcpoenr.e 5ervza em Rec.fe"i o ~la mn :tut: !'\ rnbul:1aJ de Contas qU1tH:!o pf"lt'> Govern') nar podia ser 
O C:R. JOAO' AGRIPINO (Dltoan - negou ::'êg:.Etro ao ::nDtratc, -' emba.rcado, a nãc s_e.L' com navio::: de -

do). :: "que -" serv.idor Ja-ytue Staf.fn O S'enho:r teve conhecimento d~ um A c'Jncol':.rência fi" 30:62 foi PL(Ol~-1 bandeira b·'q~qeira. hou'.'p atrazo foi 
j3. fa-i Diretor da DiyiSão do Mat~l'lgl cont.rato feito através de co1eta de ca.da no Dzário QtIC1C1,J do &taçlo da I no f'mtqrq,u~ na- Alemanha, ttália, 
em 19-00 'lpr.r.>ximadamente e amda pl'ec;o.s para rep,ílrOs ua. Agência. da Gue.tl:l.lmlFa pe 8-1CI"l'í2; ~1 91~: 15 ~e I POr tJ,~a ~el'Je .de. fato~'es, As. vêzes o 
ê funclonário do D.e,T. lota~o na P.:mha? Gutu1Jr(~ qe 1962 a<; fls_ 2~'61n e 7 d~. Bancn :jrt .Bl.'(l,n_1 ó r~rtgQ.dp a prpno .. 
Secão de Edificío,::. d3. DivL.c::ão do Ma- O SE ANI'BAL PEREIR<\ _ npV'ê:!nbro d~ 196~ ~s fl~. 23 648. R~:" I g-a.r 1J"s..a yccnG'. de llT.f!Ol:taCf:o e tb 
teria!";. • ~ã-O.,sephcT. &sses repa.ros na Agên_·~l.'3l:.~l~dn i?~lo . ~lburX:~J, de Ccn!~s., ~omDs ~qss~-S CnsDs ~!Iltas vez_~5. 

O ~enh':r t~.m C:O.?be.ctm~n,t.~ õ~ ela. da Guanabal:&, Segundo. tive cO."~ ··,s~q"",~~A l€ lO: .. 12-~2, .0:lC .os U:;, 19 ',./50 \ 9 SR .. jq~\o.·- AGRiPINO _ 1-1inha. 
Que iij, h tve tnqu~lh? adml?:::-trat! ~ nheciblen.t<:" parece-me que ,no ano. e 19 .. r..,,9. de «O-L .. ~6~. . . -,erglU1ta é esta: o S-enhor:. se recorda 
'\'0 .,ôbre. irregll\!nda,?-e~ da. I;:;spon no eXerC10lü de 1962 ou 1963 foram '" P :,S~;, .10AO AGRl~P.:l-~O. (Dltan·I_:.l;lS· r'azôes qú,e levaram o DOT a mo~ 
6a1J:Jidadc desse, ~ervldm"! _ tetl,1i?''ldOs pela Dlretorl.a. Regional. \ (,"9-) - que l. c,?n~o. rrenCla n~ 3Q-62, difi":1," as condi"ôf.:.s es! tib<>lecidas no 

_ .." ' J refeI'ente ti aquL<;lçao de geradore..<: ou dit' 1-' '~. f ,: . - fi ' 
o SR. AN!BA1. PEB,E1RA -"bE!- O SR .. JOAO _ ~GruPINO (Dltan~ i motqTcs Deut?, cujo cOntrato' chegou, c. ' ;~. i. para nJ "que" . c~I?a . adas. pq 

nador, na éncw. eu era lota.do ;Ul ,do) __ "que não teve conhecimE!nto 11\. ser lls.c:lna4r e publi~ado. no ºi~rl.o ,con .a l o
1
,- entr~~a.,~me:hata e no por. 

Pernambuco, Era Dire~or-Ger&l dos: dc,s ">€nnç.os ,real1za,dos na- AgêncIa. da Olicta! de- f1-, ,d'!5o, Dlcírio Oftclal' do j tc! (1::> R.O qe JªI1el. O? , 
co:-re:os' e Te' l'af·::s eu:" ?e::n~-n;~u- penha! ~{l.l:J.endq l!;pe~~ que os )"epa~\'1 Es.ta'do cTn Gt1:\nOhf'l'e d~ 8 de out-1J-j O SR .. 4.NIBAL PEREIRA _ NãO 
CC\. T:Jmei Cophecl:--ento da eXl,st..lm- ros feJ~os U8.f; agenclas do_ Estado. dfl \ bro d-e 1962. fl:;-, 1.". 2:>1~?, retlr:~do i;n~ ret0:'Õó dê~s"! detalhe mas.' se foi 
t!a; de inCluérito r.dm-:ltistratlvo atra,- Gt::G:fl:1.D31'il. foram .autorizados e da I em lG-l0_·~2, fl5_ 22.'30'2... \fclt.J, d-eve tér hav~do 'ratificação no 
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A~ôsto de 1964 2731j 

'Diário 0j:0;;:a1. de 0";.1' .. :.1. fc"ma o Trl_\ 1\03. do D,C.T., nilo tínhamos. co~ jornal. De maneira, que se ocorreu qlIf.t tôdas pudessem pertencer as mes-l 
bunal de con~a.'3 r~J.o ~,;:2~(..1L:t \,.. con· I mo llL..O temos, c_:1d:çóes pa-ra faze! ês.se fab, de sempre comparecer o mo grupo de pessoas lIsicas, p:Jrqul!' 
tn,to. ; ,'eri!icação d::: ~rzços no excerior. para mesmo '5rupo para _vender, é porque (I q~e lhe ocorria era. que outras tir .. l 

O SR. J06.0 AG~IPr::o (u:t::.ndo) ;).purar s.e a d:lcrença de Pl·eço :nt~e naturalmente aE. outras não se interes· mas não haviam te lnter{!ssa-do (In 

_ "que q.l~mto à concorr..}ncia 16~G2, a: prune.r~,~, a. s:::JW1da c~neorrencul saram Ilela coleta de preços pelo ,'ender aquele mat-erial para o qual ~a~ 
vLlc o c~,.1c.recimznto constan.e das t.nha pr?~~(. .... ~cla .no ~xtenor. material aue deve.riam fOr"llecer. Du' fazia coleta de preços"'; 
n(lt::1S t3JUig:::í.ficas e, ainda que' nào ~ A pa.r~elra 5'~,. c~m~ .. o, do 13anco do rJ.nte o tempo em que fol Diretor da Senhor Anibal Pereira. não lh3 
é pG.::siv€Í cst-ab~lecer nenhum contra· ..... ra..sll, e a SD~J,.OC, flzeY'l.ln a.s sO:ldg,· D:Ictorh\. do ~'IBtetial, jümai5 \'ec~.'ol OCC\."Ieu o que poderia acontecer, oa', 
to cláusul ~s dif~rentcs das 9:li~ f:gu' gc~;;O e~t:r.l'O:, :tra~':·~f. de -: troca ~:. r::Clan:~,~ão ou me fn! feltà q'1alqt.:'er melhor,' porventura nã() teve a cu! o. 
rJm no e(·t3.1 wb pena de nLl.:J ser a co.te~~Jond",ncla, d .. (..-..p.waçG75 p ... 3 restriçã;:> por pl!te, de qualquer ... orne·. sidade de investigar, pessoalm~nte, oU 
lne.smo r,:":strado no Tribunal. de Can- sca~s ~cm .03 Dlr~tO!'es d3 Slemens e cedor que pud~~e se julb'lr prejucU· L),andando Um fWlcionário da. SU.:! 0,"11-
t~s; o d~pG·::r..te não se !'Ecorda. se hou... da Ohveth e, por fim" segundo eu cada por que eu não tonwra. conheci- fiança, através da Seção ..!e Veri":lc:l
ve ed.ilal que estabelece1sc entre~a soube, o Banco do BrasIL ficOU satts- menti) ou nã,o convidara ou q~I3.lquzr ção de Preços, te os preços v('n,,~":Cl
ime~iat.:l e 11J almoxarIfado dO Rio de feito co:n Os psclarec1Jl\fntos e cum CO'53. !'es esta.riam muito ncima dos r C'~_! 
Jf.ne'ro pJ.:a comp:·a do material cons· as demonstnr;õ:!s que lhe foram aprc- O SR. JO.\O ~GR1PJ.~O _ Adm!- tla:s, -em confrontlJ com cs preços t,1'.' 
tantJ n:.\. concorrência 16, mas pode s-entadas e c~n('ordou em ~b!"lr as Caro ta..'110S que 'um grupo te'1ha. cinco) ou rentes na praça? j 

afirm:1r qu~ se houve t01 o m~smo re 4 ·tas d!;! CrédIto no exterlOr,~ achando maiS firlna.s. O senhor semp'e d.:.r.ig{' O SR. ANIBAL PEREIRA _ Se .. ' 
ti':ic=.d,) p.- 1'a estabz:ccer clát!su1as pa· que o preço ê..,l lmpo!·taçao estava cartas·convrr.e a t::-sas fir!r as cés.se r.ador, O movimento da DiretorIa de 1 
ri\. exatamente iguais as que foram es- re~ulaI'. gr~'PO? l""lli t . 1 é t- ' , tab:;,1~cid~w no contra(o di""o clátLSu- Visando, air.da, fazer comentário . , J,' a ena. aa grande, .são tantas M; 
las exatamente Coil1c1d~ntes' com as mais j}e1f(';t~ e a dar esclrreclm-ent03 O SR. ANIBAL PE!W,HA _ Não' coletas de preços. as tomadas ?e p:-e-: 
Q() contrato'''' mais ccmp!-etL's "ôbre o problema letl1- tomemos conhecimento de q'~e êÍ.llco, ço.s Junt9 às !onte.s de praduçao... i 

Na ccne,:m'ência n9 26-62 o DCT bta'ria ou r:€'Ó~ria permissão à Coml,S- seis- ou mais iirnn.s pel'tençBIa 8-0 O SR. ~O.t>..O AGRIPINO - ~.'I'ilS·1 
se propôs a comprar o mesmo mate' são para .cO~\i'ocar o Sr. D~ofanes Soa- mc.s!~o grupo. Não tomei U!1nca co' o Senhor dlese que os recurs:::s dn DCT 
teria1: tel~-impres::;or e perfurador de reS, funcIOnario que trab'ilna, há mui· nhec~me-uto dêsje fato; npe~,1s ais· eram pequencs... '! 
Cit.a; para eSSa concorrência, o' edi- tos anos, no setor de importação do tribuia convite~ à.~ firmas espe::iallza. O SR. ANIBAL PE7REmA - S.m.: 
tal foi publicado com as mesmas ca- D.C.T., conhecedor profundo de BIS· das el"!1 rorn~c!menta de cada VPO de ,-:l1as o nosso movimento é muito gran
r8.cteristlcas da concorrência n~ 16; sunto, que realiza contatos com o Ban· materIa·l. de em relação ao n,úmero de COletas, 
apenas, no segundo edital já se admi. co do Brasil. com a Alfândega, e que, O SR' JOAO AGRIPL'\O _ sem- ou tomadas de precos ; e mesmo a. 
tia a entrega com o prazo de 2(} d!as. inClusive, "possui do-:umentos -rela.t1vos pre àquelas mesmas ürmas? hurocfaC-ia; é tão complexa, que r. " 

Na SEgunda concorrência, compare. à troca de correspondêncIa cem o goora mUlto tempo para qUe o Ou e-
ct:m as m2smas firmas: ·Siemen.s, 011· Banco do Brasil sóbre a me.téria re· O SR, .A..."'lm~L PEREIRA - Ge.. br, pessoalmente, tome essa lnic!!l.-
vetti e stand:"lrd 7nectric. E foram ferente ao preço dos tele..impreSBores ralmente, a seçao de Compras dls· tiva. A Diretoria do Material tem 
vencedora" as mesmas fixmas; -paTa e dos perfuradorf>s. tribui os convites a grupos de tirmas uma. Seção competente para trate_r da. 

t'""le impreesor' a Siemens' e para que aquela seção conhece com ú Eelldo aquisição e da distribuição do maU'-
o - - . lt 1·' tI O SR- JOAO AGRIPINO - Não 00 e.speciali:~.adas naquele tipo d. e mate· rlal, carga de mate,··,··l e tudo o quo o pt'rfurador de f a, e. O lvet . ·d d·re d d" " Nessa segunda concorrêncIa o nllme.. reC?rda. a 1 rença e t:!reço o m r:a1. 'e ahxa, no quadro, o el..1:tal para d'z respeito a materiaJ. 
TO de tele.impressores e de perfurado- tenal Slemens mas tem ldé1a. d~ Que comparedmento de outras que dese· , .. 
res de fita é maIor do que na pri- houve. também, diferenca de pIeçO? jarem e se interessarem O SR. JO~~O AGRIPINO (Dttando!, 

O SR ANIBAL PEREIRA Tenht • , -- "que o depoente não teve oportuD1-
rneira. e e diferença teria consistido '. - .' O SR. JOAO AGRIP,L.'fO (DItando) dade de verificar alguma vez se CS 
em que na p6neira. concorrência. ° !dé1a. mas não ~ei de quanto. S6 con _ "que o de-])O'ente não tem conheci.. preços oferecidos nas refel tdas co!etflS 
tele-impre~sor foI vendido ao nCT à s~ltando o procc~50 qUe temos, na Di. menta d,l existência de várias fIrmas de preços eram os correntes na pra~ai 
razão de 2.615 marcos alemães e na r .. torla dO Matena}. em cópla1• da {'on· p~rtenc~ntes ao grupo Lo!~etio:. que ou mais elevados, hem designou fun
segunda, ê. razão de 4,092 marcOS ale· corrênc1a e do regIStro no Tr.bun'\l de nas cC?letas de preços a DIretorIa do clonário de sua ocnfiança nem lncum-
mães. Contas. Matenal. através d;a seção de compras b!u a seção de verificação de preço3' 

Quer di:ler que a mesma mâquina, O SR, JOAO AGRIP1NO (D1tal·,do· e?l!te ~artas convItes a pelo menos para fazê-lo porque o movimente- da: 
com as meS:rl:1S ca.racterlstit:as. a ol1~ _ "que em relação à coneorrêncib e~nco fJr:nlls, geralmente ~uetas q1.."'e dlyisão do material relativo a proce~so: 
vetti que havia vendido, na primelra 16-62', re~erente também à c:Jmp:"a de sao c~nhecida-s coroa espectallzadas no de compra. de . material e outros de 
concorrência. O perfurador à razão tele-impre~w. e perft:radores de tEa m~tenal. que se pretende adq~i.nr e ass.W1tos adminlstratl,,ios era tão gran .. : 
de 250 dóBres. -vendeu, na segunda, à o depoente 5~ reeorda que fo::,a:n ven· afixa edital ~ quadro própno no de qUe não I'he permitia tempo para:; 
razão de 305 dólares. Na primeira cedores como na ~onco~~;,ênc!a 16·62 D.C.T.; que nao se apma a. quem se deter no estudo dêSse assunto pOIS 
<'.oncorrência, a Siemens tella vendido as firmas Siem.ens para o te1e-imp,"e~ ~rte.l1ce as referidas firma~:'~ q·le na refeTlàa divlsfuJ existem seçõ-ea', 
75 e na segunda. 100 .te:e-fmpressores. sor e a olivetti para o perfurador: fS Ex~tem firmas que, rabItualrnente, t>l;peCiaI1zadas para o mesmo e qUe po_ 

A Olivett1 leria venclido 5ü na pri. c1arece que foi conc:orrência pú'lliC! aparecem nas coletas de preço e que dl;m agir por conta própria no caso 
melra concorrência e 100 na segunda: inteiramente Ih·ore parn flUem qll\o;rssl> habitualmente venCem essas mesmas dl~ qualquer suspeita"; 
a Siemens. 50 na pl'knelra e 100 na concorrer; que se recorda que bClllVI" co!etas? A Divisão de Mater!al, quando tem; 
segunda. Houve, portanto, uma dife, diferenca de preco 'p~rA n mesmo ma O SR. ANmAL PEREIRA - qe.. que dar a determinada firma o forne.-! 
rença de preço em cada un:dade de terial Que figutflva num!'! e noutra raln1ente. ocorre' ~se fato. Essas' flr· cimento do material por que ela ven-I 
109.6'50 mlrcos. diferença total de 7 concorrêncIa não 'Poormdo prec1s:n mas habltualmente eOJ:r",pf}rec~.\) as co-- C1~U na coleta de preços, apura se: 
mil dólarE's ';l'\rll a Olivett1 no COO qual ('s~a diferenca sem eonsvltn ar. letas. de preço e hubItllsl:neot.o€'tf pc-- e.!lta firmIJ. existe, onde tem sede, es:- I 
fronto de preço total das duas eom· rcsp:E!ctivo processo: aue Q "Banel) JJo dem ven~er; evidentemente. pm'que CIitÓriO. ou não? I 
preso Brasil através de .!ma r::nrte!:'a de oferecem menor _preço do matenal so-

A seg1.."11da concorrência, nQ 26, fot Câmbio. ante"- de ~hrl,;, ~ {'9.1;'t.a d"'! cré· licitado O SR. ANIBAL PER-EIR.A - A ~pu·. 
t-eit-a para a aquisição de 100 perfu· dito para p!lgamento hwestiga o~ nrP' . ração é feita antes da flrma entra:, 
radares, concorrência e~.sa vencida pela cos da praça no exterior e se rei'"il!':[l O SR. JOAo AGRIPINO (D:tando) em qualquer licitação na. RepartIção.' 
OU,'ettl e 75 tele;impresEores, concot'" a abrIr a carta ct? crMito quan10 o - "qu~ habitualmente ocorre qUJ as O SR. JOAO AGRIPINO _ Te1lll 
rência ess\~ vencida ?~la Si~mens do material C"lo.""'Stt"-J mais do Que o con('o ... · mesmas firmas comparecem às COle. 
Brasil? rente". aue sa .... e OU,. essa (Ff~ren(,3 r'l{' que prova.r que realmente .existe. " tas de preços diversos e habitualJ.l<mte O SR. ·ANISAL PEREIRA - "W: 

O SR .. ANIBAL PEREIRA _ ""'ss"''-, nref'. o rOII.onITam, ~nte examinada," df,O:;_ podem vencer nessas referidas cOletas, t 1 d . 1 1 1 lô· .c. ~ t d e t d C t fi o tr ga a. me us ve. P. evar :ta 8/; 
perfuradores, (}S primeiros, se nã.o me Cll" 1 ~\ J_nvE'~ .f!"::l A na, ar e ":'"I , e ev:dentement-e de ucôrdO- com Q5 pre· docum.enU't-ção exi:glda por ·l'el _ reci"is.. 
falha a memória foram vendidos a C3.mb.o J1ao Mbel1d"") fl')f'em '" quI:" {'.;1. ços ,ql;"e oferecem"; t d t t ê enfl j 1 
28:' d61are:;, e ná.o '250, como o nobre rIu$c"s ~hCf!Ol1 ~ CU, f' !I. p'vlsi!o dI" Ma Nunca lhe ocorreu que, sendo essas r:> e con ra 0, ender ço. m, tu o j 
swador João AgrInlno declarOU; e terial n:->n noc'b nve~tH"ar pr€"co"! no mesmas :firmas freguesas, pudesse a q~_,anto a I"! exige. . 
OS se~mld{ls se L'\mbém não tne falha exterior e no ... l'I<'O ~e N}r'I~o-r~nch -nú· seçaD de compras diTigir cartas sbmen4 O SR. JOAO AGRIPlliO - (Df~ 
a mem6rir>,: a Ol:vetti vendeu a 350 blica n comnetê!lc;~ Yll''I)lI!'a par., jm te a. elas e' que as coletas' fôssem prê- tanrla) - "que, antes da coleta v-a

l 

dólares. ... norta{'ão a compet:1r.~!a é ('o ~1\1J"('> vl~me~te prQparadas por ermas per- preços, as firmas que tenham intel':s-, 
Quanto uo preço dos tele·lmp~·essb- do Brasil"· . tenC€ntes ao mesmo grupo sempre se em conCOIT&i' a eltls ... Faz Ll'1J.111

1 

res, não tenho a menor idéia. Tem C;'11h~C'1men~o rh QUI'. t'~'ml'l~ vencedor'}' Nunca lhe ocor:-eu que iSso es-rncie de ::ogistro na. Repartição. 
. nert-enC'entp<; 90 Sr. r.ofred" Sao Sf"m- pudesse acontecer. 

Acontece que, depois que o Tribunal pre v~ncecto,.es I"'m coletas de pref'O~ O SR. ANlBAL P.EaEIRA - F.12 li 
de Contas registrou êsse contrato e nara fornecimentn de matert9.1 dI) f"!C'l' O SR. ANmAL PEREIRA - Não, ln:;:crlção, como fornecedor. \ 
nOS depositamOs O dinneiro no Banco e QUP ne.~!!as C01€t-a:~ (':"mfarf':--em ~~rn- mmCa me ocorreu porque não tenho () s-n. JOAO AGRIPINO ~Dtta1t- I 
do Brasil, foi o as.sunto motivo de 1")re firm3s dn ml"':TT'V' rr"t11"no1 dl~so conhecimento e llem me lembro, dQ) _ ••• fica.m obrigadas 11 S::l ins .. I 
troca de correspondência entre o O SR. ANIBAL PEREIRA _.sená.- a não seT consulta·ndo o proce.!l.5:o, se & c • e em n D C T f e- ' 
Banco do Brasil, o D.C.'l'.. a seção de compras consultava dete:r'l_ (r-v r ., o . . . como ornec - \ 
Siemens do Brasil, a Sie.mens da dor, o problema do comparecimento às nados grt::pOs. mas ... I 
Alemanha., a. Olivetti; para esclarecer coletas de preç: sempre de um mes. 4) SR. ANLBAL PER.EI:R.A - In .. 1 
o aumentD de preço dc material, mo grupo não é assunto qUe caIba à O SR .• IOAO AGRIPINO - Não lhe clusive, Sr, senador, quando essa f~-, I 

assunto de qual aliás, o D.C.T. não respon.sabilida.cte do nCT. A coleta de causava (~xtranhesa que s-empre e Só mtl vai se inscrever, fica obrigad ... Oi j 
tomou cor.hecimento. preços, como V .. Exh. poderá verUicar, as mesm~~s firmas comparecessem e levar o :'egistro de patente do tipO j 

A concorrência foi pública com oon. 
tl'f,tO publicada. Não me l-:mbro fie 
foram apenas essas 3 firmas que com 
parecerr..r:n - a standard, a slemenoS 
e a Olivet~l - mas, como a concor 
rência era pública livre, qualquer em .. 
prêSa pcdEria ter concorrido. 

Publicamos o quadro demonst:'at:vo 
dE' preÇos, como o l'ribunal de Con 
t;a.<; exige pare registra.r o contrato, 

'Q jamais r~cebemos qualquer ~ote..sto 
\ de quem quer que,.tôsse. ... 

Capítulo VIII tb R~gulamento do Ma ganhassem as concorrências? de material, do tip-o de fabrico e~4. I 

teriaI, é' U"l expediente de compra su- O SR. ANIBAL PER.E1RA _ Ocor- qu~ se especializou. ' 
mária, como diEse antes, e mt.1.to mais teu·me, apenas, o seguinte: que Ils ou' 
flex[\'el que fi. concorrêncIa pública. tras firmas não OS intereSs3va~l pela O SR. JOAO AGRIPINO (Ditan-
Expediente de ação rápida. A Direto· coleta. do) ,- ••• quando estão obrlgada..o; a 
ria do Material emite. pelo menos, c1n- comprovar a sua exlstencia legal e ,. 
co convites a firmas estabelecidas no O SR. ~{OAO AGRIPINO (DitandO) sU\~ especlal!:ztlção atra.vés do re~i'5t1-'O 
ramos daquel~ tipo de material aue - "que embOIa o depoente constasse j de patente bem como o. sua sede: 
nos interes<;;.a I': também afIxa os edi- sern"pre a presença dessas mesma {r- . Como se exp!i.ca o fato de que 1& 
taIs correslJonãentes. no quadro exi.g. mas nas .r:oletas de preços nuncn lhe flrma SOuza ComérCiO D\dústrJa de 
tente na D!re~o:·ja dn Material. A lei ocorrera que pudesse haver entre elas Lo.'les S. A: tenha comparecido, no 
reccruenda a fwbllr:acão de editais em umn cCmbmacão para que ora uma I RIO de JaneIro. a uma coleta. de pr&o 
órgãos do '?tç:,rio Oficial ou em outro «la outra pudessem ser vencedores e j ço-s. tenh~..safdo vitoriosa. assinadO 

~ 
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contrato com O"D:.p: .. tamento, de:ww"l-p-:ocurado O' General Lubec p.li'a 246, do Código de Contabilida4e: que O SR. ANl'BAL PEREIRA - C 
rando-se eatabelectds- nesta. praça à lobtêr c&a delca:ação de entrada dêsse ne~a tomad.s de preços a .Pirelli ven .. DCT usa. dotS- tipos de sélo de chuni· 
ru~ ~e:;ador Qujeroz .)83, sem que Imaterial no 'PCT, . teu no fornecimento do mntel·1.al na bo para fechamento de mala - 'Um, 
e-x.sta. rlguet, ~o Rio, essa rua? O $IR;. A.NIBAL P:m&mIIRA _ Não ordem de cento e cinquenta milhões que c!lamamoa 6éreo ou exterior, ~ 

e a FIO".;!' na ordem de cinquenta outro, que cItamamos sélo de chwnb< 
O _n., ANIB.I\L, PEREIRA - Núo é do meu conhecimento nem é· exa- milhões; ·Q1le a Pitelli entregou todo para malas. de superfície. Todos êE~ 

conheço o fato se r~almente, OC01'~ to êsse fato. o material vendido qUe ao passo que selos _ pelo menos o Regulamentó 
reu, Se entrou na C01 corrência, foi Tenho ~aqül uma relação dos ca':los a FIGAP até o fim do exeréicio paS_ manda e as instruções da Diretoria 
permitido. L~m.bro-me do fato, numa teleg"l"áfkos e telefônicos adquiridos fado, alegando u..."'t1 de!eit.o nas suas do Material são- nêssê sentido _ dé
concorrência ptíbUca. na. quaL compra- :n.o- ano pas;;a.do, at.ravés de uma to-' insffil03.ções .não entregou oS cabos te-- vem ser "'evolvidos p:n-a refundlol;ão 
mos sacos postais. Concorrência pú- mada de preços junto a seis fábl'icas lefônicos e ·telegráficos, tendo entre- e fabrícação de selos novos e geral
bllca n? 13-62. O contrato, qu:mdo é especializa.das na. fabriclção . dêsse gue uma p·eQu::ma parte de cabos.", mente ocorre a devolução. podendo 
remetfdo para o Tribunal de Contas, material exÚitente no Brasil. Essa O SR., ANIBAL PER.EIRA _ En- J para. isso ser ouvido o Chefe da. 'Su
a. exigência. é. rigorosa: enderéço- da· tomada de preços foi- a 243 milhões tre~cu parte dos ca.bos refe1'ent.es ao perintend.~~Cia d,e, Man,utençãO do 

· fi!·ma, documenta.ção; p:;.dem, até, ti-I de cruzeiros, A tomada de pl'eços seIU emp~nho nO? ~2. DCT, Seçao esta subordimHiá à DM, 
tulo de eleitor, ca.rL,~jra. de Idelltid8de ·concorrência, à Piret1i. o Códí~o de. c;:. T" que poderá confirmar com maior 
de cada sócio. Se essa. firma campa .... OOntabilidade, no se'] art. 245-B p-er- . O !,",R, JOAO. J.GR.IPtNO - O, presteza a perO"unta do ~2nad'Ü 

· receu C~l tôda essa docr-lmentação e mite· a a.quís:ição na fonte de- p:odn- materlO.l era plé:óco? . . Q ~. r, 
foi julgada boa peJo Tribuna: de Con- ção e, geralmente, como tie t:-uta de Q IB .,.,. EIRA- . _ O 8R. JOAO AGRIPINO - (Di-
t.l::; se' não ex:ste O' endefêça,' evl... um!1 aquisição de .grande vu~to, .nós O .... ,a. AN AL P.t<.:R, - Nao tanào) - '''que o DCT usa dois ti'-
denteme.nte a culpa ·não c:"b? ao fazlah10s sempre es.:as _,oUlpras dire- W~SOt,p1'~:J;~a~,~: se ~~~~r pdl~~~~e,; pOs de selos para o fechanlento d~ 
nCT .• mas à re-pa:-tiç&o qu€".· forne.. tamente.aos grandes fabdcantes, In· <-O ccn....-a, ~e am ....... v;..l. maIa postal um chamado aórEO 
ceu a dbcumenatção, E'} ju!gamos clusive. ~orque, trazia e traz gran- de telégraf9 ou· de telefones. 'f outro de s~perfiCie; \'que, 03" ~ selo~ 

• conco!'r~ncía' pública mediante áo.. d.e economia e é ·de jnt.erê.sse para o ~ SR" JOAO .. AG~IPrNO_, <DLan- usa<los são devolvidos à seção de Ma~ 
. cum~:ntação forneCida pela repart~ção Departamento; melhor do q·ue ccnC"or~ ·do, . - que 9 ~epo~nta ~~ pode nutenção da Divisão do Materíal para. . 
· tompetente, rênci~J. pública, porque es.as grandes pre.,Clsar se. plastIco ou tel-efomcos ·ou ref~mdição· de oovos seloo; qUe. sOme· 

·c ,. indústrias, no Brasil, não entram em tel. .. grâficos, o aEsunto,' melhores informações pode 
.... O ?R, !1GRtpIN~ (D.tando) .. - concorrência. pUblica devido .às mui- O. SR. AN1BAL PER<EI"RA _ Co- fornecer o Sr. RUbens .:::':;::evedo, 

que o dt;poente ?a-o pode' preClSar tas exigências feitas pelo Tribunal de municando, lnclu~ive. a posterior en- Chefe da Seção de Manutenção,· no· 
fat?s relatIVOS. à frrma ?AUMc\ CO~ Contas .. Essa. tomada de contas real.. trega. do lnateria.l, no exercicio se.. mesmo teIllP'o em que o depoente ·es-
~fÉ,R.cIO ~DUSTRIA I?E LON."\ S. mente foi ven-cidll ,pela· Pirelli e pela. guinte. têve na.. DiviSão de- Materi~l; .. , 
Â .. que t.ena· firmado :cntrato co~ ° FICA? A PirelU venceu a parte que' . 
D.e.T, decla;rando· a sua. sede à rua se empenhava através dos empenhos O M. JOAO AGRIPINO - (Di... O SR.. ANlBAL PEREliRA - ·0· 
Senado! Qu.elroz n: 58B, nesta cap~ &24, 62.3. &26· e 627 nos valores res.. tando) -, "que o depoente Jamais nom~ do servidor que dmante a ml
tal, pOlS o que S~ recorda em reIa_ ' , • pleiteou de quem quer que seja que. nha ·gestão era. chefe da seção de 
Ção a essa firma é q·Je a m~ma com.- peetivos., ·de: cr$ 116.85-1.600,00 (cen.. fôsse atestado o recebimento dêSSe manut·enção é Rub~.ns AZevedo, . 
J):l!·eCêU à .concorrência ?úblic".. ng 13, to e dezesseis milhõeS olottentos· e material; que o Diretor da FICAP O SR .. JOAO AGRIPINO _ por-· 
de 1962, sendo vencedora e tendo afi- cinquenta e hum mil, seiscentos e oi- esteve com o depoente no fim do ventur,a o Coronel Dagobarto mandou 
nal feito .ontrato com o D.C.T. tenta. cruzeiros), .1.397,037,2" (q'Ja .. exe.rcíclo plSS3.do para. lhe illformar fazer InquérIto ou slndi A •• 

P·" end d di' v d. l'lnpo,s,'o' UI'dad. de lhe en'-~ar O Ci:\onc-. sôbre a. · .. ~ a v a e sac·~s e ona, destina- I'.nta e 'num milhões, trezentos e n..... "'"""'o' entrada ou utlllza.- . d h 
<! à d ~ . .,..,r r"stan'e' d", mater".1 contratada ten- . ,...ao o c umbo· 

. 0<; correspon eneIa .lostal e que venta e sete ml'l, trinta 'e set'e cruzel·- - .. usado durante o temp , 
ê • t • f b - d,.. ~l·,'se~ur'a'o-I~... que f""- no J o em q"le o se-S5e c...rn ra.o oi su m~tido ao Tri- r03. e vinte centatos), 5.432.71l2.40 ,,- _ Li... o a..L!y" nhor fol diretor? ' 
h:1ln:l1 de Contas qnde tô.:fa a vida da (cinco milhões. quattracentos e trinta.. CCtr0t1~€ exercfcio; n~ 30 405-

• fIrma no que diz re:peito à sua CODS- e dois mil. setecentos e dois cruzeü'os .. Rã outre· fat.:> na· concorrência ]19 .• 
.. tituiçã·n E~de ~ só~i9 é cufdadosa.!Il2n- e quarenta centa.vos), 7.593.5.01,60 2~-6? - iÜ·[U~SIÇão· de fio de ferro,. de O SR, Ar:!IBA:L PEREIRA - Não, 

te e~am.inada, sabtmdo ainda o de- (sete milhões, qu:nhentos e, noventa e 'Ber{):lo Maisi _plra 150 toneladas e da Tambéru nao tiv.e .conhecimento de 
poe.n~e q:le. o con!r.a.to re~el"id() foi três rui!. quinhe!!t'llS e hum cruzeiros' FCl'])rãs para 350 toneladas. A firma que !louvasse qualquer denúncia com 
reg':strado tm S?ES3.0 do· dia 11 de e essenta centavos), Fo::-b,·á!l. não entregou o material no .reIacao a irreguIarida.d-es nes.se' setor. 

- deze.mbro. de 19á~"; . .. A FTOAP r"ecebeu os empenho3 6211 prazo e~ qUe deveria. fazê-lo-; entrou. Ou SR. JQAO AGRIPINO (Ditando) 
.. Ha 39tu. tam,b2!:"'1 u~ l':eferê:J.c!a à 1622, e 623, com as impo-rtãncia.s de: em. lic:uidaçé.o e, apesar de não en- ~ que, o depoente jarna.1.s teve notf-
cC.;Jco:-re:n:la 13 -€3. ~ Cr$ 2: 882. 81S.CO _ 17 .{I61. 34.0,0:> _ tregar o l'..1aterial, recebeu a imp.or- eu;? de irregularidades. referentes 8· 

• 51 019 200 (lO tãnch. emrada de chumbo ou uso' de chum-
O SR, AN1B_'\.L pmEIRA ---, Deve . . ~' . <- bo paru refundição,.nã.o .tendo o Co~ 

~er 13-62 a mCsm9. de que aca~a.!l1çs A Plrelh ent.regou todo c m1 verial O SR. J\.NIBAL' PEREIRA - Não 1'0n~I Dagoberto, '. determinado l'no!a·u_ 
àe f pIar, -. v-a. ela, para o DCT. (I é exato, A concorrência rof reaIfzad"a.. ra - d In .~ 

A PICAP entregou o mate~iat refe- A concorrência foi realizada, _ COm";: çao e quente Sôbr,e êste assUD-
O SR. JOAO AGR1PIND _ Eji- rente ao empenh .. · 622 de 17'. J51.34:~.CO pramos 150 toneladas d·a Berlido e 350 ta; que, .Wantuil é chefe do Depósit.o 

t i b" d D ' . .." Posta-l da. Divisão de Mat··'I' aI'" a pu _lez. O- no· ·!ano OjtClCtl de 11 No final do exercício,· o Diret-or da dJ. FObrá~. l'odo m.s.terie.l fOi entre- h ..... , 
de junho de 1963 e Jue foi an·J!.ada. FICAP procurOlf a. Diretoria do Ma- gTIe e a ~rr:.»Ortãnt:la paga devidamen- daOs;a.. eJrv1~O?~oxarif~, \Van~uil, é 
eonfCTIDe puà'icação. no Jliário Ofíc-ial. teria! e comunicO"l que devi-êo a um te ao fOfw;Jedor, Não tenhn. conhecl- . 
de 23 de junho ·de :963." no· qual se .'"'c!dente v~l.ficado na sua fábrica. mento de que a fuma; FOrbrás, a·epoiS ,0 ,SR. AN113AL PEREmA ~ Sim. 
Elnul1ciaYa por eruWl.a concorrênc1,Q. 5: na .Q;;ra de textar Os cabos, ê:e t-:.rla dêsse períOdO,. tenha feft-o· sua liqui- ~le e chefe do Dspó-sfto Pcr.s-t.al.da Úi-
•.. D.?ve Ser então 3-f31· Po!'que a ;Je'rdido .. J.l!ua parte d'êsses·cabos e e,:;- daçãO, tenha. f·J..Udo, vU tomado qual- visão de Mütetial. . 
posterior é 5, Corresponde a·:) mate ... tava fmpcssibilitado, de -ntregar e:.~ quer provldênGfa. . O SR, JOAo" AGRIPINO _ O D'C'!, 
l-Ial destinado a Ull13' estação de Re- o fina.l do exercíi::io 1.. p,,-l'te referen- O SR .• JOãO AGRIPINO - (Di- possui Ih 
cire. te aos empenhos 621'e 623, num total tango) _ "que em razão ."""0 ".. ., _ep,:ue agem própria para ta_o 

~ "'" brlcaçao dês-'Se$ selos? 
·0 SR, AN1BAL PER"8ffiA N~o gpmtim:J..do de -54 t;nilhóes de cru<':el- im]:ortâncJas empenhada~ não foram 

fer feita nenhuma conc(}rrê~c1a com :rOs. PaJ?S e sim·transferidas'em restos a O.SR. ANmAL PEREIRA - Fabri4 
~ela~o à ezt9.Çã.o de. RecIfe. \1 Eu ,jamais 'chamei ql1J!lquer funcio- p.agr..r para o oorrente exercícío;" T camas .só um tipo que é pa.ra f~ha-

..' d 1 O SR 'NIBAL EB.. mento de l!laJ~ :.ie :mperfíci·e. Não O SR, .JOAO AG:1..IPrNO En mmo, ou e J a qu.s. (luer pessoa Qua . ,;> P EIRA - Com tem.DS maqUl-?Br18 para fab!icElção de 
trega e C'c-rutruçüo 'de ..una' .~t~çã~ de~e- UnT atestado de entrada de tlla-, pel'mi"~?6, Sr. Senadôr, poderão ser '~Ut,lO tipc>; aereo ou ~xtF.rl(1r. E' um 
<I"e Redfe. \\,:11.0 e' matei-íal, e' obra, benal. i:lem essa· ter oco:rrido Não' :col1.:lu1taõas, na D!l'etoria do Material, tlpO e p •• 

O SR. ANIBAL P:EREIRA _ Obra fazia, nem ·farei tal coisa; tant.o que ?s guias de carga: e de fornecnnento .. ,. e:.:..!ou que' o D~'r ilCquire fora 
também é feita ·pela DM; mas não Çiooi'.'Tá ser oonsult·a.da. a. doc·lment..ação' de tc-.1o .ê.s.se mâter,bl às . árias .direto": O SR: JOAO AGRIPINO (Ditando; 
tenho- conhecimento rtes5a concorrên .. existente na DiretOl'ia do !V(.at~rlal, na rias n::;i·::.n!l.is el!l. toâo o Brasil, sob a -'''9Uê- y .. DCT tem e(rupam~nto para· 
cia. D.;ve ser coIsa mais antiga. por.. qUal será encàntra.da regi.strada a re- res,::>n ~a~r!.i{j3d~f de nossos almQxa.ri- f9:.bnca.ç~'3 do sêlo de superfície mM 
Q:1e em RecUe 101 cD..'lStruld.a Um? e~- la.ção de Restos a Pa'Sar, encaminha- fe.<;, fU:J:!10nt,rlos de categoria, inclusi· nao. ~em fal)l'icação do sêlo aér20 ou 
talião, .com J nome de" P"a.u t'lerro, que da: ao TribunJ,I de Contas à Conta~ ve só podendo exercer o cargo fUl1c!o.i. exterlOl"'. . 
é n~Sa estação receptora. mas foi daria EO cclona.l com as importâncias ná1'!o afiançável que, anualoente, As á . 
construída há.. mui.tos anos,. Pederá re-ferentes a ôsses dois empenhos re- presta sua conta, mediante Comissão a _ ~~qwnF d0deDCT para fabri-
ter ocorrido atraVés da D1retori-a Re.. lativQs a êsses cabos. de Balanço, nome::!da. anualmente, ~r~a~st~~~/Pfuncio~i~e:io?sUperfi4 
gional'" ela ""'der,'a ter fe,'to concor. O SE "'"[BAL EREIR . !mfa ve=if!caç~ dos estoq.ues· no' DOT. y~. ,~, E' A - No O .,a. ,JOãO AGRIPI". O ID,'tando O ' l'ênda, contrato, etc.·, mas' na-õ ~l se -hunal de conto. sempre se dl'S - '-' SR. A,NIBAL PEREIRA - E:tã.o ,",,'" ... '".. ~ . .. - "que. unve a concorrfncla n9 23-62, 
is~o se deu, cutlu o caso da tomada ie preço·os, que para aquiSição. de fios de. ferro e em O SR, JOãO AGRIPINO (Dua· do) 

O S.R, JOAO··; AGRJPINO.·- Há. geralmente se faz, ob€decenão, RO Có- hlZão ·d~1f~ fOram adquitfdas 15-: to- - "que as máqujÍl~ óesti!1t7d\!!:s h ta .. 
também referência a uma compra de digo de Contabilidade;· .essa tomada nel6.ct,JS à firma 8erUd Maia e 350 bri.caçãn de selos de supe-.rficie- estão 
t:abos e mesas de prova, para a divi... de preço .não .tem limite. mas estã de toneladas à fi'rma Fobrã1 tendo a 01.- em atividade no DCT". 
são de teJégrnf.o. em Que .01-'1'!5 fi1'!p"BS !lcôrdo com a letra B do Art. 246 do retoric, do Materíar receb~cfo todos ~s
foram vencedoras: a FIeAP e a PI~_ Códígo de Conta.bifidede que a penni- tas fios e :;ll'J.go o preço contratado,. não 
RELLI :ntregou·o mat2riaI devida- i,e quando a compra é feita. direta.- sendo exato que a firma Forbrás. não 
mente~ mas ·a FICAP, até o fim de mente aos fàbri:cant:;s, na fonte de os haja en-treg'ue; que, a entrad.a do 
.ano passado, .nem siquer começou a :produção. M3.t~r1a.l refel'ido pode ser éonstata

HOUve 
'sição de 
saO"eiros 
DCT? ' 

uma concorrência para aqui .. 
uniformes destinados a mén~ 

e.stafew.s e- cart.eiro.') do 

construção do material, porque. não O SR, J03\.O AGRIPIXO :.-:- (Dt-· da 'ltravé,:; de verifr-ca.ção na dfvlsão de 'o SR: ANIBAL PEREIRA - Sim; 
tinha. nem .!ondiçõe&· técnicas nem tanclp) - '(que houve ~omada. de Material, cúnfront.n.ndó com as ~afda.3 houve t-S9l concorrêp.cía em 1962'. . 
apare~hagem. fato que ·foi coni·-.mÍca- preço para a aquisição de cab.os tele- para as Dfl'€'Wiia's Regi()nalS, pois de ., ° SR. JOAO AGRIPINO _ Foraru 

'do à seção -oompetente.. encarregada. fônicos e telegráficos e outro mate- tudo na jocumentação; que, a~ pepo~ vinte e três mil unifarm 
de acompanhar e fiscali:o:ar a con.stru,.. rial, de ,v •. lor superior a 200 milhões; ente até ~oje rl:ão teve conhecImento , es ..• 
ção do material e que, ao fim do ano que. a .tomada de- preço S€ de-l em de que a·.firma. Forbrás t.enha entre- O SR, ANIBAL PEREIRA - Foi b 
passado, o senhor 'plEliteou do enge .. virtud·e da aquiSição ser permitida do em Hqtúd6.ç.ão ou encerrado aS concorrência nO 1l~1962, Publicam~ 
nheiro Valter Nebe que lJassasse re- através :iela quando a compra deva \ sua<: atil!idades a qualquer tempo' o edital da conc{)ITêncla para a a.quj- . 
eibo dêsse.· material nem fabricado ser· feita· diretamente :as fontes de. A DivIsãn do .,Mteri'al recebe de 'vol- Sição d~ 26 mil uniformes; tínhamos' 
·nem entregue e. como ,êle não quü:esse produção, d:go. diretamente na fonte ta 03 selos de chumbo 'J.~ado~ nas' ·tnn, crédito especifico consignado· no 
fazê-lo, o CoroneL Dagoberio terIa de pro~nçto de. ·a.côrd'.O" ?cm: o art. ma:a;;:; pc:,tais telegráficas? ' Orçamento .da RevübUca. de 110 rii.I .. 
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1hÕ08 par" &se fim. Acontece que de- relariDa reglonaJ.. do nÓillero de oer- r o !iR. ANIBAL PEaElRA - E $ldo nomeada uma comissão de inqué_ 
. to1B de rm~lliada a .concorrência, che- vl<1ores com direito ao unitorme e exato. Ju.s.titicou-se o expediente por- rito. 6~jo Presidente iol o Coronel 

camos 6; conclu.são de que a verba seu respectivo manequim"j Q~e fo~ fef.ta já n~ final do exerct· Gusta.vo Bandeira. de Mello, então 
ex1&tente Dão compO:rta.va a COm.pl.'i Pelas agência.s ou pela.s OiretorlM I CIO. Nao havia, 1,e.~ld~~i\t~me~te. ,ma1& Diretor dos 'relêgrafos ef na hora em 
40 tota..! solicitado no edital da con· RegIOnais de todo o Brasil? tempo para a p ... b..c. -'- ~ do;:;. que fêz a consulta a Dil'etorla do Ma-
corrêncis, Em vista dessa s1tuaçào, O SF' JO'O AGRlpNO W·, d teria!, sôbl'e e. aquisiçãq dessa madeira. 
tivemos que dImrnuir a quantidacte O SR. ANIBAL.PEREIRA _ A 1Ji~ _ " , .... ~ -u.. -,.-, han o.' d· f· 
dêsses uniformes pll'a a metade. Ju.;,. retorla do Materlal se bweou, pala que é .~~a.to havea: 0, D...,T, ..... :- a entrega O mateI'lf'_, lZ juntada ao 
tifica-se o pedido: a quantidaàE' de dístl:lDulr &se mat~rial. Dl respoota v~, da Di\lsao do ~r...:t.el ial. t .' processo. que ex:ste no Departamento, 
26 mU wl1tonnes Na pensamento do à consulta feita. pela Diretoria Regl~~ quujdo tábuas de pmho de terc~_..; de tôdas as tOt0c6plas de aquisição de 
DOT

j 
all:i..s. como recomenda a pró· ual às d-em.a13 Dil'etol'las Reglonrus. class~ n,.: vaI~r. d.a oroem. de c1ntr~l- madeira € o recibo de entrega do ma

prla lei: di. ... tribulr para cada cartel- pedíndo a relãção dos carte!l'o.$ em ta. milhoes, dlVldl~ essa compra e...'n teria_; de lorma que .se a Comj~5ão 
ro dois urufurme.s anua.lmente. Acon- sel'Vlç~ externo, .com a 1ndicação tlO dez ou pOUCO m~ls C!?l~t.a~. ~e. P, reÇ..0s; desejar comprovantes relativos no 
tec.eu, en'treU'mto, C seguinte: o uni~ número dos respectivos manequins. E que essa transaçao fOI Jus.lflC· r pe problema da. ma~e~ra. êle.;> .exjst~ 
!cnne. do ca.rteíro só po.ôe sel: rom· a. distribulção foi feita de acOrdo com f~to dH comp"~ ter ~ que :.er f'!it" n: Junto a ~s~ mquento ndmJTIlst.l'aÍJv,:> 
prodo quando há. verba pa':'a êsse -im, o pedido d'e oJ.-da Di:retorla Reglonru, fun de exercícIO. n:1) .hav:: .. ma.ls.ea Repo.rtlçao. 
veri\!t 1: aquisição de ma.terial, ma..~ de acôrdo com a relaç!io envLada, ten. tempo 'para -concorrenCla pubJlc O SR, JOAO AGRIPINO 
não exi~te nenhuma rubrica especial ero os Almoxarifados Reg!on.ais e,e.en- E e,.ato que também comprou 100 conc.uido o inquêrito? 

F:li 

pax3 a aqumttão de unifome de c,ar- carreO'ado da 'entreO'a aos carteiros toneladas de açO U 111 AcO.o To'· 
te~l'O As.!.im;- o Departamento só .. :rde" ;:) . slma. Ilo valo'" superior a 100 milh&2s 

r adquir1r quando há um crédito eSpe- O SR. JOAQ AGRIPINO (Ditando de cru:~ei.ros. nas meimcs co~ojÍ';'õ~' 'l 
cífico IXua.- êSSe frn: dotaçãC'l especiaL ..... "que atendend.a ~ essas reIaçOes, 
O DCT então adqulr1U apenas. - não os uniformes foram D1tJ.Ild.ados pM'a 
·me lembro a quantidade exata _ ma5, as diretorias regionaIs figurando n.e
parece-me que foram 13 mil calças. 13 (aos 06 r.espectiv05 altnoxarlfados t' eP
mU quept~ (bonés), 13 mil bone:uif'< trada e distIibuil;ão àque1es servidO-
e 13 mil "oolmans". res: 

AO R1PI tta d O Senhor tem· nOticIa de qu~ um 
O SR. JO AG NO (D 11 O) lrmão do Coronel Dagoberto Rodrl ... 

- "que., na concorrência 11-62, se \l!e~ gues, de nome Franci.sco ROdrigues 
'tenóeu .comprar ~6 mil quepes e 2ti I se tornoI1 ~ " ~do único d('<; j • '~'. 
~l bOtmas, destmad<)S paro OS car- ses dos decetlstAs junto (lO poder JU. 
t$'os, menea$"eiros e estafetas do diciário? ' . 
OOT em ServIÇO externo em todo o 
Bra.sIl; que. feita • concorrêncIa pu· O SR. ANIBAL PEREIRA _ N~t 
blica se verificou que a dotação espe~ Lenho conhecIn1en~ c.sP'ec111co de qUI:! 
eíffca de 110 milhões de cruzeiro.s nã{l êle se teMl tornado advogado Unwo 
era. suficiente para a aqu~",lção -de tive notícia, através óe comentários 
todo lIltl:ber1.aJ.. em consequênc!a d~ de colegas, õe que êle estaria tratan .. 
que, li. co.mpra foi reduziOO a 13 G 14 60 de uma causa de det..erm1.nad.ll 
eill unidades de cada espécíe"~ classe de func!<má.r1G!. 

!:.'3se material 101 entregue? O SR. JOAO AGRIPINO (Ditltndv, 
O SR. ANIBAL PERoEIRA - TOdo - "que o depoente não tem conhecI. 

• material foi entregue. ment() de que o Dt. lfranetotco IWd __ ri· 
O SR, JOAO AGRIPINO _ E (ta. gue"', lnnão di) Coronel Dagoberto te-

tclbuido? nha se tornado advogudo único d,oa 
ã~~eti.sta.s junto a-o Poder Judiciârlo 

O SR ... ~mAL P,ER'EIRA - E !:A-I sabendo npena.,o; que o mesmo to' ad. 
tl"lbu!do. vogado de uma. determinada classe d-e 

O SR. ,10AO AGRII.lINO <Di:la'ncto, decetistas na. Justiça .. 
_. uque o m.a.terLaJ. coinp.raóo foi \.OUu I E' eXl:1-t~ Que o DCT com))...... SC' 
e.nkegue. e distribuído pela,) Dil'eu,.- mil tábúas de pinho de terceiro, pela 
1'1as Regl·J.na.;s de todo o Brasi!, t1l" unportâncln. de 50 milháa.~ :!e cru
aOÓrdo COIll relaçã.o, envl.ada oelaa di· zeil'O:'># em 10 coletas de preç;o? 

O Sl~. ANIBAL FERREIRA _ E' 
exato. Senador, e aqui tem a fotocó~ 
pia do empenho, inclusive com ores .. 
pect.ivQ rec bo do materia~. Aí, Sena. 
dor. tol. tomada de preço junto a ton_ 
te de produção. Foram (~uvidas qua~ 
torze ll.sinas ex.Lstentes no Br2siI. 

O SR. JOAO AGRIPINO - rD tan
do) - l/que é exato igua.lmente que 
o DCT~ atravês da Div:são do Mate
rial adquiriu mediante tomada de 
preços à firma .AçO Toraimas, cêrca 
de sete.centas toneladas de vergalhões 
de aço especial no valor supet~or de 
cem mUhôes de cruzetrõS, nOs têrmos 
do art. 246 do CódIgo de ~ntabUi· 
dade, Cl).Dforme documento uue entre. 
ga. à (lOmissão;1l 

O SR ANIDAL FEF'.RElRA_ 
Queria pedir licença a V _ Rxe. parn 
fazer wn esclarecimento, com relação 
à aqU:151çiiO de .nadefra. Tenho em 
meu poder fot.ocópias de tocl,os OS em
penhos, com relação a mfiideira, como 
te.mbém declaração do rec-eh!mento do 
lll6terfa.!, inclusive pelo encarregado 
da gua.rda d~sse material em Brasf
lia. Acc~ntece que. dfante de uma de_ 
núncia que existiu, ai nos jornais, há 
algun,s mêses. 6. Diretoria- Geral mnn~ 
dou abrir inquérito paft<'; apJfa· 11 
veracid&de daquela del1ú leia, tendo 

• 

O SR. ANIDAL PEREIRA 
sei, Senador. 

Não 

O SR. JOAO AGRIPINO (Dintan
do) _ "que o depoente possui foto
cópia do recebimento das tábuas e 
dos vergalhões adquiridos na forma 
acIma e:sclareeida. inclusive da entra~ 
da desse material no depósito \,om 
Bra.s:fUs;·' 

o SR. ANIBAL FERREmA ~ 
Sendo que, todos os originais dessa 
representação .se encontram no TrI .. 
bunal de Contas, nos respectivos pro. 
ceSEOoS. 

O SR. JOAO AGRIPINO (Ditando) 
._ j'que culos originais se encontl'am 
no 'Tribunal de Contas ~om Os pro~ 
!~eSsos nspectivos; que diante de no.. 
:;1c~fl~ (;;e irregularidades refere:Jtes ti 
i~sse· mf\terial, foi instaurado inquéri. 
to presldido pelo Coronel 3ustave 
aandelra 9 ql1em o depoente entre
gou a documentac;ão acIma rEferida 
{!m !otucópla; que o depoente nfi o 
~abe o resultado do inquérito aludi. 
do. 

O SR. WILSON GONÇALVES -
POr hoje é só. Vamo.'l su.spender a 
sessão e o Sr. Aníbal Pereira rece
t·erá uma comunlca~ão para, oportu
namente. depôr em Brasf1iD.. Fare
mos uma requis!ção para que lhe ..,eja 
~ol:ccd;~h J)"a&'-;:lgeu, estada. etc. 

Está ~n.cenada a se:ssâo . 
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COM.SSÔES; l'ERMANENTES 

MESA 

l'retiIdenl. - Moura Amlrade 'PSDl 
V;ct'~Pl'e8iCtenÍof' _ Nogueira df. Gama IPTB) 

1.0 Secretário - Dlna.rte Maria t ll'DN I 
2.< secretário - Gilberto MQrinho ,PSDJ 

3.G 5ecretá.r1o -- Adalberto Sena ,PfB) 
4.3 Secretário _ Cattete PinheIro IPTN, 
1." Suplente :- Joaquim Parente tUDN) 

2, Suplente - G!lil' Mondil' ,PSDI 
3.0 SUplente - Vasconcellos TOrres t PTBJ 

'o 

•. " Suplente - Heríbald~ V~eira .Sem legenda BPI) 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA , , _. 

PARTIDO SOCIA.L.. DE..\d.OCRATICO tPSDl - 22 reprcseuHUltes 
! 1 .. Jose Ouiomard _ Acre 
~. Lobão da Silveira - Paní 
11. Eugênio Barros - Maranhão 
~~ Sebastião Archer - -Maranhão 
I. Vietorlllo Freire _ Maranhãn 
e. Sigefreda Pacheco - Piauí 
,. Menezes Pimentel - Ceará 

I 8. Wilson Gonçalves - Ceará 
9. Walftedf' Gurgel - R. G. Norte 
rIO. Ruy Carneiro - Paraíba. 
!l. Iteite Neto' _ Sergipe , 

12._ Antôn!o Balbino' - Bahia. 
I 13. Je!:fersoD de Aguiar - E. Santo 114. Gilberto Marinho -' Guanabara 
, 15. Moura A.ndrade - São Paulo 
. 16. Atílio Fontana' _ Santa Catarina 

17 Guido t\londJn _ R.- a. SUl 
18. Benedito Valladares - M, Gerais 
19. F'ilinto Müller ,- Mato Grosso 
20. Jose Feliciano _ Goiãs 
21, Juscelino Kuhitschek _ GoIás 
22, Pedro Ludovíco -' Goiás 

, PARTIDO rRABALHISTA' BRASILEIRO lPTB, - 17 representantes 
\ 1. AdaJberto Sena _ Acre 10. Pesso::t de Queiroz _ Pernambuco 
: 2. Oscar Passos - Acre 11, Jose Ermirio -. Pernambuco 

. ' 3 . Vi'ltaldo Lima ,- AmazonaS 12 Sllvcsue Perlcles - Alagoas 
:4. Edmundo Levi - Amazonas 13. Vasconcelos Tôrrcs - -Rio de Ja·· 
~ fi, Art-hur Virgflio -- Amazona: neiro 
6 Antônio Jucá - CearA 14 Nelson Maculan - Paraná. 
'1. Dhr HI11t Rosado - R.O Norte 15. Mello Braga - Paraná 

/8. Atgemiro de Figueiredo" Parafba 16. Nogueira da Gama - M. Gerais 
9 831'1'OS Carvalho - Pernambuco' 17. Bezerra Neto - Mato Grosso 

u!',nAO OEMOCRATICA NACIONAL 

1: ZQC'harlns de Assumpçâo - Par!, 9. 
2. Joaquim Parente - PiaUí 10. 
3 .Jose Cândido - PiaUl 11 
4 Llmarte Mariz - R G. do Norte 12 
(; ,João Agrjpino - Paraíba )3. 

,6 RUi P.a Imeira - Alagoas ) __ 
7 EUrico Rezende _ E. Santo ' 14 
li. Afonso Arinos '- Guanabara. (. J5: 

iUDN} - 15 repres~ntantes 

Padre Calazans -~ SãO Paulo 
Adolpho Franco - Paraná 
lrmeu • lrnhauser S. catarina 
Antônic Carlos - S. Catarina 
Daniel Kricger _ Rio Grande do 
F;ul 
Milt.on Campos - Minas Gerais 
Lopes da Costa ..:.. Mato GrOsso 

PAR !'IDO .LIBERTADOR ,PLl - 2 r~llresentantes 

1. A1Q~'sio de Carvalho - Bah!R 2. Mem de Sã - R. G. do Sul 

PARI'IDO rRABALHISl'A NACIONAL CPTN~ - 2 representantes 

1. Cattcte Pinheiro - par:\ t 2. Lino de Matos - S. Paula 

PAR ('IDO SOCIAL PROGRESSIS'T A I PSp, - 2 representantes 

1. Ralll Giuberri - E Santo I 2. Aligüel Coura - R. de Janeiro 

P~.R flL:<ü SOCIALlS'l',\ BRASILEIRO' PS1H - \1 represenàante 
}. ~lll'elio Vitma - Gt1:1Dnbanl 

MOVP-IF:-.n O fRAB!\LHI.S·r A RENOVADOR / MTRI - 1 representante 

1. A:u'ão 1:lt.cinbruch - R.io ele Janeiro 

PAR nuo REPUSLICAl'\O (prü - 1 representante 

1. Julio Leite. - Serg!pe 

r.\RTIDQ DEl\10CRAl'A CRtSTAO 'lPDC> - 1 represe:1tante 

1. Amon de 'Melo '- Alagoas 

SEM ·LEGENDA 

L: Jc:,;"pllat Mar:p!p - Bahia '2 Heríbaldo Vieira .- Sergipe 

RESUMO 

Partido SccwJ lJemocl'ático I P!50) .-.................. 22 
'l'Oi Ll'" 1)'ó.i.l'1JD1"ta 8ra,,,1~eiro ,P'!'B) ......... ~....... 17 
União LJemoC1'ática Nacional I UDNI ............. ~..... lá 
Partido Libettador 1 PLI .... , . . . . . , . ......... •••••••• 2: 
Part~do rra.balllista Na~!onal ! PTN..... •••• ..•••••••• 2 
P:u1.:do SOClaJ ProgreSsIsta ~PSP)" ••••• u............... a 
. Partido Socialista Brasileiro lPSBl. .•. •••••••••••••• 1 
p;-\rtlda R.epUblieano jPR) ... " ... ,......... .......... 1 
Part,ido DelUOC!rata Cristão 1 PDC}. . ...... , ..••.• : •• '-4 1 
Movimento Tnlbalhista RenOVT.fJor tMTR) ........ UH 1 

6i 
6:nl ~€-i!enda .•• ~ .................................... ,. 2. 

66 
o 

BLOCOS PARTIOARIOS 

Bloco Parlamentar Independente 

PSP •.•.••••.••••••.••••••••••••. < ••••••••• 

PTl'i ••••••••••••••••• , •••••••••. , •••••.•••• 
2· Senadores 
2 Senadores 
1 Senador PSI~ ....................... , ................ . 

PR .•••••••.••••••••••• ~ ••• " .............. . 1 Senador 
MTR '" ................................... . 1 Senador 
PDC ...................................... .. 1 Senador 
BeIJIl legenda •••••••••••••••••••. , •••• ;: •••• 2 Senadores 

Líder dO'Governo 

Daclel Kr[eger IUDNI 

10 Senadores 

LIDERANÇAS 

Vice.aLlder 

Mern de Sá 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

Lider: Llno de M6Ws fPTN) JúHO LeJte - 'IPR 

VIce-Lideres 

Aurélio Vianha (FSBJ 

Josaphat &1'l,tinho ·Ise! leg&nda.) 
Aarão Steinbruch d\ITR) . 
AUgueJ Couto !PSPJ 
Amon de Mello tPDC) 

11 - PARTIDOS 
\ 

PAR'I1DO SOCIAL OEMOCRATICO PARTIDO LIBERTADOIt 'PLI 

Lider: Mem de Sã, CPSDI 

Llder: Fil.into Müller 

Vlce-Udel',es: 
Wilson Gonçalves 

. Sfgefredo . Pacheco 
Wal!r,edo C,:Jurgel 

PARTIDO rRABALHISTA 
BRASILEffiO 'PTB) 

Llder: A.rthur Virgílio 

Vtce-L1dl~res: 

Bezerra Neto 
, Oscar passos 

Antônio Jucá. 

Vice .. Lfder: Aloysio .de Cal'V~ho 

PAR~'ruO SOCIAL PROGRESSISTA 

Lider: Miguel Conto 
Vtce-Lider-: Raul Giubel'U 

PARTIDO rRABALHISTA 
NACIONAL iPTN) .. 

LideI': ....... ino de Matos 
Vice-Lider: Cattete Plnheil'o 

. lU - P,\RTlDOS DE UM Só 
.REPRESENTANTE 

MOVIMElNl'Ü rRABALHISTA 
RENOV)l00R (MTRI 

Representante: Aarão Stelnbruch 

UNIAO OEMOCRATICA NACIONAL PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO 
IUDN) I, CPDC) • 

Llder: !)aniel Kl'ieger 

Více:.Lidl~res: 

Eurico Re:i:ende 
Adolpho Franco 
Padre Calaznns 
Lopes da Costa 

Representante: Arnon de Mello 

PARTIlJO REPUBLICANO (PR) 
Representante: Júlio Leite 

PARrruo SOClALISTA 
BRASILEIRO 'PSBI 

RepresentaJ{te: Aurélio Viarina 

AORICUL TURA 

Presidente - Senador José El'rnJrio I PTB I 
Vice~Presidente - Senador-' Eugênia Banos (PSD) 

Titulares 
Eugênl0 Barros 
José Ft!liC'iano 

_ Titulares 

José Elmirio 
Dix~Huit ·Rosado 

TitUlares 

Loocs da costa ',,.. 
AntônIo Carlos 

TitUlares 

Júlio Ü!lte 

COMPosrçAO 

PSD 

, L 
2, 

PTB 

1. 
2. 

UDN 

1. 
2 . 

E.P.l. 

Suplentes 

AttHio Fontana 
Benedito V~lladares 

Suplentes 

Melo Braga 
Argemiro ~e Figueiredo 

·Suplentes 

DallieJ Krieger 
João Agripino 

Suplentes 

Raul Giuberti (PSP) 

Secretário - José ~Ney Dantas. 
Reuniões: - Qurntas--feiras. às 10 horas 

'1 

• 
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CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA 
Presidente Afonso Arino:. IUONt 
Vlce~Prcsidente - Wilson Oon~alvea tPSO) 

Titulares 
Jetferson de Agltiar 
Antônio BalbulI! 
Wilscm 00n('3 f\'C3 
,R,llll C3,jn~,r;.J 

Titulare3 
Edmundo Levi 
Beze:rra Neto 
Arthur VirgHiO 

Titulares 

Aloynlo de Carva!hG IPL) 
Afonso Arinos 
Milton Canlpos (.) 

COMPOSIÇAO 

PSU 

P'TS 

UDN 

Sl1~lentC'5 
1, Menezes P;I~lentel 

2 Leite Nelo 
:1. <,105(> F'{'Jirl:lllfl 
4. FIlinto t\!iil.lcr 

::3~lp!cntes 
1 Al'scrnir'l (t! Figueiredo 
3 0:;(;.:1 P~l:;~ 1;; 
2. t.1Cl() UI::Ç,~ 

~1.:p!('ntes 

1. Daniel K: lr;~er 
2. João Agrlp!no 
3. Eur,tco Rezende 

B p.l. 
Titulares Suplentes 

Josallha Marinha (sem legenda) Aurn:) SteinQrucll lMTP..) 
Secretária. - Maria Helena Bueno Br andâa. 
Reunjões - Quartas-feiras, às 16 llfln,::, 

DISTRITO FEDERAL 
Presidente - AuréJio Vianna f PS.H' 
Vice-PreSidente - Pedro LUdovico ,PSD, 

Titulares 
Pedm LudoVlcC' 
FtUn,:,..o Müi.lcr 

Titulnre3 
Osca:r Passos 
Edmundo Levi 

Titulares 

AurellO Vianna (PSB) 

COMPOSIÇAO 

PSlJ 

PTB 

Suplent~ 
1. J osê F'eliciano 
2. Walfredo GurseI 

Suplentes 
1., Melo Bra:ra . 
2. AntOnio Jucá 

B.P.L 
Suplentes 

'Uno de Mat-OS (.PTN) 

Secret.àrla - Julietn Ribeiro dos Santos. 
Reuniõe~ - (juilltas-feiras, às 16 hnrn~: 

ECONOMIA 
Presidente - Leite Neto (PSI)) 
Vice-Presidente _ Jose El'mi:r;io (PTE) 

Titulares 

Leite Neto 
AttUio Fontana. 
José Feliciano . 

Tituhlre3 

José B:rm.lrio 
Melo Braga. 

Suplefltcs 

Adolpho Franco' 
Lopefl da Costa 
Irineu Bornhausen 

Titulares 
MliU(~J Couto (PSP) 

COMPOSlçAn 

PSlJ 

PTB 

UDN 

Suplentes 

1, Jefferson de AguIar 
:2, Slgefredo Pacheco 
3. Sebastião Aroher 

Suplente.!l 
1. Bezerra Neto 
2, Q5car Passoal 

Tltull\fe5 

1. José CândIdo . 
2, Znçhartas de Assumpçao 
3. Mom de Sá (PLI 

B.P.I. 
Suplentes 

Aurélio Vianna lPSB) 
Secretária - Aracy o'Re1Uy. 
Reuniões - quintas~feira.91 às 15,30. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
Presidente - Menezes Plmentel íPSDJ 
Vice-Presidente - Padre Calazans (PTB) 

'ntU!ares 

Mene:1;e,s Pimentel 
Wal1l'edo Gurgel 

COMPOSIÇAO 

PSD 
SuplentelJ . 

1. Benedito Vn.11Qdar68 
2. eflgetredo Pacheco 

(*) J..tcenciado. Su~UtUI(Jo polQ Sr. Eurico Rezende. 

I 

ak:: __ _ 

( 

I 
) 

I 

Titulares 

Pessoa. de Queiroz 
Antôuio Jucá 

Titulares 

Padre Calazans 
Mem de Sa \ PL) 

~~~,~-

Pl'B ~. 

UDN 

Sllll!pnte.s 

1, Edmundo L..evl 
2, Vlvaldc; Lima. 

Suplcmes 

1, Afonf (I AnlHl1' 
2 1.\1iltoIl'Call1p0.3 

BPL 
l'itulare;.1 t:u!J'(''1tc,~ 

JUS:lphat Marmho !Sem legenda " l jnr> de .r\,;Jutto~ 1('1 ~H 
SecrCt:ll'1a Ije_-~ I\lvarr!1ga Matlll 
ReutlJúf".i=õ - QUUlla fc-ir3s .. às 16 horas. 

FrC!;-laewt' (".rgcmlfo ac h-.~u(,lre(lo • ?TB) 
Vice·Pres:clent~ - iJaole! I{I"I(,'lCt ,UlJN, 

T~lulares 
\'idorino f"relre 
Lútl<i.u da Sllvell:a 
Sigetredo Patheco 
Wilson Gonçnlvt::s 
Leite Neto 

Titula!'e~ 
Argemiro de Figuciredn 
Bezerra Neto 
Pessna d.e Queircz 
Antõnio Jucá 

Titulares 
Daniel Rrleger 
Irine:~, Bornhausen 
Eurico Re?ende 

Tltulíu 
Meln de Sá 

Sup!et'lh:;'" 
1 AttJiio (i'ontaIlIi 

2 ,jo,sp (lUlllllHH d 
~ j',H'~PI!:j, f!P tiarlO:;; 
4 Mell(,7t'~ Ptml;';nlel 
" Pedro LudO\'iCU 

PTB 
'::lunierltcS 

,ios€> Ermlrio 
~ Ftimulldn Levt 
a Mele 8rag.,\ . 
4 O~Cr:I Pas~os 

uO~ 
Suplentes 

1 Milton Campos 
2 João Agnp:nn 
3 Adolphc Franco 

Il P.l. 

Suplente 
AloysiO de CarvalhO 

1 ,Júllo Leite IPRI 
Suplema.. 

Titulares 
Lino de Matos (PTN) 
Aurélio VillOna I PSBI 2, Josuphat Marinho lSem tegcn1a' 

Secretário - Cltl Bt'Ugger 
Reuniões - Quartas felras 

ItJDúSTRIA E COMERCIO 
Presidente - Senad.or José Fellclano f PSDI 

Vice-PresldcI:te - SenadOl Nelson Macu!ao tPTB) 

CO~,;lPOSIÇl.a..O 

Titulares 
JoSé Fel1ciano 
Atmo Fontana 

Nelson Maculan 
Barres de Carvalho 

AdQlpho Franco 
lrlneu Bornhausen 

PSD 

PTB 

UDN 

a.p.r. 

Suplent.es 
Lobão da Silveira. 

,Sebastião Archer 

Vivaldo Llm:l. 
Oscar Passos 

Lopes da Oosta 
Eurico Rezcnde 

An.rã,CI Steinbruch Raul atubertl 
Secretária - Maria Helena Bueno Bra.ndão. 
Reunião - quintas-feiras. às 16,30 horas. 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 
l"reSldent.e - Vivaldo LIma IPTB. 
Vlce~Presldent.e. _ Walfredo (Jurgel (NO) 

Titulares 
Ruy IJarneiro 
WalfI'edo- Gurgel 
AtUli,) Fontana 
Eugênio de Barrou 

Vivaldo Lima, 
Antônio JUCIl 

Eurico Rezende 
Antôr::io Carl08 

COMPOSrçAO 

PilD 

PTB 

Suplentes 
1. Leite Neto 
2, José Ouiornard 
3 _ Sigefredo Pacheco 
4, Loblii aa Silveira 

1. Edmundo Lovl 
2, PessQs, de Queirml 

UDN. 
1. Lopes da Costa 
2. Zach.ll1os de A>stHnpçlo 

e.p.I. 
A ... Ho Vianna (PSll) brio -..oh (M'l'l\) 

Secretária - VIIft. A.lvtrFcaaa :a.t-a.fra. 
ReUllióes _ têl.'ças-fc!Í'as, às 15 hOl'e&. 

• 
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MINAS E ENERGIA 
- . COMPOSIÇAO 

Presidente - Josaphat Marinho 
'Vics"Presidente - Ermirta de A,!oraes: 

P. S. D. 
Titulares Suplentes 

Ruy Carneiro 1. Sigefl'cdo Pacheco 
Sebastião Arcr..er 2 < Leite Neto 

P. T. B .. 
Dix-Huit Rosado 1. Antônio Juro 
Argemiro de Fig~eiredO 2. José El'mÍl'io 

U. D. N. 
João Agripino 1. Lopes da Costa. 
José Cândido· 2. Antônio Carlos 

. B. P.'!. 
Aurélio ViannEt. Júlio Leite (FR) 

Secretária: Aracy O'Reilly . 
c,.. Reunió<'s. 0uartas~feixas às 16 horas 

POLIGONO DAS StCAS 
PreslCtente - Rw Ca.rn€'l.!'O 1 PSD) 

Vice .. Presidente - l\lIré!1o Vianna tPSBr 

T~tuJa.res 
Ruy Carne1r", 
sebastião Archer 

Dtx-Hult Rosado 
Argemlfo de Flguelreao 

João Agrlplno 
José Cã.ndiclo 

Aurélio VIanna 

COMPOSI<,:AO 
PSD 

Suplente.! 
1. Slgetredo pSC,heco 
'1. LeIte ~etQ 

PTB 
1. Antôn10 Juoé. 
'~ J?se Erm1nQ 

ODN 
1, LOPe.s da cuta 
2 AntônlO Car~ 

B p.L 

secretárIa 
Reunlõet: 

Jutlo LeIte 'PIU 
- Aracy O 'Reil1y 
- Quarto.- '~l!"'- .. -16- hora.s 

PROJETOS 00 EXECUTIVO 
COMISSÃO DE PROJETOS' DO EXECUTIVO 

prEsidente _ seria'Ior Jq.'iO AgrlplD~ tUD.N) 
!1ice-pl'esü~ente - WilsOlf GoncaJve.s ,PSD) 

Ttt'llares 
Leite Neto 
JOsé Quiom:lra 

Mem de SI\- ..... 

Barros Cárva lho 
Bezerra Neto 

D:.HU€J Knt::ger 

Line q.e Mãtt-OS 

COMPUSIÇAO 
PSD 

PL 

Suplentes 
WaItredo Gurgel 
JOSé FeliC'iano 
B~v Çarnelr:) 

Aloysio de ~Carvalho 
PTB' -' 

iSdmun<lO Levy 
Melo Braga 

UDN 
Anr{)D10 CarlOS 
Adolpho, li'fSncO 

13P1 
A uréJJ.o Vlanna-. 

REDAÇÃO 
pres.ideuU _ Uls-Hult Rosado· IP'f13): 

vtctt~pJ"esid.ent..&l _ Anton!O C"'.-!OS IUDN} 

Tlttila.rea 
Walfredo Clurgei 
Seba.stiãc A:"c.her 

DIX-Hult Ro."'ado 
, 

Antônio Carlos 

COMP()RI(..:AO 
P5D 

SupleDtes "- . 
1. LObão ia SlIveira" 
-2 José P'el1manO 

PTB -
EC!mundQ LeV1 

UDN 

-= 

J'úJ:o· Lelt-e (PRl 

E'!,U'lCC !tezende 
B l' I, 

Josaptnt Marmho (Sem l_da)' 
secre~Arla _ sare" Abn'l'hão 

RELAqôJ':S EXTER10RES 
PresIdente _ Bened1t-c Val!aCla(es lPS~ 
Vlce·Prebldente - Pe.ssoa de QueirO'Z IPTB) 

B~nedicto V'Úi"adarM 
FUm~ MUllel. 
Menezf'·~ pi oentel 
JOsé Gq1oma,ro 

Pt>SS01\ -de Q'Je1!UZ 
Vlval(10 L.Ima 
Oscar. ?ass~ 

At)fônlO CarlC!; 
Jose CAndHlo 
HUI patmelra 

'pSD· 
I 
2 

-2. 
4 

FrE
I 

, 2' 
- 3. 

llDN 

S:ll'lentes < 

Ruy CarneirO 
Leite Neto 
Vtctorlno ~'re1re 
Wilson Gonçalves 

Antônlo Jucâ 
ArgemITo de Figue!retto 
MelO Braga 

1" Padre calazarus 
3 João Agt'iplno 
:1 Mem de Sá IPL) 

. 8 F' I 
As'·ilo Ste:nbtü{:h I]..fTRl Lmo de Mattos 

.secretáno JOão BatiSta· ~(teJon BrancO. 
Reuniões ... qwntas- feiru, lIA 15 ttoraa. 

w 

SAODE 
Presidente _ S1gefredo pacheco 
Vi.co-Prealdente: - JQt.é Cândido 

COMPOSIÇAO 

TltnJarea 

S!gefredo l)acheeD 
Pearo l.tUdl)V1CQ_ 

JOid:: Când1do 

Suplentes 

Alal !>ti 11 

t'>'>}) 

PTB 

1JD~ 

1. Vfllfrel r G1U'gel 
2 Eugênlo· Barroa 

AntOnio JucA 

L<lpes da Costa 

BPJ. 

Raul Glut><ertJ 
8ec->etan.o 
JleuntOe~r _ 

(PSPI Miguel COuto 
Eduardo Rui Ba'.'oosa. 
QU1lJtaJ, letras. 4:! 1ft noras. 

SEGURANÇA NACIONAL 

Presidente _~ Zacllarlu de A$llmpçao ! UUN). 
Vice-Pre5lGetlte - JOSé Outoma-ró ,PSD) 

COMr\,!;)lç~O 

José Gulomard 
ViCtorUlO Irrell'e 

Suvestre' pértcles 
9tca1 Pa~;t)S 

lr1neu Bornhausen 
. Zachar1a.s .. ,de AssumJJÇã.c 

IPSP) 

suplentes . 

J:'SD 

PTE 

'L Ruy cuneu-o 
.:l. Atti110 ~ntana 

1. José E!rnitriO 
~. =,Hult Rosa~O 

UDN 

1. AdOlpho Franco 
:a. Eurico Rezende 

Ia 1'_1, 

Aurel10 VllUUl& · RauJ lHul)eTt4 
secrel4rt.o 
Reuntõ~. -

Alexandre Pfaende 
qu1Dt;.a$ feiras, ~ 17 horas~ 

SERViÇO POBUCO CIVIL 
rf-estdente Aloysio de c.;arv::wnl.> lPL) 
Vlce--pre.sldente - Le1te Neto (P:3DJ 

COMI'OSIÇAO 

Lelte- Neto 
FUlnro MtUler 

, OIx.'tultRosadO 
· Silvestre ~:téricles 

, , 
AlOysio de cru-volbo 

A.rão 'StEolnbrucb (M'I'R) . 

SUplen!oa 

1 ·D 
·1, Vlctorlno Freire 
2. SIgelredo E'aeheoo 

PTE 

\ 
tlD.N 

1. 
2 

Melo Braga 
AntOnio JUc6 

Antonio carlos 

Mem d. Si 
B P.l. 

MIguel Couto IPSP): 

secretaniÕ - José Ney oantas 
l!etinfll.. - terç .... fe!ros. .. UI boras, . 

J_ __ 

T~ANSPORTES. COMUNICAçõES E OBRAS POBLICAS 

TitUlares 

· Eugênio 88JTOS 

Wu.sOD G<,mça1ves 

Bezerra Neto 

" Lopes Costa 

Miguel Couto (PSP) 

COMPOSIÇAO ! 

Suplentes 

L, Jelfersou de AguI..,-

2 JOSé GUlom_ 

trineu Bornhausen 
B P.l, 

RaUl Glubert! 1PSi') • 

Secretárro _ Alexandre Pfaender 

~u~ Q'U&l"ta&-lel!'alB, aa 16 horu. 

• 
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A} Para I~evisãô do Projeto que 
define e regula a PROTE. 
çÀO AO DIREITO DO AU- O) 
TOR 

COMISSõES ESPECIAIS 
\ 

~ - aW 15 de dezembro de 1903 oelO 
fI"eque:imentc 17lHf2. apr. em 12 ela 

, .lem bro de lD62 
Para estudo das causas que 
dificultam 8 PRODUÇÃO 
AGRO PECUARIA e suas re
percussões negativas na ex .. 
r~tção 

G) Para o estudo da situação _. até 15 oe dezembro de 1964 pelo 
do CENTRO fÉCNICO oE'Requerimento 1 138'83. aPT. em 10 •• 

Ci'lJl.Oa em vtrtude do Requerune.ntc 
n-l 4BtHi~ do Sr. Senadur :\-111OOn 
Camp06. aprovado em 20 Qe Jane..rc 
de 1962 

Deslg-naaa em 22 ele novmbrCl de Crlad!l em Virtude do Requerllncn_ 
1962 I:() QY :>69-63: C!CI Sr. Senador JOSé 

,Pl'urrogada até 15 (le dezembro dE Erm~r10, aprovaao oa' sessã,o óé 2(1 De 
1963 em vlrWde eto Requer1mentcJ ClQ. Ilgbsto de 1963. 
mero 19::1-6~:, aprovado em 12 d.e de· 
zembro de :962. DesIgnada em 22 de agOSto de 1963. 

Completa.<la em" de 1aJleuo De Protrogaà8 por I &.no, em vutuáe 
1963, com a d.eslgnação aos seon.Jres -lO RPnuerunent4J 0.9 1.197-63 ilo S+-
Sena.aores Vasconcelos lorres e ~ .. 
Edmundo Lev!. nhor Senador Slgetredo pacbeco. 

apro'vado em lb ele dezembro 1e 
Prorrogada até 15 de dezembro oe 1963~ 

1964 em virtuae do RequerImellto 00. 
mero L198~63 do Sr. Senador Mene-
zea Pimentel aprovado em 15 .te Clo~ 
zembro de 1963. 

Membros (5) _ Partldo$ 

JOSé f'ellClano _. PSD. 
~gelreQQ Paeheco lVlcePr.) 

:o8D. 
José Ertntr10 (Pres1dente) - pTB 
Lopes C1a OOSta - ODN. 

.:iez,~moro de 1963. 
AERClNAU1ICA E DA E'aCO- cl>Il1p,etada em 29 de outUbro a. 
LA I)E ENOENHAR!.\ DE "~:'. 15 de malo de 1963 • 23 de ab11lj 
AERONAUTICA, DE S JO- oe 1363. 
S~ 005 CAMPOS Membros 116) - Partld"" 

Crlaa.& e'm Virtude C10 Reque:unen. 
to Ofil l68·6".:5, do sr. SenadO: t'~>lre 
Calazall6. aprovaào na sessão de UI 
de noverntlN;l de 1963. 

DeSlgnaa.a· em la d.e novembro de 
1963. 

Prorrogada até 15 de dezem~ro ClE 
1964 em VInude do Requer1mento ~'Õ .. 
mero 1 1511·63 do Sr. Senador Ante. 
ruo Juca aprovadO em 10 de ClezeID' 
bro de 196:1. 

Membros (5) - Part1dos 
Jose li'ellcmno .- PSD. 
Ruy Carnell'o - PSD. 
Ant-- -ôn!o JucA _ PTB. 
P8-dre Cnlazans _ UDN, 

J"Uerson de Aguiar _ PSD. 
Lobão da .6Uve1ra '23 de abrll d. 

196:11 _ pSD. 
Ruv t...:a.rne1rO .- PSD. { 
Benedlcto va.uadar .. - PSD. 
I'I'USOII UollÇal... 123 ele Ob~U <lo 

196:1) - PSD. 
D&oleJ Krleger - ODN. .' 
Lopes a.a COsta l29 de outubrc d, 

196:U _ UDN. 
~Wton campos tVlce-PresldCl>III). 
B ertIialdo VIeira - ODN. 
Rw P&lmell'a - ODN. 
SUvestro i'encJes 123 do obrU de 

19611J 
Bezerra Neto '23 de abrU do 1163) 

- 1;>'113. 
Aronso CelsO - P'l'B. 

Membros 17) - Partidos 
GllbertQ M.aI1.IlhQ - PSD. . 
Menezes Pimentel - PSD. 
Her1baldo VleU'a - UDN. 
Milton Campas - ODN. 
Vasconce.ulS rorres _ PTB. 
Edmundo [,OV!. _ P'l'B. 
AloysIo d" Carvalho - PL. 

Aureuo Vianna f Relator) - PSD. 
seoretárlO: AIlXIJIa, • LeglllIBTAvo, li) Para o estudo das Mensa

gens do Poder Executivo re
ferentes à REFORMA AD
MINISTRATIVA 

Nogueira da Gama _ P'I'B. 

Barros carvalho ;.. PTB. P~10. Alexandre Ma.rquea de Albu .. 
querQue Mello. 

Reuru.Oea: 2"a e 4'8 teiras ê.a 1~ 
hora&. 

AloyslO de Carvalho U?l1es!de!tM.l 
:- I?L. 

M.Bm de Sá - PL. 
Jcsaphat Marinho - 811egenda. 

. B) Para ,estudar a situação da E) 
CASA DA MOEDA 

. CrIada tiO: lnic1ativa da O~G.:a 
Para efetuar o levantamen- dos Deputados aprovada pelO Senado 
to da PRODl.JÇJ\O MINERAL em 1.12 1963. 

Membros (18) Partidos 
DO PAIS e estudar os meios Senaaores: 

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

Crlada em Virtude Qo R.equerunen· 
to 09 b61·6:~. do Sr. Senador JeUs. 
son de Aguia-r. aprovado em 14 Ue 
agOsto oe 1963. DesIgnada etJl 28 d. 
agOste de 11163. 

Prorrogaae até 14 de março Qe 1964 
(9D dias ) erll virtude do Requertmen. 
te número 1.160-63, do Sr. Senaoor 
Jefferson d€1 Aguiar aprovado em 10 
de dezem.br<l d.e 19&1. 

Memt,ros m - PartIdas 
. Jefferson de AguJ~ <Preslden\e 
/ PSD. 

W11Eon Cl1lnçalves - PSJ). 

Arthur VlrgWO - PTB. 
Edmundo L.eVI '- PTB. 
Adolpho l;'ronco _ UDN. 

Eur1co Rezende fV1CePreB1dente) -
ODN. 

Josophat Marinho - SlIegenda. 

B.Jcretárlo: Ofic1aJ Legislatlvo. 
PL-6, J. B. Ca.steJon Branco. 

capazes de possibilitar a WIlSon Gonçalves - PSD. 
i d . I' ã Leite Neto _. PSD. 

IQl1lii DISPOE SOBRE AS MAT&
RIAS DA COMl'ET~ClA PRIVA
TIVA "DO SENADO. iNCLUiNDO 
AS DI! PROi'OR A EXONERAÇAO 
008 Cl'!EFZS DE nnSSAO 01-
P·LOMATICA PERMANENTE E 
APROVAR O ESTABZLEClMEN
TO O ROMli'IMllNlrO E O REA
TAlUEN:rO DE RZLAÇOES 01-
P:LOMATJCAS COM PAtSES ES
TB.A!IGElIlOS) • 

SUIl n ustrla Izaç O I Slgelredo Pacheoo _ PSJ). 

Criada em virtude ao Requertmen
to n' 665-63. do Sr. Senador Jasé 
ErmlrlO; aprovado na sessão de 16 de 
setem~ro de 1963. 

DesigIlada em 19 de setembro de 
1983. 

Prorrogada '"" virtude do iaeque· 
rlmento n' 1.159-63, do Sr. 6ena.dor 
Milton Campos, aprovado na sessão 
de 10 de dezembro da 1963. 

Membros '9) - partidne 
JOSé Fel1c1ano _ ~SD. 

AttWo FOntana - P6D. 
EugênlD Barros - PSD. 
JoSé Erm!r10 lRelator) -
Bezerra Neto _ PTB. 
Melo Braga _ PTB. 
Lopes da Costo - ODN. 
Milton Oampos IPresldente) 

ODN. 
JúllO LOlta IVlcePr.' - PRo 

Argern!ro do FigUeiredo - P'l'B. 
EdmundCl LeV! - PTB. 
Adolpho Franco - UDN. 
João Agripluo - ODN. 
Aurélio ~{1ahna _ PSB. 
Josaph8t Marlnbo - Sem legenda, 
Deputados: 
Gustavo capanema· CPresidente) -

PSD. 
Aderbal Jurema - PSD. 
Lae,te Vlfil'a - ODN ISubstltuldo 

pelo eputado Arns.ldo NOgUeira). 
aeltor Dl... - UDN. 
DauteJ dl~ 'Andrade - PTB. 
Arnaldo cordeiro _ PSP •. 
Juarez Xávora _ PDC. 
Ewaldo Pinto _ MTR. 

E.elta em 4 de outubr ode 1961. 
?.:orrogada: 
- até 16 de dezemllro de 1962 pelO 

Requerllnente 307-61. apr. em 14 de 
deZ<'mbro de 1961; 

- até 16 de dezembro de 1963 pelo 
Req. 1.139-63. apr. Em 10 de dezem
hro de 1963. 

Oomplenads em ~9 cie outubro d. 
1962 e 24 de abtil do 1962. 

MembrOs U6) - Partldos 

I) . Para, no prazo da tr~s (3) ~~: .. d'o~'i.'t;: (23P'{f.' e.lJrU d.· 
meses, proceder ao estudo '1983) _ presidente _ PSD. 
das proposições que die;am Lobão da Silveira - PSD. 
respe,ito à participaj1ão dos _ R;;~D~arne1ro <23 de abril de 19c3) 

C) 
Sec.retár1O; Am.'1l1ar Le;;1Salt1w 

Para o estudo doa e~eitos PL-IO. Alexandre Marque, G. AIlJu. 
da ;l\!Fl.AÇAO E DA ?OLnl. querque Mello. • 
CII TR'8UTARIA E (:,'-11: 3IJ"L ReunIões: b'iB ,elr8o M 13 110,.",. 

trabar;,adores nos lucros G·"do Mondln (.. de o~tu:lro do 
das omprêsa9 1&34) - PSD 

• &.u1co Rezende (23 ct3 n.brJ.1 ci.e 
MEMBltOll 1983) - UDN. 

COC~~, AS EMP:1~SAS P:<I. 
VI\DAS't . 

CJ.'iaCia em virtude do 'Requerlmen. .. 
to !l9 531 .. 0::1 .do Sr. S~na.dor GoUVf3. 
Vici,ra, aprovado na sessão d~ 2 Cie 
agOste de 1& 63. 

D~lgnada em à de" agOsto de 1963. 

Pz'orrogadt, em vtrrude do Rec:uert .. 
mento n9 1.161, da 1&63 tio 6eno,,:,. 
Senador Atl;lJ1o FOntana. 19rovado 
em 10 de d(3Zembro de 1963. 

Membros .5) - partidos 
AttWo Pontana _ Presidente 

P5D. 
Jesá 

PSt>. 
FeUcJano - tV!co-Pr .1 

José ErmIrlO - Relator - PTB. 
Adolpho FrrulCO - ODN. 
A~o VIanna _ pSJ). 

, ~.tárIa: Qf!c!aI l4ISISlaU..,. 
I PIrll, JiJUetu !llbeloo flui santóio. 

Senadores: Dumel Kr1eger - UDN. 
Bezerra Neto - Presidente Milton Campos (VJce-Prc.:i~C:J _~. '. 
k\:t0n.50 ru.-:noo - Vbt:-F:'::1t!.:.nt~ - UDN. 
J'fferson õe P_:;ul:ll' - R,lotor. all.4oeJdo Vieira _ UDN. 
Lz!te N:to ' Lo:'pes da Ccsts, _ UDN. -
r.::lscn t :.uull:.n Silvestre PértclB3 •••••••• ) .... " ]f'::'1; 
Eurico Rezende V1valdo Li'Da - P'l'B. 

Criada em virtude do aequer:.mc:n.. ~:i~it-~'1:~~ O'RsUIy de C0UZ3. Amaury Silva (24 de abril (..3 l!)f:t;t)~ 
to n9 752-63, do Sr. S::naCcn Jce - P'r.B 
Erm1r1o, aprovado na susáo de 13 Ce - - Vuga do S-snad01' Pinto Ferretra 
uovembto de 19&3. t~l\~:Eg:5mg itg?~CrAiS {U de a.brU de 1963) - Relatm -

De.5lgnaaa em 13 de nove!$ro do PARA O E§'r"UDO D:3': P'l~;y.sio de C:>rvalho _ !'L. 

'9~lTOIlada etê 16 de dezembro da lP'EO.r~,:CS DE EtT/llN· LtlO de Mates - PTN. 

1964, em virtude do Requerlmeuto DAS A CONST!TUICÃO L) ?roJ'cto de Emenda à COMS-
n9 1.162-63. do· Sr. Senador JCillo •. • 
LeIte. aprovado em 10 de dezemôro J) Projet'J .de Emenda a Cons- titulção nY 8/61 
de 1962. • tituiç!io nY 4/61 ,sonRE EXONERAÇAO. POR PRO-

Membros '51 - partld"" (QUE 015)'03 SOBIlE VENClHEN- POSTA DO SENADO DE CHE~'. 
At.n<- Fon.""- _ pSJ). TOS DOS MAGISTRADOS) llil; GllSSAO DIPLOMATJCA Di 

......, - CA.RATIlB PERMANENTIii). 
6lgen"<ldo paClleoo - PSJ). Eleita em 3'1 de junllo de 1961. 
JOSé -o _ PTB. bro~ada' EJ,.ta em 5 de outubro de 1961. 
Ir1neu Bornhausen _ DDN. • • 6""1D • Prc>rrogada: 
JiUlo LOlte - PR.· . - ~té 16 de deze!nl>JO "" ~ pelo - até 15 de dezembro de 1S62. oeI4 
Secretàr1o' AUXIlIar ~ 8emI~nt4 6ll!/-6i. .,.. ... 14 tIt ReQIl_enl,o 6j)8-61. aorimIdo em IA 

PL-IO. Alexandre M. de À. i4limi. ê1ei:iíiiliro 01<, Im. de lmo.iro de 1961; -

?) Para estudar a situação dos 
TRI\r.~Ptl:n~t; I"ARITI. 
MOS ;:: Ft::RnO JI.:i::l.CO 
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- até lb de laneiN doe 1963. Of'Jo 
.a.e~uenmenw 181-62 t\provado em Ir 
de dezembró de 1962: 

_ ate 11:1 de aezembrc de 1964. oelo 
ltequerlmento 1. 14u·63 aprovaao em 
10 de JezemOro de H/53 

Ol.lmpletada em 30 de- marçO de 
lQif41 <19 de outubro de 1962. 2"J de 
Qbrtl :te .1963 

Memor~ 126~ _ partJoos! 

Mereze!- .t:;>lmeDtel - t>SU. 
Ruy Garnem. 23 de llQ:U c)e 1913) 

- Pre&ldente - PSlJ. I 
Looao da SUveira - PSD. 
Jettersun de Agu1aI 123 de it.DrLl dl1 

191331 - PSD. 
Ocudo Mondln \29 de outubro de 

IS.321 _ PSD. 
Uan;e. Krlcger _ UUN. 
Eunco Rezendf!' 123 de &lJrll de 

19031 _ UDN 
Ml1ton L...ampos - UDN. 
HeribaJdo Vieira I Vice- PresIdent(!, 

- UDN. 
Lupc$ cta Costa - UDN. 
Vaga do Senador Pinto Fe~ell11' 

(2.'3 de a.brIl de 1962 - Relal;Ol ~ 
PTll 

Dezerra Neto 123 de abrU de 19$3.1 
- PTB 

J\m;lury SUva 123 de ab.r1l de 19(3) 
- PTB. 

Vivaldo Lima - PTB. 
Aloysio de Carvalho - PL. 
Lino de Matos - PTN. 

M) Projeto de Emenda à Cons_ 
tituição n9 9/61 

IQUE MODIFICA O REG I~m DE 
DtSCRIMINAÇAO DAS RENDAS) 

Eleita em 20 de novembro de 1961. 

Prorroga<1a.: ~ 
- até 15 de dezembro de 1962 '0010 

ReQuenmento 605-61 aprovado em 14 
de dezembro de .1961; 

- até 15 de. dezembro de 1963 pelo 
Requerimento '182-62 aprovado em 12 
de de.o\embro de 1962: 

Membros tl6' - p'arUdos 

Comp!nada em ;10 de março de 
1962. 29 de outubro de H162 e :.i d~ 
abril de 1963. 

Memb!'OS (}6) - Partidos 

JeUerS{)D ae Agular _ PSD. 

l 

W ,Lsoo' Gu~,çalve.s 123 de a.Dril (if 
Hl63, . - ~Sl.). 

Ruy l~a.rDel.l"O _ PSD. 
f...robâc. da Snveira - PSD. 
Ow.do Mondin 129 de outubro de 

1962t - PSD 
Milton Uampos - ·UDN. 
HeribaJà<: VielTa - .uDN~ 
Lop.., da COOt. - UDN. 
João Agrlplno t23 de abril de 1963)' 

- UUN. 
EuriCO Rezende 123 de aDr11 (te 

1963, - UDN •. 
Sllvestr"e pér1cJes 123 de· a.brll dt 

1963> - p'm. 
oNguelr8 da Gama - PTB, 
Barros Carvutro - PTB. 
Josaphat Martnho (23 de 'l'lrtl ~e 

1963) _ S. leg. 
Aloys:lo de Carvalho _' PL, 
Lmo de Mato. - PTN. 

O) Praje'ta de Emenna 
tituição n9 11/61 

à Cons-

,CRIAÇAO DE NOVOS 
1IIUNIV11'1081 

Eleita em 2S de março de J 962. 

J-oáo Agt'1pinc /2::1. de a.brU de lt'63 I 5) 
- Vlce-Pre.sJdente _ UllN . 

Projeto de E:menda à Cons
tituição n9 5/62 Damel KJ'le~eI - UDN 

SUve.stre Pencles 1413 'ce abrü de 
1963' - PTII 

Nogueul:I aa (lama _ PTU' 
Barros Carvaih(.o - PTB. 
!-.JoySio é:e Carva.ho - PL.. 

IDISPOR SOBRE A ENTREGA AO! 
.MUNIGIPIOS DE 30% DA ARRE· 
CADAÇAO DOS ESTADOS. QUAN· 
DO EXCEDER AS Rt:NDAS atu· 
NICIPAlS\ . 

Aurélio VIanna' 2:~ ae abril de 
19-53) - aclato~ _ PSB. Eleita. em.' 13 de sete~bro de jU.2. 

-- I Prun<Ogaaa: 
Q) ~ro!e~o de Er;nerida à Cons- _ até lb ete dezembro de 19:3 pelo 

tltUlçao n 9 2; 62 . I ReQut'rimento 0'1 1.147-tiJ ~pro\'adl 
IISSTITUI NOVA UlS(~Hli\1(~ÃÇAO em 12 de dezembro d.e 1962: 

UI!; HENUAS E 1\1. F.\\'OR DOS - até U ele Clezembro de 1964 peje 
L\IVNICtI?JOb}. I Requerunento 1.147~6 ~aprovad() eD 
1!.1elta em 23 ce ma.!c de 1962. ,;.U de dezembrc de 1963. . 

Prorrltg~çáo: I Complet,da em 23 de abril ,de 196::t 
Membr06 - partlO~ 

- até 15 de dezembro de 1963 pe~o . 
Requerimento lati-6~. ~pruvatlo em 12 Jefterson Oe Agutar - PSD. 
de dezembro de 1962: Ruy Carnero - PSD. 

_ até ló de' dezembro de 1964 '1")0 Lobão da Slvera - p80. 
Requerimento l.1%-63· ti.provado em WiJ.san GocçaJvea t23 de abrD. dt 
1D Cif> dezembro de 1963. 1963, - PSU. 

COmpleta.a.a em 23 de aJJrU de Leite Neto '123 .4 63) - FSD. 
1963, Menezes Plmente.l - PreSlàe.nte. 

M~.m.bros _. partidos 

Jefferson '~E'! AgU!,aI - ·PoSD, 
WilsoD (k.mçaJves \23 Oe at):'1l 

1963) - P!lD. 

Ruy Carnelro PSD.''; 

MUton Campoo - UDN. 
Heriba.1do Vielra - UDN. 
Josaphat Marinho - ~ 123 4-,63) 

de Vlce-Presldente - UDN. 
Dame. KrlOger _ UDN. 
Vaga 00 Senhor PÚlto Ferreira, 
EurIco Rezende '23.4.63) - UPN. 

<26.4 631 _ PTB. Lobão da SilveIra -' PSD. 
LeIte Neto 123' de abnl de 

Prorrogação: _ PSD. 1953> Noguelre da Gama - PTB. 
Barros carva.lho _ PTB. 

- até I:) de dezembro de 1963 pelo . Milton Campos - UDN. 
Req. 194-62, aprovado em 12 (le I\e. HeribaldCl Vlelra Vlce-Presidente 
zembro de 19'6.'d.· , UDN. 

Mem de Sá - PL. 
Miguel. Couto 123.4.63). _ PSP. 

- a.~ 15 cto aezembro de 1964, pt"lo Menezes ~Punente) _ PSD. 
Req' 1..143:-63, aprovado em ~O de EurlCO Hezende f23 de abri Ide 
dezembrG de 1963. 11963) _ F..elator _ ODN. 

COmpletada em 29 de outubro (le Silvestre Perlclcs 123 de abril d' 
1962 23 de abrU de 1963 e 22 <!e JU- 1963' _ !>resJden!e _ PTB. 

T) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 6/62 

lho d. 1963. Noguelra da Gama _ P'l'B. 
Membr06 _ Partidos Barroa Carvalho -: P'I'B. 

Jefferson de Aguiar - PSD. 
WUsOD Gonçalves (23 ele d.or1J. 

19631 - PSD. 
RUy Carneiro' ~ PSD. 
Looáo ela Sllve1Í'a - PSD. 

Aloys10 Cle Carvalho ~ PL. 
Ltno de Matos - PTN. 

de João Agrilllno <23 de abrU de 1963) 
UDN \ 

Damel K:r1eger _ UDN. 

QUldo Mondin (29 de outu~rc de 

/AUlUENTA PARA QUATRO O NU
alERO DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS E DO DISTRITO 
FEDERAL NO SENADO/. 

EJeHa em 13.9.62 

Prorrogada.: 
- ate 15.12.63 peJo Requerimento 

-,790-62. aprovado em' 12.12.62; 

1962) - )?SD. 
Milton campo., - UDN. 

. à - até 15.12 64 pelo Requerlmento 
R) Proje'ta de Emenda Cons- 1.148-63. aprovado em 161263. 

tituição n9 3/62 . Completada em 23 4.63. 

JetrerSOD ae Agwar 123 de 

HeribWdo Vieira - UDN. 
Lopes da Costa - UDN. 

abrU João Agripino (23 de abril de 1963) (AU'l'OltlZ,A O 'l'RWVNAL SUPE-
_ UDN RIOR EJ~EI'rORAL A FIXAR DA-

Membros _ <Partidos 

Jefferson de AgUlar - PS:C 
Ruy Carneiro - PSD EurIco Rezende '23 4. 4brtl d. TA PAltA /I REALIZAÇAO DO 

de 1963. - PSIl. . 
Mmezes PimeDtel _ PSD, 
Fllmto Muller - PSD. . 
GUldo. -Mondin 129 de outub:-o 

19621 _ PSD. . 

IS63 •. _ UDN. . PLEBISCITO PREVISTO . NA 
de Silvestre Pérlcles t23 de abril àe EDENDA CONSTITUCIONAL N" 

1963. .:.. PTB. • - ATO ADICIONAL). 
Ruy Carnelro 123 dê abril de 1963 

- PSD. 
Noguetra' da Gama - PTB Eleita em 10 de jUlho de 1002. 
Barros Carvalho - PTB. 
Aloysic de CarvaJ.ho _ PL. Prorogaç.3.o: 

Dame) Krleger 'RelatOr) - OD1!: MIguel couto _ P,SP. _ até I~ de dezembro de 1963 'pelo 
l!.llrico Rezende t23 de aoril U~ 1963' _ UDN. Cattete Pinhe1ro (23' de abril de Requerimento 18'1-62 aprovado em- 12 

Milton campos - UDN. 
Heriba.1dó Vieira - UDN. 
RW Palmeira -UDN. 
Amaury SLlva - a3 de abril' do 

1963' _ PTB. . 
Barros Carvalho - PTB. 
A:-gemlfo' de Figueiredo - P'l'B. 
Bezerra Neto 123 ele abrU de 1963 

_ PTB, 

AlOysio de Carvalho - PL. 
Lino de Matos - PN. 

\ 
1963) - PTN. ___ de dezembro de 1962. . 

_ até 1e, de 4ezembl'O de 1964 pc.to 
. P) Projeto de Emenda à Cons- Requerimento 1.146. 'aprovado .", l{) 

• 9 1/6 d. dezembro de 1963. tituiçao n . 2 COmplet.4a em 23 de abril de 
,OBRIGATOR,IEDADE DE CONCUR- 1963. • 

80 PARA INVESTIDURA EM Molll.bros _ Partldoo 
CARGO INIUIAL DE CARR~IRA 
B PROIBIÇAO DB NOMEAÇOES Je!farSo';.d. Aguiar - I'S. . 
INTERINAS). WUson Gonçalves '23 de el>rlJ de 

EleIta em ,10 do maio d<I 1962. 

Prorrogada:' 

1963) - PSD. ' 

Ruy' C'l"DelrO - PSD. 

Lobão da Silveira - RelaLOr 
PSD 

. Wilson Gonçalves, (23 4 63) 
'PSD. 

Menezes Pimentel . _ PSD 

Milton Campos -UDN 

Herll>aldo Vlelra - UDN 

Josaphat Marinho -: (23 4.63) ...; t 
UDN 

D&Dlel Krleger - UDN 
Eur1co Rezend.e - (23.4.63) _. Vi

ce-Presidente -' UDN 
••. Vaga do Senador Pinto Ferr'elra 
/23.4. 631 - Presidente - PTB 

Nogueira dt4 Gama - PTB 
Barros Carvalbo _ PTl3 
Mem de Sã ~ PL 
Júllo Leite· (23 .. '.63) - PR 

111) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 10'61 

- ate 15 do dezembro d. 1962, pelo 
!1.eq 185-62 apl'ovllda em 12 de de
zembro da 1962. 

Lobáo dliL Silveira - PSD. 

Menezes Plmentol - PSD •. 7 U) Projeto de Emenda à Cons. 

. - até 15 d. dezembro de 1963 peJo 
~APLlCAÇAO DAS COTAS DE. IM., Req '1 144-63, aprovado em 10 de de-

POSTOS, DESTINADAS AOS MU- zembro de 1963. 
NICIPIOSI. . oompletada em 234. abrU de 196J .. 
Eleita em '28 de· dezembro de 1962.1 Membros - 1?art1C1os 

Jefferson de AgUiar _ PSD. 
Prorogada: ~ WIlsoo GOnçalves (23 de abril de 
_ .tê 15 de dezembl'o de 1963 1)Ill0 1963) - PSD .. 

Jt(!q. 183-68 aprovado em 12 de de. Ruy C3.1'ne.u'o - PS. 
tembro de 1962. Menezes Pimentel - PSD 

I Ml1ton Campoa - UDN. 
- a.t-é 1~ de d. ezembro de 1964 Of'.lo Heribaldo V1eira - UDN. 

lleq. 1,142-63 a.provado em lO de ou- Eurico Rezende (23 de ao!'lI de 
tubro de 1963. . • 1963). - UDN. 

Leito Neto 123 de abrU Qe. 1963) -
PSD. -. , . -
- MUton Clampos - UDN_ 

HerlbaJd., VIeira - UDN. 
João Agripino '2S de abril de i963) 

_ UDN. 
Eurico H.zende 123 de abril de 

1963) - [IDN. 
DanleJ E""leger - UDN. 
SUvestre Péricl .. , ':li de abril de 

19631 - P'I'B. ' 
Nogueira da Gama - PTB. 

Barros Carvalho - PTB. 
Mem de Sã - PL. 
Aará.o S.t.e1nbr~cb _ MTR. 

tituição n9 1/62 . 
(REVOGA A' EMENDA CONSTITU

CIONAL li" t, QUE INSTITUIU O 
SISTE~IA PARLAMENTAR DE 
GOWRNO B O ART. 61 DA CONS
TlTUIÇAO FEDERAL. DB 18 DE 
SETEIlmRO DE 1946) 

Elelt.. em 6.12.62. 
proITogada: . 
- até 15.12.63 peJo Requerimento 

791-62. 'aprovado em 12.12.62, . 
- até 15.12.64 pelo Requarunento 

1.149-63 aprovllda em IQ.12· 69. 
Oompletada em 23.4.63. 

• 

I 
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M~IQbros f'e.rtk1os 
Jetterson de Agu1a.r _ f'SD 
Ruy Carneiro - PSD 
Pedro LU(1ovfco - PSD 
Wilson Gonçalves (23 4,63) 

PSU 
lHnedtto Vatladares - PSD 
MenezeE PImentel - PSD 
MUt-on CE.mpos - UDN 
.fíerlbaJdo IJlelI'a - UDN 
Ellrico REzende (23.4,63) - .UOllt 
DanIel Krieger - ODN 
João Agrlp!no 123,',63) - UON 
Amaury HUva 123 .•. 63) - P'l'B 
Nogueira da Gama _ PTB 
Barroo. Carvalho _ PTB 
Mero de Hé. - PL 
R.3Q.j GluberLJ - E'SP 

Cons-V) hojeto de Emenda à 
tituiçâo n9.1/63 

(TRAUALUO DE MULHERES li: 
NOitES I> TRABALHO E~l 
DUS'! RIAS INSALUBRES). 

DesIgnada em 23,'.63 

nu: 
lN, 

Leite Neto - PSD 
Am&Ul"1 SUva - P'I'l> 
Bezerra Neto - PTB 

. .• Vaga do Senador Pinto Ferrelra _ PTII 

'o, Vaga do Senador Eduardo ca
talão !vtce-presldeDte) _. PTB 

, .•. Vaga do Senador Eduardo Aa-
sma.r _ PI'B 

EuricO Rezende _ Prp' 1,:lte 
Milton Campo.s.- UDN 
DanIel Krteger _ UDN 
AloysiO de Carvalho - PL 
Joss,pna.T Mar1n.ho - Re~ator 

Sem Legenda 

Y) Projeto de Emenda à Cons: 
tituiçâo n9 4/63 

(CONCEDE IMUNIUADES AOS 
VEREADOItESl 

Designa.da em 20 ~,83 
prorrogaOa até 16 12 64 pelo a... 

querimeDto nOmero 1 153-63, aptoV&
do em 10 12 63 

prorrogaaa "'tê U;.UUM pelo Re •. 
querlmento 1.150-63. &llrova.do em. 10 
d. dezembro de 1963. 

Membros _ partidoS 
JerrersoD de Agutar _ PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da SU .elr. - PSD 
WUson Gonçalves - PSD 
Menezes PImentel _ PSO; 
Leite Neto - PSD 

Membros 0_ partidos 
Jefrerson fie Agu1&r - esc 
Ruy Oarnl~1ro - PSD 
Lobão eis SU.elra - PSD 
WIl!;OD G<lnçalvea - Rela.·-ar 

PSD 
Menezes l?1mentel - PSO 
LeICe Neto _ PSD 
amaurv Silva - PTB 
Bezerr~ .Neto _ Vlce-Prealdente 

PTB 
Vaga dCI Senador Pinto Ferreira 

-PTS 
gUvestre Pêrtcles - PTS 
Argemll'O de Flguelreao - PTB 
Eurico Rezende (23,4:,63). _ UDN 
Milton Campos - UDN 
Daniel Krlcger - OON 
Jos.aphat Marinho - Sem Legen& 
AIoysiO de Carvalho - PL -

1IiI) Projeto de Emenda à Con'!!-
tituição n9 2/63 

IDmEITO DE PROPRIEDADEl 

OeSlgnaàoa em 23.4.63 
?rorrogada: 
_ até 15,12.64 pelO Requerimento 

1.151-69. &provado .111 10.12.63. 

Memb ros - Part1doB 
JeuersoD do Agu1at - PSD 
Ruy ca.rne1ro - Presidente - PSD 
Lobão da Süvelra ... PSD 
Wilson GonçS.Jves - PSO 
Menezes Pimentel - PSD 
Berlbaldo Vieira - VIce-Presiden-

te - PSD 
Amaury SU\'8. - E'TE 
Bezerra Neto - PTB 

.... _ Vagol do Senador P'.nto Fer
reira _ nB 

Silvestre PéJ1dIes _ PTB 
Artur VirgWo - PTN 
Eurico Rezende' (23 4 63) - (]DN 
Mllton Campos - Relc.tor _ UDN 
João Agrlpir.o - UDN 
Josa.t'Jbat Martnho - Sem Legenda 
Aloy3io de carvalho - ~ 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituição .19 3/63 

(D!SI)O~ S03RS A Iil.DI\rlIl'~S'!rRJl-
9110 DO OlS'13ITO FIlD:lRAll. II 
rtlA'i'ERIA DA COl\7PIETl!:NCJA 
Il'RlVr.TIVA DO S~NADO). ". 

Deslgnaàn en 2 5,63 
Prorrogada E té 15, 12,.64 pelo Re

querimento 1 1.)2-63, aprovado em 10 
de dezembro da 1963. 

Membros - partidoS 
Jefferson de Aguiar '- PSD 
RUY Ca.metrto - PSD 

Amaury Sl1va - I?TB \ 
B~2erra Neto - PTB 

.• , Vaga do Senaà.Ot Ploto P&rnU'a 
_ PTB 

Silvestre Pérlcle.s _ PTB 
Adatberto Sena _ na 
Eurloo Rezende C23 4 631 _ UDI! 
Milton Campos - UDN' 
AIoysto de Carvalho - ~ 
Jo!;apbar Ma.rInho - Sem Legenda 
João Agriptno - UDN 

Z) Projeto de Emenda à Cons·- , 

'tituição n9 5/63 
(DISPOE SOBRE O OIPOSTO DE 

VEND/\S E CONSIGN/\ÇOES 

DesIgnada em 31. 5.63 
Prorrogada até 15 12.64 pejo Re

Querimento número 1.154 .. 63, apro
vado em 10 12 63 

Membras _ Partidos 
Jefferson d.e AguiS! - PSD 
Ruy carneiro - 1'50 
Lobão da Snvelra - PSD 
Wilson Gonçalves _ PSD 
Menezes Pimentel - PSD 

. Leite Net{) - PSD 
Amaury SiJv~ - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

, . _ Vaga do Senador HUmberto 
Neder - PTB 

Argemiro de Figueired.o 

Eurtco Rezende - ODN 
Mil tOn Cam pos _ ODN 

DanIel Krleger _ UDN 

PTB 

AloYSi~ de Carvalho - FL 
Josaphat Marinho - Se mLeg~l1a 

Z-1) Projeto de Emenda 
. tituição n9 6/63 

CINELEGl3IU])AU:E, 

DesIgnada' eIll 210,63 

à 

Prorrogado até 15 12 64 oclo n.o.
querimento nllplero 1.166-63. aprova .. 
do em 10 12 63 

Membros _ Partidos 

Jefferson de AguIa.r _ PSP 
Ruy carneiro - PSD 
Wilson Gonçalves _ flSD. 
José Fel!O"lllO - PSD 
WaUreda Gurgel _ E'SD 
Argemiro de Flguelredo - PTD 
Bezena Neto - PTB 
SUvestre Férldes - PTB 
Edmundo Levl - PTB 
Eur1co Rezende - UDN 
MU'ton Campos _ UDN 

Afonso Arlno! _ ODN 
JQSapha': Mar1nho _ sem 
Raul aluberti - PSP 
José Le.Ote - PR 

Z-2) Pr.,jeto de Emenda 
Constituiçâo n9 7/63 

à 

(TRANS~'lmENCIA PARA A RE
SERVA 00 t\ULI'I'AR DA ATIVA 
QUE S~ l:ANIJlDATAR A CARGO 
ELETIVOI 

Destgnada em 2 10 63 
Prorrogaaa até 15.12 64 pelo Re~ 

queTiment.o número 1 156~63. a.prova-
:10 em 10 12 6~ . 

M embro,s _ Partidos 
Jefferson ae AgUJBl - PSD 
Ruy Carhelrc - PSD 
Wilson Gonça,ves - PSD 
JC&e FellcHlnc.: _ PSD 
Wauredo GtUgeJ - PSO 
Argemlro de Figueiredo _ r:/.'5 
Bez.erra N~'o - PTB . 
SIlvestre pérlCles - P'FB 
Edmundc U'VI - P'l'B 
EurICO Rezende - UDN 
MUro" C:ampos - UDN 
AloysIo de Carvalho _ PI, 
Afonso Arinos - ODN 
Josavhar Marinho - Se-m t"egends 
JO:l0 Lcl t,e - PR 

Ag&&l!o de 1964 2/.9 

Deslgnada em 25.5.196t 
J'efferson de Aguiar {PSD).· 
Atitânio. Balblno (PSU 1 . 
Wilson Gonçalves (PSD) , 
Hu.v Carneiro (PSD) , 
Menezes Pimentel (PSD)· 
Edmundo Levl (PTB'. 
Bezerra Neto (P'rB), 
ArUlUr VirgUlo lPTB), 
Oscar Passos (PTB). 
Afo~o Arinos luom'
Milton Campos lUDN) , 
Eurico Rezende (UON). ~ , 
A loyslo de carva.lho j PL) 
Josaphat Marinho (BPn.· 
l~urél1o Vianna (BPn 
Aarão Ste1nbrueh \BPl). , 

COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

INQUÉRITO 
'1 

CRIADAS DE ACOIWO rml O 
A.It1' 53 DA CONSTITUIç,\O di 
O AR1'. 149, ALlNEA A uo ItE'o', 
(; IMEN1'O [NTEUNO 

1 ~ i Para apurar a aquisição~ 
pelo Govêrno Federal. dos' 
acêrvos de concesSiol1ár 1asj 
de serviços públicos e 11.' 

importação de chapas d .. : 
aço para 8 Cia Sider'.Jr-, 
gica Nacional 

Z-3) Proieto de' Emenda' à f Criada pela ResOlução numero 11, 
C c·ft· - 9 B/63 I de 196::1 assínada pelo Senhol Ne.son • on~, I ulçao n . ~1ac.l;an e mats 28 Senhores sena_> 

IAUTUNO~JJA QOS ,l\1l1NIClPIOSI dort's ·apre,')enteela em 30 de mall ds 
. 1963 

es1gnada em 2:.1 10 63 Of.s\gnnda em 31 ~e n'ln:o de 1963 
Prorrogada ate 15 l:.f &1 pelo Re- Prazo 120 diabo a~e i8 de se-

'1uerimento numere I 157~63. aprova· :emt>n) de 1963. 
,jo em 10 I~: tia PrIJrrogada:. 

Mem'Or05 - Partldoe _ por maU! 120 dIas, em vlrtudo 
Jefferson de AgUl8r - PSO da aprovDçâo do Req'.JerunlO'nl.() oU .. ' 
Rul' carr.elro - P80 mero 656·63 do Senhor of'nArlO! JuãO 
JOSé FellOlH10 ... PSD Ag-r1p!no. DA sessão de 18 de se em'. 
Wilson Goncalven - PSD oro je 1963 121 horasl, 
Bezerra Neto' - PTB _ pOl mais um ano em vlrt·"Clf ria.: 
Edmundo LevJ - ?TB apro'"ação do RequerImento O!.l 'l-f"r()j 
Argemiro Figueiredo - P'I'B 1 173-63, do Senhor f3enadOl t,ell"l 
MeIo Brag-a - PTB Neto, na sessão de 12 de a.e2n'~""\-
Eurtc(' R.ezende j23, 4 63) - UDN ie HI63 
Aloysio dE Carvalho - ODN 
Afonso Artnos - UDN 
Josaphat Marlnho - Relator 

Sem Legenc,a 
Aurélio VIanna - PTB 
JúlIo Lell" - PR 

Membros - Partidos 
Jetrerson de Aguiar - PSD 
Le!te Neto ,(Presidente) - PSD 
Ne;son Macula0 - P'rB 
João Agripino IRelator) - UlJN"1 
JOS.:l.phat MarinhO - sem Legenda. 

Z-4) Proj"to de Emenda 
Com,tituição \19 1/64 

I - I 
• 2~) Para apurar iatos aponta-
a) dos da tribuna do SenadCl1 

.e outros. relacionados com! 
irregularidades graves .. I 
corrupção no Departamen.: 

(Eleição atltomátlc:a do Vlce-Prfe
slden~e com 9 Presidente da. ,RJepú
blica) 

Oesigr.ada em 26 2.1964 
Jefferson ele Aguiar (PSD). 
Ruy Carne.J'o (PSD~ 
Lobão dt. ::aIveira ,PSD). 
Wilson Go.uCGlves PSD)~ 
Jt16é FeUrJUlO PSD). 
Btzerra N e Lt. PTB) 
Arthur V;rr:lfio ,PTB). 
AJ.tôn:.. Jl,cá (PTB) o 

Oscar Pag.<,os \ P1'B) 
AntônIo Cado,.< I ur: .'n. 
AloysIo dr Carvalh{.l fPL)', 
Euricl R"'7~l1dp !UDNI. 
Milton' Campo.s lDDN). 
JOSl.phat ~I;!urínho ,EPD 
JúiJo LeIt.e IBP!l 

Aurélio \Tla.~na 'BP!J. 

to de Correios e Telégrafosl 
Cr1ada pele. Resotução nümer<: '33 

de 1953. 1lSSinads. pelo Senhor ·Je!
(erson de AgUiar e ma1.s 33 SenhorBl 

ff)enad:>res lapresent.ada na sessão dO 
3V de outubro de 1963 •. 

, P:-uo _ até o flID da sessão lezia
,a'jva ele 1963. 

Prorrogação pOr 90 dlas latê 15 di 
Imarço de 1964) elll virtude do [te
querin:entc nllmerO 1 163~6:.i 10 .se-j 
(\hOI Senador Wílson Gonc<,."ve6) 
,1tprovado na sessão de 10 de dezem- i 
bro de 1963 121.30,. , 

D!:'sJ!~nação em 6 da dezembrc ~I 
)963 . I Membros (lU - Partidos .. 

2-5) Proj€1:o de ~men~it 
Constituicão n9 2/64 

I 
Jerierson de AjfUtar - PSD'~' 

'" Leite 1I'!eto - PSD 
a At·mo i"'ont'lna - PSD 

. . . 

(Dá nova redação é dl1nea a, do 
art, 101 e ai item I>" do art 124 da 
COnstituIção (',-,deral a fim de esta· 
belecer Que sejam f}roeeS~adC3 e jUl
gados, nos crlme.5 comuns: 

- os mfm~)ro,!'; do Con'!Tesso Na' 
cion.al, pelo Supremo J'..1bLnal Fe

rá!: 

\-nl~(ln Gonç·a!ves _. p; t:",l,ic;;.!:!. _ 
..-'':;0 

ArtUl VirgUio - PTB 
Bezerra Neto ·8 11 63 _ t';,;;'l- ?1 .. ea.., 

~!dente - PTB 
l\,.Ie!lc Braga _ P'l'B 
Soã.C' A;;rtpino - UUI9 
Dar:r!f'J Kr1eger - UUM 
E"Jr1c" Rezende 123 4 631 
Aurpl!o VIanna - PSB· 

UDI" 

SecrE"árlo: Auxiliar I <>~I<;Je.UVQ..t 
- Os memb~c.<: d1:. Assembléias Le· fL-9 ,:' Ney pas..~os D:'Inta&- \"o, 

Lobão da SUvelra - PSD 
WlJson Gonçnlve. PSD 
Men.... Pln",n tel _ PSD Aloy.!o de "orvalho _ UDN gj*!a~vas. Deles Tri~~nai.~_de Jus:-ir4! .. ~ Lobô"o da Sllvelra - PS~, 
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CONGRESSO '. NACIONAL 
PRESIDIl:NCIA 

SeuAo Conjunta 

2" SesBã.o Le&l.!Jlatlva Ol'dln.i.rlA 

54 Legislatuta 

Em 19 de agôsto de 1964, às 21 horas e30 minutos 

ORDEM DO DIA 
VETOS PRESIDENCIAIS 

11). AI) Projeto de Lei n" 1.915-B/60 na Câ.ma.ta. e nU '1~;b3 no Senado, 
qu~ inclui no Plano ROdoviário Nacional a ligação entre Rio Verde, no Es
tada de Qnlás (BR-19) e Campo Grande, no Estado de Mato Grosso 
(BRR 16). tendo itelatório, sob n<J 5/64, da Comissão Mista; 

20). Ao projeto de Lei nO 67~B/63 na Câmara e nO '17/~3 no Senado, que 
inclui no Plano RodoViário Nacional a ligação Rio Grande-Aceguá, tendo 
RelatórIo, !i(lb nQ 6/64, da Comissão Mista; 

3°. Ao P!'oJeto de Lei nO 35·F /63, no Senado e nO 56/64, no Senado, 
que estabetece normas processuais relativas a ma.ndado de Segurnnca, 
tendo Relatório, sob n ll 0, de 1964, da. Comissão Mista (veto parctal). 

Cédula 

1 

3 

4 

5 

Vet4 

• 

ORIENTAÇAO PARA A VOTAÇAO 

Matéria a que se refere 

Projeto que incluj no Plano ROdoviário NacIonal 
a ligação entre Rio Verde, no Estado de Goiás 
(B&'-lt') e Campo Grande, no Estado de Mato 
Grosso (BR-16). 

.. TotaUdade elo projeto I 
Projeto que inclul no Plano Rodoviârta Nactonal 

a ·)fgnção Rlo Grande-A<:~guá. I 
Totalida.de do projeto 

Projeto que: estabelece normas proressua.1! rela.U": I 
\'as a. mandado de segurauça. [' 

L.etra. "a", "in flue", do art. 1° (palavras vetadaa); 
Art. 4° (paJa\:ra vetndEl)~ 

Art. 6° ltotalldnde). 

ATA DA 128' SESSÃO, EM 14 
DE AGôSTO DE 1964 SENADO 

Sessão COl1junb 
21

" SeN40 Legisla1.n'a t)rdj~tb 
6i1 Lec'isla tUf)l. 

Em 20 de agôsto de 1964, às 2:;' horas e 30 minutos 
ORDEM UIO IHA 

c r-\' , on Illu.lçau da votação dOtl dispositivos atingldos pelo veto presiden 
ma.l l'PR1'cial; ao Projeto de Lei 11:.0 1, de 1964 (C. N.), que institU.l nov~ 
valores de : e!ll;l~entos pa·ra os servidort!s civis do Poder E1(ecutiv.'" e A,( 
outras proYlder.clas, tendo . .... ~ 

Relatúrlo sob nQ 7, de 1964, da Ccmissilo Mista. 

Cédula nO 
1 
2 
3 
4 
fi 
6 

ORIENTAÇAO PARA A VOTAÇ!lO 
Dispositivo a que se refe'rc 
§1 1°, e 2" do art. 27. 
~rt. 28 <palavras vetad:.\s). 
li 2G

" do art. 33 (tot.alidade/. 
parag;af'o único do art. ;j~ (t6lalk[l~de) 
Art. 37 (palavl'as vetadas). . ' 
Art. 40 (totalidade). 

tUIÇ~ ~l"~~~d:l~te l~o ~;ef~d~ Fide~al, nos ~érmos do art. 70, § 3<) da c~nsU~ 
Co' N:.' . o if-~lnlent<) Comum, convoca as duas ea-sas dQ 
ag~%~O a<:lonal par9 em sessão conjunta a realiZar-se no dJa 25 da 

o :1 no .e~ cu.rso às 21 horas e 30 ml:lulAS. no Plenário da CAmara 
dos Deput,ldOs. ...~nhe"f>!em do veto presIdenciaJ 30 Projeto de Lei (na .. 
mero 1 140··a de, J~9G3, n1. Câmara c no) 76 qe 1964, no Senado) que a rova 
norm~ para rCVlS<lO ~e' t-reços e mcontrittos de obras ali servtço a. ~a.r (J 
de 6rgã.o do G~Vérno Federal. e dá 'outr'~5 provldêIl~i~. oi g 

Senado Feoeral. em 3 de agêsto de lSli-1. 
P!'esldente 

AURO Moun.\ ANDr .. \DS 

'. ~ ,~resJden~ do Sena.do FeàeraJ, nos têrmos do art, 'lO. • 34, d" 
constltu:ção e ao art, 19, n~ IV, do RegillJento Comum, cOnvoca. a& (iUa3 
Casas do Cl)ngre.~so NaciouBJ. para, em s~:são' conjUntà a realizar .. se no 
dia 2 .de setembro do ano em curso às 21 tloras e 30 m:nutos, no plenário 
da Câ.mara do.s D~putados, conhecerem d~ veto presldenclaJ 80 PrOjeto da 
Lei (n(1 3.6S<I, ele t~61. na Câmara e 09 187, (1e 1961. no Senado) Que lsenta. 
os minerado!:'es do pagamento' da concríbulção arrecadada. pelo Instituto 
de AposentadorIa e Pensões dos Industrlários. 

Senado I"ederal, em 12 de ngõsto de 1$1,3'4. 

CIIMn.J.o NOC:UEmA DA Q,\M.4 
Vice-Pre&'dente, no exercicJo da Prc"Idéncf.! 

FEDE:RAL 
PRESmtNCIlt. lIlO SR. NOGUEIRA 

D,l GAlIIA 

As 14 ho.raa e 30 minutos achaJ11-

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINAHIA., 
DA 5' LEGISLATURA 

I 
de 15 $.:-s. Senadores . .Havendo nú .. 
mero legal, decla!'o aberta !t sesEão. 

VD<i ser lida a ata. 

I 
o Sr. 29 Secretário p"'ocede l 

Jeitl!"a da. ato. da seSs~1) antel'lor 
(Jue l aprovnda sem debates, Je presentes OS Srs. Senadores: 

. Adatberto Senil. 
·Menez.es Pimentel 
'J08é Bez.erro. 
"Argemiro, de Plgueir&clo 
~Aloys!o dê Ca,J'yIllhQ 

Annur Leite 
Eurico Rezende 
Benedicto Vallo.dar"" 
Noguelra. da. Qa..ma. 
Armando St.Grn 
Pe<f·ro LUdovloa 
Bezerra N'cw 

J O Sr. 19 SeCl'etár!o lê o s~g:uint\) 
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r-ados lega.lmenw) a expo.nsão da ec0-
nomia. regional medida que obteve 
êxito excepcional no meu Estado. 
l1quele tempo. 

Plara elos Deputaàos, encaminhando 
à revisito do Senado, &- seguinte pro-
posJçM: • 

Projeto de Lei da Câmara 
n9 122, de 1964 

:(N' 2.174-B; DE 1964, NA ORIGE~I) 
A utC>riza' a abertura, aO Mini! .. 

. terio da Justiça e NegóoioS lnte .. 
v rlOres, de crédito especial de Cr$ 

900.000.000,00, ,'para os Jtns que 
especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
AXt: 111 FiCa o Poder' ExecUttivo, 

autori~,ado a ablir, ao ~Hnistério da i 
Justiça e Negócios Interiores, o cré_ f 

di to eSpecial d. ar$ 900 OCC. 000;00 
(nov'eeentos e o1-tenta' mlJbóe1; de 

·crt:.zelTOS). d'estinado' às despesas de 
qualquet' natureza com a ins-talação 
e o funcionamento da Polici& Militar 
e do Corpo .de Bombeiros, do Distrito 
Federal, bem como dos serviçoo de 
parícia civil, integrados p~~(1e servi
doret- ciVis e militares q.ue ret,otnaram 
é. esfera da União. ex vi do' a.rtigo 46 
da. Lei n9 4.242, de 17, de julho de 
19f:~. 

Art. ·29 Para abertura .{'f; crédito 
esp~cial de que trata a pl'&f:nte lei, 

.. :fiC:".ID dispem_adas as consulta.<;·:a que 
Se refere o artigo 93 do Regulamento 
Gera.l de. ContabíIida(j'e Públba, 

Art. 30, O crédit.'") e"'i"l~ial em que"'
tãe Eerâ automàticaroente registrado 
pelo Tribunal de- contas e distribui~ 
(lo ao Tesouro Nacional. 
. A:t. 4" Cumorida eSsa formalida .. 

de'. ~ à . crédito. especial de que se ,trat.a 
serâ colocado, no ESmoa àc Bra-EU 
B A" à disPOSlcão do DireWr da .Di
visã'J do Material do D.A dú M, J. 
N. L. que o aplica.rá e. depois de 
emotado3 os TeCUrGO-S, anresentaTá 
pre~~taçáo de eonta.s ao Ministro da 
Jm-tica e Negócios Interiores. para 
o competente encaminhame-nto ao 
Tri'ounal de Contas ... 

Art. 59 Esta lei entr.arA. em vigor 
.na data de sua publicação. revcgadas 
AS disposições em co-ntrãl'io 

A Comissão de Finanças. 
têrmos do art. 94~C, § 29, do 
g~mento Interno. 

O SR, PRESIDENTE: 

nos 
Re-

Estâ finda a. leitura do expedieI}.te. 
Acha~se presente o 51'. Pedro Car-

neiro de Morais e _Silva, suplente 
convocado para substituir o Sr. Be_ 
l"12dor Catt'E!tf\ Pinhei1'n durante a li
cença concedida a êsse nObr..;. repr-ê_ 
.BC~~ta.l1It-e do: Estado do Pará. 

Nos têrmos do art. 6Q• § 21? do Re
gImento Interno, S. Exa-. passará-. a. 
partIcipar dos trabalhos da casa.. dIs.. 
'J)eniloatlo do compromisSO regimental, 
vlstr fá. o ha;ver presta.do .ao ei1se i o 
de. ~ua prJmefra convocação (pauSCl) 

erbre a mesa comunicação, que vai 
Ber lida. 

J!: lida • seguinte: 

COMUNICAÇÃO 

Em 14 de agOSto de 1964 

SenhQr Presidente: 

Tenho o. ronra de comunicar i\ 
Vos~a. Excelência, à vista do dispos
to nos arts. 99 e '12, parágrafc 'Único, 
do Regimento Interno, que as.sumin_ 
~o o exercí::jo da repr-esentação do 
Estado do Pará em' substituição ao 
Sr. senador Cattete Pinheiro. ado
bM,'ei O n<>me pal'la-mentar abaixo 
conSignado e intep:rarel ·a bancada do 

Atenciosas .Saudaç~: 

EXPEDI.E,NTE 
OOPARTAMl2NTO DE IMPRENSA NACIONAl;" 

orRE"rOJl _ GI!.RAL 

ALEI!!:RTO. DE BRITO PEREIRA 

C"~ __ ViÇO DIi PUBLICAçôas CliSPa: DA SEçAo DI! AlClDAÇao 

MURILOFERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

imPfoa~o nas oficinas 

SEÇÃO" 

do DePartamento de Imp!tnQa ..NllctonaJ 

. 8RASILIA 

ASSINATURAS 

JiEPAIITIÇ6ES E PARTICULARES F.VNClONÁRIOS 

Capital o Interior Capital e Interior 

O problema do slsal - coma decJa
.rei <le início - ê nacional. .Bàsta. Ea
l1entar a ·V. Ex.' e ao Senado que êle 
ocupa,. hoje, na exportação agr1co1!a. 
nacional o terceiro lugar. 

A declaração que ore. faço de que 
o sisal, em importância e valor, ocupa. 
o t.çrceiro lugar nas exportações bra .. 
sileiras - é confirmada pelo' quadro 
sint'l?tico que aqui apresento: o café 
contribUi com oitocentos milhões de 
dólares; o algodão com cem' milhôes ~ ~ 
e a. previsão do -sisal, para o corren .. 
te ano, é de quarenta e cinco milhões 
de dólares . 

Sr. Presidente êstes dados demons. 
tram a importância. do problema que 
estou focalizando: trata~sa de 'um 

Semestre • _ .• _ •.•• ' .• O' .. Cr$ 
Cr$ 

produto de val<lr nacional, lntegrad(), 
na. economia. nacional, que, sem dü.· 
vida, deve merecí!r ()f;. maiores cuida;" 
dos do Oovêrno da. República, noota. 
hora em. que se está intensificando a.. 

50,00 Semo~tre .O'O'O' O',.O'.O'O'. -'" Gr.* 89,00 exportação ~bTasileira. pare. o m-elhor 

CrCl' ajustamento de nossas co:ç.díções pré ... -
Ana • - ..... ,- ••••• O' •• _. 96,00 Ano ......... O'.. ....... 11. '16,00 cária.s de finanças. ' 

Exteríor Exterior O Sr: Arthur -Leite .:.:..- P.-ermite Vos-

••••• O' .......... . Cr$ • O A CrCl' sa Excelência um aparte? (ASsenti:".· 
'J.36,O no ....... "............ "ioe.,OfJ mento ~do orador) _ A. indúst'ria do 

- ,Excetuadas as para (I exterior, que serãà sempre anuais, as 
assinaturas poder...se-50 tomar, em qualquer época, por seis meses 
ou um .ano. 

sisal é, realmente de fundamental 
importância pa.ra a. economia do Nor~ 
de-ste, sobretUdo porque constitui o 
me'ia de Vida.' de milhões de indiví. 
duos, podemos dizer assim. Por Isso 
m.eSmo precisa ela merecer o mais 
decidido apoio das nossas autOridr.
des que devem ampará~la, em' todos 
os sentidoo, não ro aperfeiçoando a' 
cultm:a do sisa.l, como também finan. 
ciando diret.amenW Q produto. Pere
ce-me providência dru; mais impor .. 
tantes, porque, até aqui, o que se viU 

- A fim., de possibilitar a remessa de valores acompanhados de 
esclarecimentos quanto lã sua ~plicação, solicitamos dêem pre~erência 
Ià remessa por mei.o de cheque Ou vale post2.l, emitidos a favor do 
'l'4soureiro do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os sUl1lementcs \às edições dos órgãos C1fícíais serão fornecidos 
aos assinantes somente medianto solicitaçã·o. 

foi um financiamento, uma ajuda d: .. 
- O custo do número atra,l3ado será acrescido de 

ezel'cicio ·deoorrido. cobrar .se-fio mais Cr$ 0,5:3. 
Cr$ 0,10 8, por rigida. e-s:pecjannente no sentido dOo 

intermediáriQ, _ e que, realmente, não 
arxilia' muito a atividade. MUita. 

Argemiro de Figureiredo, por permu
ta do Senador Limo de 'Mattos, 

O SR. AIWEMIRO DE FIGUEI-
REDO: . 

(Sem revisdo do orador) - Senhor 
Pr€-'iidente, Srs, 'Senadores, tcàos' os 
brru;ileíros e patriotts que' se debru
çam sôbre a. visão doo grandes pro~ 
blefuas nacionais, ·verificam que a 
proliferação dê.s6es problemas é tal 
que se impõe aos que governam a na .. 
ção o exame seguro das prioridades. 
para solução. naturalmente, daqueles 
mais ingentes, mais importantes, e 
que mais perturbam a vida eoonô· 
mica, soolal·e.fi11flnce.ira do Pais. 

Todos nós, parlamentares, deveria ... 
mos ado.tar um periodo de férias nas 
nossaS atividades político-partidárias 
p!lro, unid~, tratarmos, mormente 
nesta. hora, dos probl€mas de caráter 
econômico e financeiro. Deixando 
à margEm os de natureza. politica, 
SObretudo, os po}itico~partidátiosJ en~ 
trETtamos no exame sério e nas so
luções urgentes do.queles que ttazem 
esta ,Nação desol'denada nos setõres 
vitais de suas ati~idad€S. 

o Senado vem .seguindo êsse rumo. 
AqUi, só os problemas polítiCos. aquê
l.es que afetam a estrutura, ou seja, 
Q ordem juridJca da Nação, têm sído 
tratados pelos .. emiti.ent&3 represen
tante.<::: dos .Estados da ~deração.: 

obrigado a~V'. Ex,il.: -
na. do Senado pe.ra foca.lizer· Q im- O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIRE
llO_rtante problema. do café. Fez a de- DO _ V. Ex.1Jo, nobre Senador repre. 
tesa do produto, a defesa. do ca.!ei- sentante <lo Estado da Bahia, inter
cu)t.or, n' defesa da economia n9.clo.. vém- nns modes-oo.s palavras que e.5t.01l 
naL atravé:; de pronunciam~ntos sem proferindo para melhor documentar 
dúvida de alta graVidade e importân- os trgumentos' que ainda. lrei expen
eia, do ponto de Vista moral e eco- der nesse sentldo. 
nõmico 

Eminentes Senadores pela Bahia, E' o Estado de V. EX.1iI- o 6egundll 
vá.rlas vêzes, ocuparam, nos últimos produtor' de _agave no -:arasU e, por 
dia.s. a tribuna do Senado para tra- i..s&o m6Smo, tem V, Ex. ~ o dever do 
tar da 'defesa do cRcau, indiscutivel- cooperar comigo no apêlo final que 
l11€nte produto agríCOla. de· interêsse irei ·fa.zer ao 'Sr. ,Presi-dente 'da Re
estadual, regional e nacIonal. pública, em defesa_- do agave. ou seja. 

HOje, Sr. Presidente, venho tratar em defesa daqui10 que constitui' bo
de um problema também econômico. je, como declarei so inicio, a bí"-se. 
ttefiro-me._ ao sisal. Como :;e ,sR.be, é econômica do Nordeste e, sobretudo. 
fibra nord'êstina, que hoje' constUul, do..:;' Estados da paraíba e da B,úia', 
elemento p-os mais importantes da es- E', também, como já adiantei, em de ... 
pinha dorsal econômica do Nordeste fesa da econOmia nacional, dado () 
bruGilelro, significado, dada a· import-ância dE!' 

Trato d<l assunto com alguma vai~ que se reveste o produto, no ângulo 
dide de quem gov:ernou a Paraíba e da nossa exporii4ção, pois o agave, (). 
para aB foi com a preocupação na.. sisal, vai OCupar o terceim lugar €1n 
tura) d'2 um homem que C'onhece a: volume e em importância, 
ViOa econômica. do paiS, conduzido pe- No mercado intern.acional, Senhor 
la aspirg.ção d-e criar riquezas nov,(Zs Presjdente, verifica-se qUe temos de ... 
1 .\.ora o F.stado que dirigiu. mentes animadores para que ~!;l,ja. 

O sisa! tem, na .Pa.raiba, o seu Es,- uma produção maior, um cuidado 
tado pio,neiro. De 1935 a 1940 f.oi o ma·ior do agave ou do sisal no terri .. 
Govêrno que tive' a h()nra de pre6i~ tório brasileiro. Besta sa)ientaÍ' a. ~ 
dir, o- poder propulsor. criador desta. V. EX.~ qúe desde· 1962 a produção" 
grand·j riqueza, que não é mais da mundial de tlgave era' ajnda insufi· 
Paraiba nem do, Nordeste, porque in- 'cientê para O' áDnsmno:' haVia ' 1; 

teressa -à ecOnomia nacional "deficit" de 15.000 tonelada.s. A pl'e~ 

Ainda hã pouco, a questão ·do Es
tado do Anlf zonas, perdia, na verda .. 
de, o sigbificado de um problema re .. 
gional ou estadual, para ter. o. senti .. 
do de um prob}zma de interêsse vi .. 
tal para a ordem juridica _do PaiS 

Pedro carneiro de Morais e Sil~a. São os problemas econôm1cos. que 
Ass1il1atura por extenso. mais têm preocupado os senadores da 

Aprov·eitamos aquêle tempo, 'sobl'e- visão para -1964 é de 613.Oú-O tonela", 
tudo fi fase doa ditadura, a fase' do das de produção. com 'um consumD' 
Estado Nôvo, de 1937 Q 1940. para fo- previsto pa.ra 61B.OC{) toneladas. hlJ." 
mentar, _com todo Vigor, essa riqueza vrndo conqequentemenre um "defi .. 
ueva,do Nordeste brasileiro e tiramos cia de 5.C()i) toneladas. Isso slgnifi .. 
dos m·.lnicípíoo aquela preooupaCáo ca que há, no mercado mundial, um~ 
rotineira, de a.dministrar construindo demanda sempre crescente dêss'3 pl'O
prtça.s.. coret<ls, organizando bandas duto, de imp?rtância industrial ex-
de mÚBica, Que eram as obras prin- cepcionaI. .' . . 

República. O eminente Senador Li .. 
Carneiro no de Ma.ttos. - a quem desejo agra .. 

~-~-- -nÕ.sto "(me- não esteja. presente, 
a. gentileza. com' "que me distinguiu, 

(Nogueira d-a Gama) - Continua: a cedendo-me o seu luga pElra fnlar na 
1-~ra do eJij)edd.ente (POIUja) , sessão de hoje: _ ocupou, nos últi~ 

Nome parlamentar, Pedro 

O SR. pnESID~NTE: 

Tml a. -ooJav:ra o· llObre a..l,ior ll1~ d1~ .OO~utivRmeJ:?te, a iribu"; 

cipais das administrações das comu- S1'. Presidente, até (). ano passado· 
nas, àquele tempo Procuramos. exa- - 19-83 - Os pI'eço.3. dominanteG úes~ 
tamente, aproveitando as prerrogati- te' pais eram animadores e estimi.iiJa. .. 
vas conccd:das por um EGtado reV<l- vam, na verdade, 'êsse aumento d8 
lucion&l'io. dar fentidQ' nõvo à. adml:':: produção por pnte dos a~ayicnltorE's. 
nUitração forçando as comunas a pro_- Era. d~ trezentos e quarent-a dõlRres-, 
mov~rmn atrsYés 4,e servi~PIS est!'""J.tu- :por tonelada. O p~ :médio. Há ou. \ 
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trM fr,:::';ôQ, outras mod!tic:IcÇ(,>s eml e ã'" ~. • 
eu €<t-=-j" Wmanrio t . S' . '-'", "',. "r. na ~e e :rez..eu· agl',Cu Oor, rea.lmente, uma fôrça .~conOrilicg.. '''1 
'l~hç:âo UoUI t.lpoS; nâo adiant~ que/ e~!'''X:a o;p"~~:ec:l~zaramb.n_egocd !"'(s para lll:3B( "jetntlráo que há em defe.&a· do \::lase de sua eor .. :1Omioa., de S'J,9. ri"'ue2&' 

do p2.;r;,." ~::~r de~1h~~P;e."i~~ q~~: ~os e triur.a, dórare~ por tonelada. isto ma,.or do _que elas. que é e. fÔ1"~ do lt "l>TeC:ü>Q compreender Que, Da. ~ .. 
té.O. .,... ~~ venda

l
, p'':\r_a e~uega posterior. S, EstadO, a. fôrça da vniãol ao fôrça do lesa. dêsse.s prine;íplos n" <le!AO" d;t~ ... 

_ ~'l"'ro c<tFentar 00 C'/1"'''d d R I"·m as :gaçoes mternacionais. atra.~ Fod~r l~d a1 ,... '-' = ." ~"~ ......... ~ (l a ~. ve- ,de p"cf'="'os ct" U _ ' el·., - .:;es· elementos, que collstituem a ri .. ' 
púrJlica e li Naçao, e soiJr~iudo uedjr be~ .,;: ; ... \:~ '. qw e nao entendo Est-& I! medida. que se imp?e. \lue~ econôm1~a' da região. temos as' 
a a1..~nçj.\) d-o, nonl"il.Q~ l'resiâ 'nte dai .... ;j; f;-zao.pOf .qw~ naQ me p,nimo n Tive 1,~a iuf, onnação partIcular, de .~aminbos abertos pU. "a um Bl,"oll' " ... ~. 
H&púbi1cc. p:it"a f3.f-,.. d'" gr v'd~'d' e ..... "á-:C5, Inf~U1~'am de tal modo no que .:t M \ t ti F d ,....., --". • • <--V <õ a 1 <l. e exw I rne"'ca"o b-"a<:l1<"l'o U d o .;)-. ln s ,ro. a azel1 u, na ordem econômica, para. um Brasil em 
cepcronal, qU'a vem atetar a. economia' _ -, .... t.-, • - ,~. , q e o preço 0- p.roxlm, a semana,_ lr1~ tomar Pl"o'li- (}rdem tinanceu" para um Br"Oll "~-
00 

"o--d~~'" "1. - '\-" ,\ mm,tn ..... r.o a,~.o passado ue p·-e'"en- d - ... , ""'" =~ L'P; ~ <.~~_ U <V.,1,J,:1l0 e a PfoUrlCtI to t _ • "" enCIM pars. a fl~açao dêsse preço. fim. que siginifique cxemnlo. ânimo 
e::J.:1.0m,a r..2cional e dar

l 

POs-.ii-,r.:imen. . s e .:~.tlare~. a~ dol:1res. paesou para Sa ~ ocorrer, o NOl'des~e terá seu t!:Sperança às 110\'1l-5 gera.ç6es que s~ 
le, nO: El',:.:.l1 um prejuízo, l!o oorr2n- uuzeIl,C.;> 7' \lD~~. 'con!orme declareJ. s1!.cnffcfo Qmemzado por esse recurso emplumam para grandes vôoo 
te [mO, d!~ mris d-e quitlle n"lhõ""" d" c~n:o d.zla, e"S!l.s fmr.a,.<;. f2ch:lram es.petecular, pr~videncial. que vai ,rol- Era o Que tinha. ao dize.: • (Muito 
uj!are3. ~ •. ~~ "I ~~gd'c~~o l~a base ~z trezentos e trin- norar sw sOfnmer~to. nesta nO!"a de hem! Muito bem') , 

u.> pr~p;;; qUi:: vl~oravam até O ano ' o.an:-s por tonelada. Y; agora. no inflaç5.o que tudO' vai destruindo. Se • 
pJ~J.c.o, lia base de- t.rezaIl~us e qUa-j an~ ~~ 1;6,!-. c~qllanto \-ao entregar, as providências, tntr"tanto, não f,j~ O SR. PRESIDE:{T1!:; 
nl1~ délcres por tonelada, b;-ümr:un, n;tur;.m"ll~e, o !lroduto. das ~mlls rem tom<:t-d:\S, a :~ação -perdera nú 
l!.~;O ... 1, e!'!.l 1964, par3 dU~!lt03 e vin-j c"mp:.,as. nOs sem n~góclOs de ven~ corrente anO" 15 IU!lhões de àólare5. " 
te dól:!.res por tonelada.. Vt"'dfic:l.~se da. wo GOmpr~r o Slsal ao produtol Os Esta 103 ün Ba}-.... !'I.- e da paraíba, 
porc'3.l1.o, 61'S. Sen~(!ores, umà dife~ a ~.preço baIXO, DO mercado, preço sobretud'J T.:.5tes dois, tttão sa';':."ificl~Y5 

(Nogueira da Gama) _ Tem a P,'l
J.:wm o nobre Senauor Gu~do Mon
c.in. 

rmçt. ue c:.nto e vinte dÓllre.s por o/!r e~es Íor~aco, de duzentos e vinte imensos e 'J nordest.ino verá de.:>~pare- O SIl. GUIDO MO~vlN: 
tOG'.~ülda {lU seja, mais de cento e aol~es. corrente 110S mercados nor- cer, yel"{~ perder~sa o fnrto daq'11'o (Sem ri!)) - . 
V111 ~ c .. 'uze.~'()3 por quilo. des~ll10:S~ que vIIlha. cDnstituindo o alivio às :)'1"3,') ?-res1dente 'sS~~ uSO O'd

ad01
) SI". 

Dai ~ ccnclUsao de qU2, S~ 11~O l:l.do~ SJg~llf~C<l:. Sr. Pres:.ctnte. que os necesside,jes maj~;es. • ,'. ena ,ores, se re.ia-
ta:. o Governo providencias ur'~entes pobres a:;ncultore.s do Nordeste e.st.ã.o I c.onarmos nossos· tta.bai,h1Js com o tios: 
p .... l'.1. rc.s~l ver o Caso que venh'; eX- contribuim!o, com o SLlor do .seu ros- O Sr. Art1wr Lenf: - permite V. I !,,~presentantes da 'outra Casa 00 Con .. 
p.'Jnclo, o Brasil ·terá um pr~juiz.<} rio t,?, CO,ffi o seu trabalho. com sac-:I.'ifi- E3 outro a.p~:rte'l ) g:esso. v-erlfic:1rel11os que. entre rJ~'" 
cO~'retJtt~ <1.u.o, de mais je qUinze' m1- CIO~ ll1~ent.es, para ce'Yar, cada. vez O SR. A.flGE1-1UtO DF. ! fl'OS, há um seta:." em qu" levamos lho~~ üe uol,-1"êS, mU1s, unas firmes llI,ter"ac,'Ono;g, R-r.-<T"\ - FlGUEI- ~bsolut~l. des",antagem, Retiro-me '. ..... .t:MJO _. 1'0::0 11[:0. \ - ,. 
J~ nJ.O . .'-.110 da. ecollc_::n!a 'Priyada, cúj.os nomes d~cHn_Q abertamente, com .1ly:esentaç:lo de projctos·dc·le! btt po~que rEta, c.amo .salIentou o em:. llO~"as e mformaçoes em mel! poder O Sr. Arrhu1 Le:rJ - Sabemos t.;- !"~perclL~5âo financew:t. & Com.ltn-

Ile~'..t~ Senador pela Bahia. é hoie \'1- _ a SANBnA e a OLAY'TON. dos da gra.ftc1e dit.c'Jldade que Jtra~ ç~.o veda ao senndo a U1~ciD.v!V<l Q\! 
tal J::.:lta te dos os nordeslino:,; OOl.lre- p<:!l"gunta-ss, entretanto, se êzse "esSa. a e.:u,J.(Hn'(1. .. aq<eies ~tl\d::s dú ~:n-ojetoo-de·lei com cssn repercu<"':-.J. ... 
tu<;o v.qutÚ;; de condicães mên~s arar. I mercado eterno não ê gUiJ.do, doml- Federa(;'ã~l, cuja p!'Od!.l~ã.o- fica .:.lÜ"'ita Entoo, por \:·êze.3 chego a f .. J.r 
tUl~adas. c'::; mais l:oo-res, I' nado, dirigido pela~ CACE}{, essa or- aÇS gran·ic6 COll"ltm cores. {) que comp!emdo. po~ .. qU(l ns ~o1ic:t::-;ó,~s 

(,!'.Wn1 c()-!1bece a vida. .JlO in'criOr g·;tnização do GtJ7êrno de contrõle das ocorre. e todas sabemos. e qu.e tl lmu· d.r:s meus repr'~semado,5, as m:rn:.:5 
nordestino sabe que, boje drtda" essa expOl:tações do B;.'llSil? _ ~, l\las, pe .. t-al!dad~ da ~ei. di oferta e d<:l- 1'1'0- idéias p:óprias .com relc.ção ..lOS p." 

. 'l>re[;ar.cjad,~, a ince1'tetü' e irreguht.ll.~ s ll:l.,!onnações que -OCnho. essas cura nao e:;ta. mleli:zmente, j!.-",:-::~ a blemas ll:lcionais, semp;:e €!lJ.W,!'.; ,11 
ridadt: de chuvas, e ate aS s2cas que al}Ss llrlYW,S., que rea1iW1'8m vendo. de influência nefust:a. <la - ·e.s.?e:.ulaç;).o. na rc:::;ursb f:.nanceiro. ~u.o pCo.::n10:; • 
. lião ITJ'3.:S CC11tlllS na l'e'Ylão ,nordesti. ~~ave rro Pl',õ'ÇO <le trfzen1as e tl'inw. Como V. ES" bem disse, ês.ses p=odu· pCIS. aprC".]:mtar p:'ojeto.3-d2-·.Cl C'JC
D:a _ dn{1ES ess.:\s cir;unsti!ncm5 o ú(t!c.res. Jl:0l' -":0.neiada, eGtão refisna- tos, qll~ constituem, hoje, a ba:;,e ela sub.stancf:t~do a idéia.. ASSIm. r:u',o 
tl;p,ye tem f,do O slLStentácu!o do ve- do ou Jíl- teg-.:.stra-::am, na CACEX, eCOllüDlla, de mHhõ~ de ncrdestí.n0'3. recurso - f.p~':::ndam()5. üna:mente -
q<.lena u!;ricu1tor. que, leva, nos !tus duzentos e, v.nte dolares ~Ol' tonela~ .são Vitíll1>2.S de especulaçâ.J. ~-'} u,.'1ica 6 :to.i!:c-lo, atr:l\-;:; da Cnm2.1'a F'€d

n

;'al.: 
<te s:mana. o prOduto à. feira ondl> d,.)" que e o pl'eçn UOI!llnante oos oolu-ç.ão, l)Ortanto, para êSse es:ado E é o que fiz, recer.tement:::. com tl!'c ... 
:p.rocur~ ~::msegU1r o preço neces.s{i.i~ me!':ad~ ~ac.o:aI.s. ~ <: de coisas .. .:.zse estado ae cs..~l...mJdade u jet.J·d~-:ei qu~ in:.crt'5:.a.. 5cb,' 
11. c'ü.ençt.o dos recursos p:opnos à S~. Pres .. dent_, a es~e re..spelto en- que V. Ex:} roesmo se referiU, e a ~~3, a qu;:.trn E~t.::.d03: Mato C:'.;",,:o, 
m.:.nuter.çao c!e eul3, fanlll:~. ta-ndeu;s-e, on~E:'m, com o Sr. ~teSl- hxsção de pl"~çO-m~lllmo. pelO Gc-.'~r- Par~má, S~m'a Catarmn e a m~ll .8: .. 

Pe ... S'unta-~e, Sr, Pre.!>ld~nte, "por- den:~ r.:."J. Rcpu~llc~ ~a COffiISS;10 de no Federa!, sem p:ejulzo de Qutras lado, o l~:!.-o Grande do Sul. -
Que- um, ·pro::luto desta l1~ltureza q'le llus\,I&. parí.u!=' ... n?s, 'Inda dJ.- lnmha medldas, 6cautelató:".a3 de~:1 €:::o- C S -' . t~nl no,> mercados mundiaiS uma. Cle- terra, CCIDls,sao a~ qUtl! faZ!am pa.r· non:1ia, que devem ~~r tom,làfls ';~lo rnt~r"~:a ~';C~~~l cr..~dFLgUC:':"<:!do 
IDt'nda. sempre crescente, por aue um te ~m.l.rlelltes r/presentaêtes da A$4 próprio Qovêrno, neutralizlL.'1do. ~ as~ I .. , ~ <-> ,. 1 , o, 
tpr{lt uto U3dfi que no mercado m~ semn:.éla. L'~g.LütiVa. E, Uo mesmo sim, os efeitos nelastos, como Já dlfse \ O SR, GUIDO :MO:XDL.~ - V. E;,a, 
ternJ nunca perdeu seu \'al.cl". que temp~, ~Org:lnl.z~u.se uma comi.s.::5.o de da e::.peeult.çao. O que se :;ê e que os ,~obr~. Sen,~j{lr Argemüo de FIJL.~.r.:
tevc co~::.çao e'~cepc:or:.a.1, amm..:dora eleU1e~1.os ~o .... enado e da Camara proQu{;ores, a1:e aqui. es1:1vere."!l a ao, ms,se i:l~Ill, mt::res::a ao B._~d. 
e cml1.pen::adO!'a- 'para o u:J

ric
ultor, de í:l0s D~putaco~, e tC?OS Juntos, numa mercê dêSbl influ~nc,a pe:nlc~~a. l.Realmente, 1ll.2r.:;ssa ao Bras!l. Jj3~· ... 

treLsntos e quarenta dólares PCI! 1.0- ~n:c>; c~nllssao. ~ll~gf,rarn-$je ao.,. Sr. O SR. ARGE.MU:O DE P::GUEI. ~u: atr-ayés dêl~, pretfudo' (~t::,~a:,r 
nelQ.c!a. em HIS3, fr-l!xa, repentin<:m~n- -1 r ç s,d?l1.e da. ~ .. PÚiJl.ca. o hC!1.ado REDO _ V. EX:> ten\ tód,l, a ran:o. "o.::; •. ~m.u~;clp;'03 mtel:ra~os n':) t' .. -:.~o 
te san umu. <;pll~çáo sequer'? Por 11';.;:~rCC~lal cas~elio Branco, t\- QU:!!\l .. !.,:- Agr:::.de'"o llla!s e.::,sa Lntervençjo li" ~e .'J.-.OL1.?-r;o.O ECQllu!TI1C'3, da Ro:--:_ lO 
que flUa. dcmnnda sen-ao ;::emnre crcs~ ~elflm a ~pos.-çao do qLt.e esta. J) .. .? ... ~ vertl c;rr.cbo:ar os a'"O'umento" 1 g. e 3.30 FrOllten'a S~doe!õte os bon::f~c C3 
c:ente, b:üxou êlc de trezrntv~s e mm- lendo.~ Nao flZ parte ~a CO;iU:<:.t.? tenho expendic..o. ',;. ." ... , do n~~, 34 da. LeI n? 3,9~'3, mut'o CJ ... 
renta dolares pOr tonelada p:\:n. 'Ju- POr Isso, smto-me no dAer_ de, hOJe, Por es"u, fo~ma S1' pres c:.<[j t'" nhcc,lC.a do .Ilustre S~n~dur Ar-:;em!-
~elltos e vint~ dólares? I Vil" li. trI];ml~a para Ql~er (lO Sr. Che- como eS~luréc~u ~. cnunente ~rep~;~ l'<;,.. ~,e 1 p:'1uel~'e~o, P;;1r3. ~ rclcmbr'J.~l:\ 

r;:::,;"e. Sr. Presidente, é o prcblema fe ,da. Naçao, e,.. sObrctu~o aos rn~?.3 scntante da B~hia. e. solucào "mediata a~ -:,oDres ,cJ.c",as,_ ~Oll Lt;-b. 
grave que vellho epor ao Sep.i\.'Ío, pe- emInentes cole.?>~ .de r~9resentaçao, que se impôe eo Preslüinte da Rf'~ Dl,~ 3 Lei nÇ< 3.r9,) no seu Grt. 3,1: 
dindo a atenção do Sr. Presidente aos meus. conlerr~~ecs ,d",? .N~l'deste púbIca, nesta. hora, como inectda ur· 
-da Repübli~a para as dcclaraçõ-::s que qUe tan;bem toZl1:~l a mlclatly~ de gente, ~ a .fixação CQ p!"!::ço 1l11nimo •....... <., •. : ••.•••.. -,. ,., •. , .••• 
v:n.:Jo de fazer. formulaJ.. desta.tl'l una, um ape.o .ao d ! . Art. 2:-1, E' facultado à.; pe:'soa3 

O qne ocorre não é um fato rot.!- M:ue.!hal CastêUo ~ranco n~ sent:dd °cU;I<lve. jurídi_cas de cap-~tal 10U~O na~' 
n~:l.o, veriiic~.t:.o constantemente em de q~c por an?-or ll. ccouont!a :n-aclO~ aoe nesh~ ins'.o.nte, ainc:.s., sallen- c.onaJ c-fetuarem a d~dução ~té· 
'unç'o doooa le,' eoono',-'."" n,,\ur"1 no).!. a e:::onOmll1 do Nordeste, n eco- tar que qua.".e todoS 05 produto$ nor· 5"" d" .. "'- """"" u ..,.... ~ ... d t' - I) /11, n:u> ccmr.Jço.::s do jm!l':\S~o 
da oferta e da procura, pOrque se ~o ~~~la ~a pu!!.lba: da,B~hla e ê.e ~~~ es ~nos tEm recebldo esse beneflc,o de rcnd"l., d-~ imucrtênch: cles,ll1:- .. 
~tiY'Zzse, na verdade, influindo para ,l,--" E ... tadps nOldestll\O-, Q,:e C-Ultl- por p'J.rte do Pod~r F-ederal, por par- da ao re1m':.5tim~ntD ou aplic':lçEo 
a baixa. de preço/ ter1amOlS então a vam o grayc e, que ~rmü!~ este pais te da anlfio. O agave ';: , uIlico pro- em indústria COnE;der~d:'L pela 
nevação de' le! que é ve-rdadira c1a- k~e pl:o-ndênc~as .r:o sentido dn so~ duto agr1co;e, qUE' nã-o tem preço-nu- SUDENE!, de lnt3x':'s:se p:J.ra· o d'<!-
ra e tem cunh,~ ~i,çnUfic\). E tm ver. luçao unediata. C~-:~' ~ngust!.<,nte !limo fixado. E Q t"f-to eHá dando senvolvimento do Noràe:;t'2. 
dad~, das ~lênc_as sociais. é uma das pro~lema. _ lugar (3. €SP:lcula.ç2.o .! !1- exploração \i lP A im:pOYt5.ncia a que 5:; rc-
leis n1ais esnvcis, mais freqüentes. !:\tH) tem o .}\;Orde.,te, COl:}lO ~abe V. dessa natureZ:'J, Dor par,e de Unn~ tere êste artigo ser3 clepa3itad~ no 
mais imut:5.veis que nós temo.;; essa .Ex.a. Sr, Pre.slden~e,"orgal!l'laç()es ecu- cef;i:a~:.eiras,' de mono:)o~ ·n~e·-na~ no Banco do Nordeste do Brasil 
da, of.:rta c c.a procura. " no:n;ca~, ÇQI~ re.'llS~lr ~ esses trustes S A" fazendo-se o l'C'colhlmentt> 

Se pre .... (lleccsse essa lei do valor 
esWl.l' .sempre em funçã~ da ms!or 
procura, então ter1amos, aQ invés do 
preço de trezentos e quarent11 dôla~ 
:res por t-oneladR. no a.no corrente, 
dada. 9 circuns;!lnci<:l- da demando. es
tar sempre aumentando, da procura 
$empre aumentar, terinmoo êsse pre· 
ço eicvudo e, não reduzido. 

Mas é!e baix~)u, como disSe. de tre
zentos e ,quar{'nte- para. duzentas e 
Vill te dólares. 

Ist>/). 81". Presidente, pela seguinte 
razlo.:. duas fiwll.l.s bitel·naclOl19.,ia. 
dols ttu3tes intemacionais govel'nam, 
desgra93damente neste pais - inte~ 
llzmente estão ainda. ~vernand'o -
ó mercado brasileiro da sisal e. do 
-.g-a-ve. Essas dUas firmas pelas in .. 
formações seguras de pessoas idôneas 
coMooedOl"8.8 df\ Jlle.térla flue tenho 

1nternaC10inals. Nós nao temos co.. Sou. Sr. í:>:resldenr,e, ;."omo tôda a em cont,g. esp::cial, com visto da 
operat.iv';ls organizadas. Não há. pOl: Casa conb.eCl!, um !la,.:~on,aLsta. na- DII·isão do !tHpÔ.;to de R€lld!:l ou 
parte do Estado, uma Drga~lização quilo que enfe.1CC de ,hl.Cl0nalista no ,BtiDS Deleg;:tcias nos Estattes e ~1i 
econõrrüco.-nnl'l.nceira cnpaz de prDte~ sentido patrlôt..1CO, Sv'l lim hOruem ficará rctid!' p.'i.ra ser tibcrada. na 
ger os agricultores- contra essa espe- partidârio dos inyestiD.lentos· est':an~ conformidadr> do disposto no pa .. 
cula.cão de firma.s intern<:.lcionais. geirOO. Sou partidário de que abra- n'i'{rafo se~uir.t2. 
Nós ·náo as pOsSUlffiOS. Ass'lm. t.-cone mos as porttl<3 ao capital est.:'ange~ro * 2.? A SUDENE aprovará, are .. 
que o produtor, no tempo das colhei .. que vem colaborar conosco. que vem <1u\!rimento do interessado, os 
tas. vê-se na contingência de entre.. participar' da~) nossas atividadas, no phno3 de aplic~cão da importu.n-
gar seu produ.t(), _no m~rca-do de s~ntido do de~jenvolv:imento· c do pro~ ela retida, e uma vez uprovado3 
compra, 110 preço que lhe querem gresso do BraSil. os mesmos, autorizará a sun li .. 
oferecer. . Não posso compreender que haja ben!;'ão, que- se fará parcela.ar-

PreciSa o Sr. Presi.dente da R-epú- nação no mUfõ,do qua se pcs~-e. eman~ me'nte. a proporção das nt'i!essi .. 
blicn. o hQur-ado Marechal Castello cipar sem a pal'ticipação do capital dades da IDyel'sã-O, 
Branco, sentir como solução' imediata e da técnica estrangeiros, Mas êsse § 3.

0 
Os planos aprovados deve .. 

do pro;'lema., em iefesa da. economia. mel1 uac:io-nali.sm-o, que considero pa· rão ser aplicados no prD.z,o de trêlJ 
nordestina, a nEcesSidade da. fixação triótlCO, 11110 \'ai Q ponto d'e perml- ano.:,· a partir da retenção do im .. 
inconlmente do preço do ag':lve, t'eço tlr que firma.s estraJ,1geiras suguem põslo de renda. Esgotado êst3 
ofic!al para O agQve e .o sisPJ. FIxa- a eCon(nWa. nacional. usurpando de prazo., s. ID1J)Ol"tâncu. retlc1e. se lU" 
do ésse preço .. teremos a defesa maíor. uma regilio s:tcrlficada.. com vinte cO!P',r9.tá a renda da Unlã.o. 
i\ d~fe5e. imediata" em SQcortO -:lo mllbõ-ts de brf1.Si!eil'CS. que p~ssam E,.'Jta lei decorre de projeto que 
t\.ga:vic'.l.1tor ltQ-rdestulQ. AI. eG.SM tir ... \ liMe e tome, aq\.hl0 Que \!~nstJ.tui 'í!i. aprovamos çm l00!. nest:\ CaSi~, 



) Pois bem, atrav~ do Í)eputaqo 
gancho, Afonso Anschau, e.presentQ-i 
projE~to-de-~ci que, naquela Case. dt} 
Congresso NacionRl, tomou o núme
ro 2,164. 

E' O seguinte o projeto: 

Síntese 

O des.ajuste brasileiro prende
.se, em grande parte, à desconti
nuidade g.eogl'áfica de nosso de· 
senvolvimento econômico. possui. 
mos algmnas áreas prósperas, 
cujas popu}ações têm alto nível de 
renda e de consumo. eo lado de 
. outras áreas, onàe as condIções 
vigorantes são precário.s, ~omo a 
presença de uma situação de de
semprêgo e de fome l ou de vazio 
econômico. 

o alcance do brilhante ~abalho do 
·bQputado Milton Dutra. 

&se parlamentar muito dedicado, 
. teve seu man.cl.ato c&ssa-do. Ex.,aminei 

a. justificativa. na qual se demons
tra que, apesar de grande, parte dl:s~ 
se.s municípios do Rjo Grande s.ereI!' 
promissores p.nra a indústria, tals 
incentivos mais se justificavam na
quela região, Não sei comO eslá o 
andamento dê.sse .Projeto. Ch:lm;J pa ... 
ra o caso a atençãQ de V. Exa" por.;. 
que me quero -congratular com a ini~ 
ciativa que, todos sabemos, não poder 
nascer no Senado. Examimada a 
proposição do Sr. Milto::1 Dutra, caso 
ainda esteja. em tramitação, d-eve 
ser :;1iás por imperativo regimental, 
anexado à atual proposição, por4ue 
uma pode completar a outre. e é dO 
lnterê.sse da nossa. região que a ma .. 
teria chegue ao senadO'. Quero com 
isto em no1ne da região da frontei· 
ra 'sudoeste de Mato Gr{)s~o, apre" 
sent.ar meu.s o.plausos a essa inicia
tiva de .V. Exa" valendo_me dêsse 
recurso únÍ{'.o que nos resta, de ape
lar para outros representantes na 
Câmara das Deputados. 

.s, situação do centro-sul. A verdade 
é que temos de atentar p;.'\ra a situa
ção por que passa o Nordeste, pro" 
curando consolidar essa união. ou, en
tão, teremos uma série de distúrbios 
sociaIs nas Regiões Norte e Nord~fSte 
do Brasil. 

PROJETO DE LEI N.' 2.164-64 

Estende aos Municlpios integra
dos no Plano de Valorização Eco
llómica da Região da, Fronteira 
Sudoeste os benejicios do art. 34 
da '.sei n.fJ 3.995, de 14 de dezem
llro de 1961 (PlUtlo Diretor da SU
l)ENE) , e dá outras providências. 

O ~ongr€6So Nacional decreta: 
Art. 1,° E' fa.cultado às pessoas 

jurídicas e de. capj tal . cem por 
cento· nacional, efetuarem dedu
ção até 50%, nas declareções do 
lmpruto de renda, d.e bnportância 
destinada,. aO reinvestimento ou 
:aplicação em indústria coll6idera
da pela Superintendência. do Pla
no de Valorização Econômica .da 
R e g i ã o· da" Fronteira Sudoe.ste 
(SPVERFS), de interêsse para· o 
desenvolvimento da região" sudoes
te do País. 

Cabe ao Estado, no exercício· de 
sua missão de promover o bem 
comum, tomar medid<:s capazes 
de acele-rar o processo econômico 
nacional, com vistas :l tornar ho
mogênoo o desenvolvimento em 
todo o territórIo nacional, eEmi

. nando do mapa. do país as ilhas 
de pobreza e Os desertos. . 

No Brasil. já temos há alguns 
anos perfeita conscíêncía dêsse 
"pl'ob1'ema e l€glsIadores e govel'
nanbes vêm 'conjugando esforços 
para. combciter a situa~ão de 6ub
de..3envolvimento Que marco. algu
mas regiõ~ do país, 

O SR. GUIDO MONDIN - Con-. 
fes.so, Se::1ador Bezerra Neto, que 
desconhecia a iniciativa do meu 'ami
go e agora ex-Deputado Milton Du
tra mas oomo diz bem V. Exa., se 
ela' Já' foi tomada, somar-se_á a ela 
a proposição que estou apresenta.ndo 
através do Deputado Afonso Ans-
chau. . 

Parágr:õ.fo único. PQre. a conces
são do privilegio fiscal de que tra
ta, ê5"te a.rtigo, pode· a SPVER-FS 
cOl1Elderar de intêrêsse pa·ra o d~
::;envo}vimento econôniico da re
gião sudoeste do pala planos indus
triais programa.dos para. munici
pi03 dos Estados de Mato Grosso, 
Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, não compreendi
dos na relação incluída no 6-rtigo 
14 de LeI n.' 2.976, de 28 de no
vtünbro de 1956. 

Entre os meios utiliz.sdos para. 
criar fluxos de investiment06 para 
.as zona,s descapitalizadas, estão as 
medidas de caráter fiscal que s1g
nif:icam estúnulo.s aos mesmos ln~ 
vestiment08. 

E' o caso justamente, relaciona- ~O Sr. Antônio Jucá ...:. Permite V. 
do com o benefício fiscal previsto Exa-. um aparte? -

Art. 2,9 A importância 11 que se 
l'f'fere o artigo anterior será de
positada no Banco Re2ional de 

D€6envolvimento do Extremo Sul 
(BRDE) , fazenda-se o r-ecolhi
mento em conta espeda.l com vis
to da Divisão do Impôsto de Ren
da ou suas Delegacias nos Esta
dos, e ali ficará retida para 6er 
liberada na conformidade. do dis
posto no parágra.fo seguinte: 

no art. 34 da Lei n.9 3.9lJS, de 14 O SR. GUIDO MQNDIN _ De 
de dezembro de 1961, pam o Nor- sorte que 'terá a Câmara dos bepu· 
deste. t8.dos material suficiente, abundante 

Tão oportuna foi a medida con- pari examinar a proposIção em to
siderada e tão bons os l'esu}iadoo das os l;:eu.s meandros e decidir con
dmediato.s colhidos, que os legis- forme as ne-cesside.des e os anselos 
ladores nâo tardar~m a estendê- doo quatro Estados que compr(!€m
la a runa· outra. l'êgião subdesen.. dero a Superintendência. da Plano da 
volvida do país: a Amazônio. Valo.rização Econômica da Região da 

E o que ora psoDomos é a ex- FronteIra Sudoeste, cuja SItuação, 
bensãQ da m&l}la providência a hOje. em que pesem decantadas e 
uma tercl'Jra. area-problema do curiosas impressões sôbre as nossas 
pais: 6.. na Fl'onteiia Sudoeste,' riquezas, .sotre. realmente, em gra.n .. 
onde age a SPVERFS. des exten.sões, a mesmfssima situaE;,80 

~ 15', A SPVERFS aprovará, a 
requerimento do interessado, os 
pIE nos· de aplicação da importân

. eia retida, e uma vez aprovados os 
mesmoo, autorioorá a sua libere.
ção, que s-e fará parceladamente 
à proporção das neces.sidades da 
1nveI'Rão. 

~ 2.° Os pla.nos aprovados deve
rão ser aplicadas no prazo de três 

,anos, Q partir da retenção do lm
pooto de rendf1.. Esgotado êste 
prazo, a impOrtância retida se in
corporará, à renda da União. . 

A meclida, é i1l1portant~ fz:jsa r, 
I/nã.o onera." os cofr-es públiCOS. 
Não há, no CaBó. i/criação· de des
pesa.t#, mas, apenas, ~íVfJ r€du
çlo temporária de rec·eltfl. o que é 
coIsa diferente. 

. A parcela. que. em dec-Orrência. 
da 1M vier a' deixar· de compor 
a receita pública no ~xercfci? ~. 
guinte ao de seU Sniclo de Vlgen
cie. . será compensada, nos exerci
cros futuros, peta substanciq.l ele
vação de al'l'ecadacão que. o au
mento da produção numa. área. 
do país sempre propieia. ao Esta..!. 
do. 

o Brasil preciea cont.inra.r eres-
6endo, econômicam'ênae, obse!'~a

'mos, para elevar o nIvel . de Vl-d.& 
de sua pcpul2-ção e garantIr o ml
lhão de novos empregos reclama .. 
dos pelos bresilejroo que a.ti!l.ge.ll, 
cada ano à idade ativa. E é com 
medidas 'da ordem desta, a-credi
tamos, que será possível 2ssegu
rar com a. preSSa que o prob}ema 
exige, a. consecução de6.SB. meta 
vital.,.,para 6. nação. 

Art. 3.9 As importâncias reU
-das no Banco do Nordeste' do Bra
sil S. A. e 50 Banco de Crédíto 
do Amazonas S. A. à dispooição 
respect!vam€'Ilte da Superinten
dência do Desenvo)viment() do Nor
deste <SUDENE} e Superinten
dência ,do Plano d-e Valorização 
Econômica do Amazonas (SPVEA), 
de. conformidade com o Art. 34 da 
Lei n.Q 3.995, de 14 de dezembro 
de 19-61 e da Lei n5' 4.216, de 8 
de maio de 19ro com ()S seus l'a
pecti'lD5 Regulamentos represrnta
tos pelOS Decretos h.O 1.16-5, de 8 
de junho de 1962, ·e n.Q 52.149. de . 
25 de junho de 196:1, e oriundas O Sr. 'Bezerra Neto .- ?ermite V. 
de declaraçõe.<; de pessoas juridi- Exa. um aparte? (Assenf.tmento dO 
cas com sed·e nos muniCípiO!} in- orador) - No ano passado, em eon. 
tegrantes do P""Y-ERPS bem como tato vil'ías vêzes, com o- Deputado 
dos demzis municipios do Rio Milton Dut ... ·a, meu correligionário do 
Gl'l1. nde do Sul que não tiveram Rio Grande do Sul, ouvi de S. Exa.. 
aprovados o seu reinvestimento oU que a.presentara, Dl", outra Casa . do 
aplicação· om adras inp.ú5trias na~ Congresso um projeto de ·lei. adot.a.n
que las regiões, e 'que se encontram do -os incentivos usados na reg"ião da. 
"bloqueadas desde a vigéncia dos StJDENE p.ara a área servida pela 
citrdos" decretos fes}:lectivos re-' Superintendência da Fronteira do 
gU).1ment.os. serão tra.nsferidas na Sudoeste. Trata-se de craoolho de 
d~t03 da vigênc:'a desta lei ao Ban- alto valor, com longa e bem do
e{} RoeglonaJ de Desenvolvimento cumentada jm,tifi-cativa, que mereceU, 
do F~:trem(l FluI (BRDE) à ordem meus aplau~l)s, pois sou brs.;:;l1eiro 
d~ <:."TtVERFS,· - que morAndo numa tubro.sa re<:>:ião 

Art 4,'1 Esta lei enlnll'a em vi- da fronteira sudoe.'õte -- Dourados. 
gor ~ data de· Gua ap).:cação re-I.Ponta 'porá·e Pôrt-o Murth1ho - v:; 

de que t.ambém se queixam os nor
destinos. 

Tenho muito prazer em conc.?der 
o aparte ao nobre senador Antônio 
Jucá. 

O sr. Ilntànio Jucá - Aproveito 
o· aparte que V. Exa, me eoncede 
para falar nas - decantadas e espe
ranço.s.a:s· opinióe.s sôbre· a fronteira 
sudoeste. Acreditamos que o Brasil 
possui uma economia dualista.: o 
centro-sui, l·ica região, t um Nor
deste paupérrimo, Neste caso. foi be· 
néfica. a adoção da lei da. SUDENE, 
que proporcionou e está proporclo
nando ao Nordeste grande desen"ol ... 
vitnento econômico.· Se. aprovado -o 
projeto a que· se refere o· pobre .Se
nador Guido Mondín, seria talvez 
mais útil Que se revogasse, pura e 
simplesmente durante algum tempo, 
ê. lei que transfere para o Norde~te 
os esforços nacionais para a indus_ 
trla1ização, combatendo a penúria. a 
miséria e a fome naquela Região, 
Ninguém nega, Sr. Senador .. que se 
hl:. região promissora, que está verda.~ 
deLramerlte decolando. .iá. em conse
qUência· mesmo da irradiação natUl'al 
do dese)lVolvimento econômico que 
parte de São PauJD e do Rio Grande 
do Sul. é a fronteira. sul. A fronteira 
sudoeste é, sem dúvida, a reg-ião mais 
prDmJ,s,soTlt e rica do Brasil, região 
'esta qut! não está apena.r-; decolando, 
C{)mo um avião, mas está quase que 
se atirando para o ar. como Se fôrl\ 
um foguete. Ehtão, vamos tirar parte· 
dêsses l'ecurms para atribuj-los ao 
Nordest-~, a fim de Que êste saia da 
miséria . .a mais completa que se 00-
nhece. Gostnri.a de- levar o nobre Se. 
nador ao interior do Ceará. aos .'l.U
bürbíos· de FortaIe2a. a fim de aue 
V. ~!1.. conheces5~ de perto a ml. 
sérj" df~ C11.hl. realIdade não deve tel' 
nocão, Dê~se mOd'l. poderia' V. Ex.tl, 
c-Omparrlr a dtuaçãó do Nordeste com 

lt impOSSível que essa. disparidade, 
essa contradiçãO continue a exi.s.tir 
entre Nordeste e Centro.Sul, porque 
da meslUa maneira que no plano in
ternado-nal há países ricos e paJses 
pobres, existem vel'dadeiras colôrúas 
no Brasil. Também· tinhamos um 
centro_rico, industrializado e progre.<;_ 
sivo, e um Nordeste faminto, ainda 
ligado à economia radicional, aracíca. 
da qual vem justamente, arrancâ-lo a 
lei da SUDENE. Sei bem· da nobre
za de seu caráter e de seu idealismo 
e altruismo, mas estamos dando, nes
te momento, uma chance ao Norde.'>te. 
O Nordeste es.tá aproveitando e.ss'l 
chan<::e: já começa a rnovilnentar ~se. 
Em. todos os setores. vemos uma e.'3-
perança no Nordeste. O Nordeste es. 
tá_se levantando, e dentro em breve 
decolará de braços com o resto da 
Na.ção, • 

E' o- apêl0 que diriJo 60 nobre So-
nador, . 

O Sr Argem.iro de Figueiredo 
Pemlite' o nobre orado!' um a.parte? 

O SR. GVIDO MONDIN - Com 
prazer. 

O Sr, Argemiro. de Figueiredo _ 
Ant~s de V. Exa.. r,esponder ao 
a.parte do eminente Senador Anfónio 
Jucá, brilhante representante: nesta. 
Casa, do Estado do Ceará, deséjaria. 
ratificando os pontos de vista que S. 
IDi:a. acabou de expor, sustentar que ' 
nós, nordestinos - e aqui vai uma· 
homenagem de gratidão - temos rece
bido de todos os Estados do Brasil _ 
ricos e pobres solid.ariedade e coope~. 
r8.ção n.a solução dos problemas tor
tur,ant~s do nordeste brasileiro. Essa 
sol1danedade que temos recebido de 
todos Os Parl:'lmentares é comovedOJ.'a, 
e teve como de-sfecho a. lei que, neste 
instante, regu~a a. Superintendência 
do De.sel1\'olvimento Econômico do 
Nordeste, a SUDENE. "Não temos con 
sequentemente, fôrça moral para' im
pedir. que out.ros EsstEdos' se agrupem 
e sollcItem - ou para a organizacão 
econômica, a industrIalização inci
piente, pa.ra o nascimento de uma in 
düstria, ou para um desenvoIvíment~ 
ma.iol· das indústrias já existentes _ 
solicitem organização < idêntica a esta 
que comeguimos no nordeste, Ao que 
me parece. pela exposição que V, Exa. 
acaba de fazer, nào há, no seu projeto' : 
a i!1tenç:ão de reduzIr OS recursos CO:l~ 
ferIqos ao nordeste brasileiro, oU se. 
ja, a SUDENE, para o desenvolvi. 
rpento do Brasil. Busca V. EX8., com' 
esse }Jrojeto, dar a êSses Estados... uma 
organização idêntica à da SUDENE 
no nordeste bra~i1eiro. De modo Que, 
neste ponto, discordo do eminente 
Sen.ador Antônio Jucá, Acredito que 
S, Exa.. e-steja equiVOCado, ·V. Exa. 
nã-o e.stâ pleiteando a diminuição dos 
recu.rs-os que estão contribuindo para 
o desenvolvimento da economia do 
Nor~este. O que V. EXa, sugere, e o 
projeto quer. é estabelecer nesse~ E."
tados uma organização idêntica· à da 
StJDENE. 

O SR, GUI.}{) MONDIN _ 3ena
dOr Argemiro de Figueiredo aprecio 
sobremodo Os dois a.partes receb!do..<;.: 
um evidencia a preocupação do ner.!.' 
destino que ·imaginava ver 'na idéia. 
prejUízo para aquilo ]6 est.'1;belecid-o, 
através da SUDENE. pal'-J. a!'TQ.Ilcar o 
nord-este brasileiro .do seu r:::ubàesen
vOlvimento: no outro. v. Ex:!. com-· 
preendendo rr..elhor ~s m;nh3'3 int.~.n~ 
çôes, repôs em HU.'; verdadeírc· tér
mos o meu pençamento. 

QuerQ dizer ao n{)bi.'(' Senador An-: 
tônio Jucá. que .. en nenhurr. mom~li-
to - em nenhllm J _ cu poderia p-en-
E·J..r, 'embora fulista, em preju1tca.r; em·, 
tírat de nordestinos recurso~ que nós 
mesmos consegtIimoo para resguardar 
o Nordtste de maiores sofrimentos. 
Acontece que estr. idéia como que en
controu seu primeIro inRtant-e· ao 1;0... 
mal'nlC\S cosh(cimemto de . imnort.â.n~ 



de 1ge4 2m 
cúts bloqueadas no..'t dois, bancas Que VaD10S verWcar. em. pruneiro lugar. tados. MO !nau Estado • zona ~ I ~ S<t.\1. compcm,ada., nos' exerclei.os 
:fazem G3 dJPó.sito.s da :trrecaàação de que. absolutamente. não haver' Uma rA4ea .... d-a. Bacia, 'do Itajal SlW ltuturQJ, peJa substancial e:c'loção de 
t:O% dos cDLlt.r.lbuintes do impôsto de explosão industrial na. Região da alta.m.e~te desenvolvidaEI e atta~ra;ml nrrecaduçâo que o aumento d:l pre
renda. no pfis. Começa dai. Então, Fronteira Sudoeste. Tudo. se proces- O invesUinento dos capitals, cheganGó 'duçãO, nas {ll:eas do ~l!li.s. sempre 
verificamos que é possível, tr-almente, sará devagar, e constataremos o en- & um ponto em que já. agora o de .. propic'.o. a03 Estaç!oo. 
de Figueiredo, criar para g Fronteira tusiasmo que e-sta. idéia dei3pertará senvolvilnento é mais lento e a -zona. O Brasil precisa contlUuar creScen
d~ F:gue:redc, criar paa a Fontel'A entre os: lndustriaLstas, entre homens que poderia ter um malOr progresso, CIo econõmlcumente para el,-yar o ní
Sudc·:,str as. mesmas conc'tiçõ2s de de comércio, entre homens de capital. e, através de capitais aplicados. tu vel ele vida de sua POPulaça\> e ga
transferência dei3Sa arrecadação pr:ra :tst~s, se até hOJe não usaram da conseguido com maior rapidez no seu rantir um m!lhão de no.'m €mpre 
o d2senvolvimento daque)a região I faculdade que lhes dá a Lei nün1ero avanço, para melhor integrar-se na go~ reciamadcs pelos br:::1.<;í1e~t"t .. s -tue 
sul do nl;SEO pal.o;. porque é preciso 3.995, isto é, não declararam, ao re- economia catarinense essa zona Que E.tlTIgem, ca.dr ano, a ldld~ ativa, 
tiab2f qUe se os citadCG Est.a.dos têm I colherem o Impôst.o c!e Renda. que o é a. do oeste. mere~erla ser benef1- Com medida dessa ord~m como a 
reglõ:::s di! franca desenvoltura eco- faziam destinando 50% para a 5U- ciada por um projeto de lei dessa na- que propon:01. será possH'el :- "segurar 
:nômlco-so_~jal. Na fronteira é que DENE, etc. - êles o farão agora, já tureza. Sinceramente, congratulo-me ft, con~ecuçao de.sa. meta. vüt;tl para. 

. v·::mos encontrar árras 00111 situação com o prop6sito de que a parte en- por essa iniciativa que Irá beneficiar a Naçao. 
ig'ual à do Norde.ste. vLada à fronteira sudoeste servirá grandemente o Estado de -Santa Cu- Fi 

S o d d z um estudo que s·~ alonq;()u so-
. e V. Ex~, .... 'r. Sena. !>r AntÓlllo Ju. gran emellte para o seu desenvolvl- tarina. bre êSs pLo·eoo de le qual vou 

ca., pOr exemplo, ler o livro de F-r.mk- mento. e l'a 1.,. 1, O o 
Im. de Qliveila "RIC Grande _ O Quero dizer _ e talvez me faça q SR. GU,IDO . MONDIN - Sou e.~lt:egar. à r qu.<>rafu~: como se 
Nôvo NOl'deste" '11 tomar conhe':- comprender melh<lr. porque senti nas multo grato B. solldanec!ade Que mel tI lesse JId.? e e com ele que_ vou 
m~nto do que" paS!'.R na.quela reg;ão. palavras dO nobre Senador Antõn () empresta o nobre representante de c?llclUlr e;:,t':l pru:n~lra ;ntel ~:Ilçac .nu 

Sabe \. Ex~, por exemplo. que Jucá que a maIor preocupação é de Santa Cntarlna e decl3.ro Q.ue bata- t~t'~~r õê se_ proJ~:O que ~~ mlta nl\ 
ec(!ncmi~ gadelra. emb{))"a empregue I que se processe um desequllibr10 no lharemos para apro~açao desse pro· ~<lc;at a dos a ~~. tadO-s. l' minha. 
un' c:tpltG.! aOr vê,- igual OlJ euPe- (atendimento de nosszs regiões nec'C:-;_IJeto na ma.1or síntc'ma .~Otn os repre· 1~·O· <l IV'!! l~S r.\t,es do Sr. Deputado 
rlor a uma grande fndüstna. que em_ISltRdas _ quero dizer que o desajtLSte se~tantes do Norte e do Nordeste'j f n .... o A h . 
prega 2.00::) a ::!.OOO empregados. nu. brasileiro prende-se. em grande parte, I Nuo dese.lamoo - e ~ssa seria a úl- O Sr. Antonio Car:os _ ?emtit-e 
ma f{\7end!.'l. 8 ou 10 pe~e.s atendem à descontinuidade geográfica de nOl5-' Uma de nossas lntençoes - uma luta V. Exa. Uill aparte'} 
perfeitamente à 8ur econom:a. Ac<>u' so desenvolvImento econômico. pos"'IPr~JUdlC1A) aos tnterêsses e nos d!- , 
tece que, enquanto 1...,60, cre.'5ce uma suimos algumas área.s próspel'as, cuja rei tos .Já estabelecidos de ~orttst.a 81 O ~r. ?u.do Mcmdin 
populaçfj;'l se vaI UlBil'gÍluaUzando e populaçã.o tem a.ltc nível de renda e de nordestinos, Procederemos com a tn Pl.l.ze .. 
criando "Jtua.<;ão SOCial verdadeira- de consumo, ao lado de outras onde m~ior harm~n1a. Mas era prel.:1so, O SI'. Antômo O-lrlos _ Quem no 
mente 1nSu:.;t.entâve~. E é isto que fG-z 8.& condições Ylgora.nte.s são preCáflCS,/ pl'Jmelro. surglr a déla SeI. agora, nlotneilt{l em que v. Ex~: COtUUmC90 
daque1s. reg·lã<l o nOSSO nordeste par-I com 8 presença do desemprêgo, da to- Que ela encontrar-se-á com a do meu I ao SeUoJ.Oo a a.pre._ept9çáo deSSe ;ro
tlcuhr. E:~ DQ.tque precisamos, pa.ra me e do vazio econômico, conterrA.neo Milton Outra. jeto que v~rã, sem dúvida alguma. 
manter o equ1lfbio de crese.:mento" pabe ao Estado, no exerc1cI0 de sua I :E:' pcssfvel Que ela conte com R i estimular 0.'; inve3timentos ll.'l região 
l:lmbém pellSar naquela região. tms.aão, promove-r o bem comum. 00- c;:,laboraçá<) C!O!. representantes do' 9a frOl1fe!tn sudoeste, empre-st':1! .. 

E' preciSRmente ê·'Iot;e o fundamento jmar_ mee'idaa capazes d~ acelerar o I Nordeste e do Norte 11 Câmara dO.!i11déJf!. tueu infeiro ap5io. Acredito 
de minha idé:a e do 'Pl'O~to que es_/pr-ocesso econOmIco e scclal, com Vl$- Deputados e então ~(lr.~egUiremOs que o pro.:eto que \f, Exa. :;,,?eeE.iG-
t~)U. apres<.:-n1-nndo ao parlamento bra.- tas a tornar homogêJ:?,eo o desenyolvl .. i elaborar uma lei qu'e at~nda a tOdOoS tou e. Cll}O !.ext.o ainda não i..ellhG 
SilCl.ro, rt1'avés dn. Câmara dos Deilu· men~o em todo terrItório namonal'l e que encontre 8 harmon 9 necessá- ,a lll>n,a de c.Onhec-cr, parmenor!'l,<':u9." 
tadcs. . ellmmando do mapa do pafs as IlbM ria o equilibr10 de QlJe precisamos I mente ,podC~á ~er objeto de J.ltel·a_ 

(J sr. Antônio Jucá _ SeI perfe~- (de pobre~ e o.s clesert03. \par~ o des-t'nvolviment,Q conhl'Jtn rl'!." çf>es no 5cn~j(:lO dn seu aperre;çO'l.-
tamente o qun.nt<l V. Ex' é generoSf) No BrasIl j~ tel!lOS há. alguns anos,! regiões sUbdesenyo!v!das d<l nOssO' tl.1enl.o como alndt,) , obJ":to d~ rNt-
e m3-ltnânimo per!ett.a conscIêncIa dêste problema t! I Pais Lcaçocs a (,m de que a ,Cl dele r!)oo 

O SR. GUTDO MONDIN _ E· u~a leglsladores e governantes vêm con·1 . ) Sl'lt:;~..,.te, n~o veuha a preJ~Jic:\1 di-
idéia que fica no me!o-têrmo _ deix:l !Juga~do esforços para c~mbater a sl- Sr, Presidente. chnlno a ,atenç~o I n~to, já aGltuJl'idos .pelu3 Reg;&es 
para O Nordeste parte dés<'le3 recurs~ ; tuaçao de subdesenvolvunellto que para o fato de que esta mcdrdn nao 1 Norte e Noorde~te do Brosil. V. 
provenIentes Jr dedução de 50C;':' .)fl, iPredom.ina na~ várf~ regiões do palS.jOnera os co.rres púbHC()5. Não há, nOI E};a na e:'p.o5.çâ() Que {lCatll &e ·a ... 
declr.'ê'ação de renda e parte trá a~ ( ~ntre os me10S u~lhzâveis para crIar caso. cC'mo vimos, n crJa;.ã? de de~~ I' ~.er, f0.l tn!1l(O c~)Jro qU:J.!1to :\.s 5U~ 
contribuintes do Sul para região dlll fal."as ele lnvestimentos em zonM pesas; apenas uma po.<;slveJ rec:uçao mteIl.çces. pretende. V. g,,,(il. na 
.Frontél'a Sud-oeste. ' descapltal,lzàdas estão medidas de temporárin de receitn. o que é C01Sfll idéia CDn-3~bstanc.acta UO Pt'cjet.G. 

O Sr. Antônio Jucd _ Não com.· caráter fiscal que significam estimulo I diferente. Digo rerluqê,e cl<? rf'Cetl.l'I be'Jel'lC~t:lt U111 fi R~g'ai) Que' estn ,em 
preendo o l'etôrno d todos 00 capi_ I a~s mesmos investimentos. Foram porque os cDntribuint-eg que até hoje.' duvJ~a ('atente de copnal pitra o seu' 
t.ais que envial'am do Centro~Sul pGra ,le1s por nós mesmos elaborasas. E' destinavam, de <;ua, contribuh:no. o I ~esen ~·OJvlm.:nto mas nã'O deseja pre ... 
o Nordeste. (O ca~o justamente relaCiOnado COm o total para ()S c fres da .(!n'ão, sllr- \ ]lHhc:u regw.o alguma do País, Ti ... 

O SR, GU,,,~O MONDIN _ São .lbeneffcío risca] prevlsto no Art. 34 <1a 'gindo a id(:i{l. po..<;$"ive!m~ntp rn",,--I \"C GC3.s.fi.o de apresentar, QU03.llCO O 
fmportânclas ~ue. pOr fôrça da or5· "Le! 3 995, de 14 de dezembro de 1961. minharão cinquenta Dor cento _ co·: Se!1aclo dlSCUtlU oJ. PrOjCCn ae Lei Qui 
pri' LeJ n[) 3 J95. fic3.iram bl()q\leada'lpal'~ o Nordeste. , mo a Lei lhe facultn e ma'~ lhe fa~! auto:'!Z{)U a emUla0 de lctru.> do re .. 

(! que não serão utilizado.~ P3ra 11m Tao oportuna foi a med1da consJ- cultará _ para o de.<;env'llviment.c d~ souro~ no montante de 700 Oi1hoe~ de. 
setor d~ d~e~l~vDlviment(' daqucl(l re- )dernda. e t~o bons OS resultadOs. 1m~R re~'ão dR fmntelra sudolO'q{" r,C01 a' ~r~zelrOS. emenG,a semelh',\nte 8tJ pr~ 
gião, ma..:;. :to CQn.lráriO. vol~~\ráo aos diatos colhldo,~, con~() bem dl.sse- u ct'iac,ão de indú"tria e ('ub.os nto;ondj", I Je~o qt,!e V F..x.a submeteu a ccn.. 
co~'·es da [Jnião, InObre Senado!' Antolllo JUCà, que 05 mentos. . sldera~:.to do C-ongrcs<;.O D~tel'm,na. 

O Sr. Ar!? "nlirro .de Figueiredo _ legisladores - e a isso me referi hê '. Va qu.~ o" b8n2rícios estl1'QeleciClo.s ?e" 
O nobre senad·")l' Antônio Juct tem. pouco - não tardaram t"m estendê-ln I O Sr. AnlÔ1llO JUCrt - V. Exa. I Ia.<; 1E'!,s que CnaI8Il1 a SUDENE. Q 

, roda rS,q;a{o er .. Querer nrese~var..);;!a outra reg'.ão subdesenvolvIda do me permite outro apartc" I po.: ~\;:tr'3 lel que tld?to. tI o n~esmo 
recusos pl"-)plof' d:'\ StTDENE para o Pais - a Amazônia. j O SR. avIDO MONDtN _ pol, cn~r." pata. a RegIa? ltmczol1.ca., 
deSenVOlvimento do NOdeste. Creio E' o que ora propOmos: a extensa.o I não fõ,~:"em e tencuaoo ao E .. UuiQ jo Es.., 
que V. Exa, teria n solidari-edade de da mesma proVidênc'a a uma terceira' , . . pi::-110 S'.:UHo, !l uma região dr.1 Nonfl 
toQ{ o Senndo da Rept.oJIicll e de todos área prOblema do Pais. a da fronteira O Sr. Ant6mo Jucá - Quer? 05-, de ,\'ll::l.:J.S e 11 uma região"! da [t~jxa 
os con~ref:S!sta.s, se o plano qu eV. s!ldoeste. onde age 11 Superintendên. c1a!·ec~r que ~~ guerra dy blo9ue1(') de I de (rOlltelHl A comi.ssão cto_ senartl>'. 
Ex.' que t.em um lado simpático e Cl~ do ·Plano de ValorIzação EconO. caplrols na. SUDENE nuo, e;{ls.t~. Ou j que. ex:unÍllou aquela proposlç!io, pu. 
justD, se clrc'!ll.SC-reve.<;&e 110 RoJicitar, !nllCA c!a RegIão da Fronteira Su.1o- JD pessOO; Jurfdica monta :t <;lUl VfÓ- g'ÜlJ Q~e n área cra extensa ,jem<j';~ 
pare. 0.0; Quatro Estados a qUe VQ,S,JJ.I· este . IUria emprêsa e oede .9ue o !!lOl~ta,~tc I e que :lH:~:umas d(-\S-Sa3 r('g~~ não tJ' .. 
EXC(llêllCla "e retere nt projeto, uma O Sr Renat Silz,'(I _ V E ,d.a quantia qUe depo lt')U <;~Hl. .• lm~., nhR, um o('~"nj.'5mo lndiCJ.do par" 

, olgnni:r.aeão id~iltiCtl ou s-emelhante à pernli~ um apOllrte... XI:\. me I tHM n~a ~mpr~sa ou a C~Ph(\l Oa, i n.'Ç-~'eclar r aprova.r Os prOjetos qll~ 
SUDE!'lE. re-"-,<;o1l1vando,. porém. os re- . n~SSOn .lUrict·Cil fi.c::! nn o:-.rm ~,NE; p.;s~n mel.*ece~:"em o be-ne11cio da aplica-çãt 
eurso~ próprios d~$t1ni'~{)S POr lel!\ O SR. OaIDO MOSUIN _ Com I lança o ~eu ca,pltal em J~~o.1et" pro- de 50C"·;' de rmpósto õe Renda. Dal 
Supe:-fntenc:enc!a do Desenvolvfmentp prazer, !pr1o e da- .à nes~oa n'J!'~lc!t)(!.eàc. nu a. PfOpo:;içâo nA" ter obti'do aprovG.lÍ!' 
Econõmic,,> lio No.deste ou 3eja .l. • açõe;; relatIV9.ment.c ao "eu C'1:Pl t !l.1. GÚo. cont,~nu() contuno tavorú~eJ ai 
SUDENE. A-ss'.m. V. E';~ terâ paS~l. mO c!'" Renal? S:lva - Congrntulo- Assim. a f!~?l'~ de )looueio indefl- idéia e desde 'já verificO, Que o pro-
bilidAdf' de dt<:por doo recursos '-..c . e. ':lI V. Exa. P01'. t!SlSl'I oportuna I nIdo de capItal na SUDENE núo ~eto de V _ E'xa nã a")Tesenro és:' 
m~ l!,~ses bl~que?do.s que Jl'ão ter. (I~JClfltlva. CWJO /epre,s('.~tante de· f'xiste. ~e inl~o.nve~l1ent.e·; d~t.tnâ.-se êle .~ 
dcred\to, ~ '"tin~çã-o eStabe.ecjaa na jSE'xUata teC!natardle~ad'e qj~,ro dlZel que

j 
I. O siz aVIDO MOl';DIN _ con-I beneficia!:' uma região perfeitament-e 

L I j a d in tI t d . ., 3. o r}OSSO 'apo o c . '. . d lImHnd ' ,~ - ~ tj t<\-e, OH se ,a ves men -os es. o nOSSO ápTi\U o Realn nt :t fE'..sso a V Exa. quc Dão saber:a es. e a. r.Ci:.tJHO que nao a ngc , 
tirados li !ndus~riallzação rl.Q regiãO. tremo oeste do fi. E t ~e e, o e, - pecJfJcar rjgoro~,antenet a flJ.zão Qê~se do o Estoado do R·io Grande' do 3u~ 
V. Ex!!> pOderia dar ao Seu projeto o não' 'Iam' h meu ; a °brna q1e bloque1o da retençr.c dC's.''m lmpartân- de &lnt_<l Cat-a.rlna. do Pa:ar,ã ou dq· 
objet;1vo de 'l'gantt.ar. n05 qua:::ro Es· ~ OS C aUHlr; e '>u esenvo: ela no" Bancos. Ma~? G~'~SQ. Atinge ju.-stament-e ~ 
ttldM. coisA. 5em'~lh\lllte ao qUe II-e fêz ~~ato mas

tá 
em f l~d!C.o ~ des~nvolvl Mas como isso OCOl're deMe s- vl- reg1oe.o; .Hlbd~senvolvl::!M ou pouco 

no Nordeste. j d~ ad es , e e~ vjamen
t
! . 'CtD °d pre· gênc!a' da Lei 3.995 .. _ desenvolvidas, cOmo .:Jueiram. Quan; 

u c o nos seUs nves men os. e ca· . do da (lj)rovaçã<, da lei QU~ criou q, 
O SR. GUrDO MONDIN -, Che- pltalS pelos atrat1vcs que a leI criou O Sr. Atztdnio Jucá _ AgO':' .. é qua Superint€!ndêrlc!e da Fronteira Sui 

garemos até lá, comcç.nndo com ê~e para o d~põs:lto de valOres a serem vãn começar os projetos. doeste, f cou determ1nedo que a rUf 
projeto que to.mou na Câmara o nu- pagos BC. lmpõst.o d'e renda nO Banco O $R, GVIDO MONDIN _ De grão que fi compunha era. indicada 
mero 2.164 deste~ ano do Nordeste, no Bnnco da Amazônia, I . ".I através da' enumeração ie munict.J: 
M~s, lembro ao nobre Senad,or Ar- E as importâncias que estão sendo qua quer forma essa partlcular:daue pios, Porwnto, é uma regIão multo 

gemlro de FigueIredo que.. a Lei nu- desviadas daquela região são, real- do projeto. não o altera. em na.da na be- caract.erJ""'~a. N_ h< r',soo d'" 
3 995 d t d ê t t essênCia e flnaUd«de. ~." ",AAU l"o.v P. <iI mero. . começou eS lnan o sse men c. nrpresslonantes, segundo 1It- Vejo que nOl'destlno.s e sull&t.a..a: se .!!Pr bel!eflciada uma. região muitO 

recolhlmento apenas 'para o Banco do formações que temos. r vasta. ou que pelO seu desenfO}li!o 
Nordeste. Posteriormente, estendemO- Por Isso. entendendo cOmO V. Exll. entendem de sa da. . mento eCQnOnúoo já a.tro,i&ilapl 
lo aO Banco c!'8 AmazônIa. e I) que qoo s.e deve procursr uma eqüidade Sr. presOO,ente. ~ varcela, em d~ Drefud!citr.do as ouf:iru reglõe.s· 
faço agora é est.e[(d~-Io ao Banco Re.. na sltU84lo soofo.econ.om!ca das l'!'- corrêncla da LeI. deixa.rá de compor deVerila.m ser benettda-w. ISs. !ou. 
r1 fonal de Desenvolvimento do Extremo ~!6ea dO "afs. parece~l:l:le tnd:8:pensA.-! a r~lta Dúblioo no uercfclo N- lnte~ ao.a.1"4re eom ao lK"OP1Sllio 
~1d. vel ct\Ie t&!o ocorra trunWm noa 1::1-1 ~ 6'0 ~ t'nfl:tQ 6t\ sU4 vi/l~!.. V. ....... •. ~ .. e 
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a. aproveI a. fini de que se faça. jus .. 
tiça àa regiões de faixa de fronteirQ. 
dOJ nossos Estados. regi'ões pioneiras 
que eStão em contato com pa.f-ses de 
expressãn no c(jntinente, tais com? o 
Uruguai, Q. Argentina, o paragual e 
a Bol1vía, e que precisam ser eatimu-

. Iactas no .seu desenvólvimento econô
mico, para' que e presença. do Bra .. 
sil se faça sentir efetivamente junto 
aos países 'vizinhos e ~jg.os, 

O SIt. GUlOO MON:DIN ~Sou 
muito grato pela. SOli'dRriedad-e que 
recebo do nobre representante cat-ari. 
nense. 
~ton felIZ, hOje à tard-e, porque 

verifico que essa. prOPosição encon .. 
tr-ou uma quase fulnúnante compre. 
ensão, tanto 11Q apoio integral rece
bido como nas Objeções feitas por 
êsses bra.vos l'epre.::enté.ntes do .Nor
deste, que encontrarão. quandO da 
tranll.ba-ção do projeto na C.ámara, 
todos os ~larecimentos que Se fize
rem nece.%árioo às dúvíd'lS. que sur
glrem, E a,.'S:sim, nós em ab.:oluta 
sintonia, e)a.bOraremos malS "ma l~i 
que a~endel'â a uma' região do nosso 

·pais tãO cQrente de Cuidados quant.o 
aquela aqÚi ~ defendida pelos nobres 
repr~enfantes nordestinos, 

Com O aparte do nobre Sen.J.dor 
. Antônio carlos, que tão iJem Sjht,~· 
tiwu as ob:ervações que eu vinh.a 

'desenvolvendo, ao longo desta inter
venção, encerro. Sr. PI'€Sidente êste 
discumo. (Mu!to bem] Palmas pro~ 
longcdas) • 

Era o· que tinha. que dize!.'. 

DCCUMENTO A QUE .SE REFERE 
O SR. SENADOR GUIIX'M()N. 
lJIN, , NO SEU DISCURSO •. 

Agâsto de 1964 . 
• =< 

tensifiquem sua dinâmica. de func1o- ruas à agrlcult-Ul'9. de exportação, es.. tn.:lior investidor públi:.o. com a par .. 
namento pela progt'(lmação global ,na tão entregues à. cUltura. de subsis- ticlpaç.ã>o indireta dos recursos pti.. 
SU;.o- orientação aior. setOrial nas 6Uas tência e v1ce_ve:sa - como tsmbém ve.dos, nos quais' o Estado répres~nta 
apUcações taois como promover o:au- da necessidade de se estabelecer, a. nos órgãos de delbera.ção e execuçãO 
mC:1to das disponibilidades de' en~" priDrJ. as condi!(Ões pedo16gicas" ra- dos projetos com a conseqiiente a-jJ1i .. 
gia. elétrica" estabelecendo um sillte.. cionalização e caracterizaçã.o d'o 00_ cação dOs' :tecursos carreadas por 
ma interoonexo de produção e dis- neamento agro pastoril em função dos aquêl>es diplomas legais. 
tríbuição e facilidades <le transporte climas '.e dos mercados. O Norte e O Nordeste estã.o pas~an... 
como condição pre.€Ssencial paJ'a o Um 11015 desldel'atos, precípuos é do a atual dessa' forma, como ceu .. 
d'esenvolvimento econômico -, inves- romper cotn as limitações' das fron- tro dinâmico. das deciso-es linancei. 
tlmento considerado como capita,}, 'fi- teiras do mercado de traba1ho, deUs... ras, co!ni o acúmulo de recursos de" 
Xo social capaz de prollorcionar o grandQ- mjaore.s prt\.lnidades. de pleno correndo dai- o a.gravamento, de p!"Ni .. 
surgimento de 6.tividMes diretamen- emPrêgó. pela transformaçâ.~ dos há- sões, tensões e compulsões no extre .. 
te produtivas .- e zonal da distri'pui- bit>Qs arraigados de pensamento, de mo sul do pais, pela. atual estrutura. 
ção 'de recurs06 materiais aliados à s-oluções impreviStas de c:>moõas cir_ 'financeira. incipiente, ê, pelas' es~as ... 
assistência técnica ccunpliement.ada cunstânc.i.a.s sociais, politicag e· eco-'. sas pOSSibilidades de éstímulo a p~u- . 
pelo impulso financ.lal do poder' pu.. nômicas, pois ;) desenvolvirnepto não pança, em face das duas leis de fOI. 
blico, assegurando taxas elevadas de é fundamentalmente um proce.sw maçáa real e efetiVa de cepita~, 
expansão cOl'responde-nte às taxas de económfco e sim. politico e 6OCi~1 que Devemos transformar o encargo fis .. 
.crescimento vegetativo pela: adaptEl.- traz em seu bõjo a, transmudaçãO- das cal em 3g'ente regulador, de· eqüL 
ção e adequação grada.tiva do parque expectativas, crescentes etn petSpectl.. dade" incentivo à poupanr~. melhor, 
Ggrlcola. em relação aos efeitos muI.. vas reais pela mudança do arcabouço dk,tnbuiiçtto ,de renda .sacia.!. . redis .. 
tiplicadose.!!- 'que a industriali:mçfio esq--v:tura1, quer d~ um Continente, tribulção nas suas implicaç&.:S dip.a_ 
provoca e juntrmenoo requer. quer de uma. Naça<l, quer de uma, mizador de 'fluxos e refluxos m<lne .. 

A necfssidade de· crjação de pólOS região. _ tários, motivando mutações de- ciclos 
de desenvolvimento, fixandO a dis- Não s6 em face do acima expooto econômicos genulnimente nacionais-
tribuição regione.,l de invediment'? como também o mais funrl~meIl:tal, em busca de maior expressã9 das fi. 
público - rato! complementar e pelas reCe;lÜeS recom-endaçoes da. nalidades criadol'as de riq,· .. eza.s, mo
componente - do investimento pri_ ONU e da FAO, junt":\mente com_ os dificando a simples "produção primá ... 
vado desp-ertandD a possibilidade-. rea... Mualízados eStudes de co1l!n Clark ria. e instável de bens J.e subsis-tên .. 
lizadol'a {k)s e'1l.1J.lreendedor.es pm·ti- sôbre as correspondências entre ores,.; cia, e alcançando formas mais com~ 
culares peri ala.rgamento de m.ajores cimento vegetativo e per'Centagens plextts da divisão social do trabalho' 
oportunidades de entrosamento entre sôb"re a renda nacional para ~ oh,,!, caracterizando diferenciação lúcacio ... ', 
os organismos de cúpula e ba!:c pela. ter o aumento- do n!vel de VIda de nal de atividade' econômica r...:;,is es .. 
cor:stante cOhSultn entre u.s mesmos, ~a determlJ).ada. coletividade' sócio_ tável e mais compatível com a dig_ ; 
~,ermutando aEsím conhecimentos e econômica. da.da. n-ildade· e a. ·valo:ização do homem 
ne~essidaàts, diminuindo a. margem Pal'a a. regíiia aqui focada, onde dentro da comunidade. 
apreciável de erros na cnsecução dos se apI'esenta um c:resclnlento vegeta- Objetivamos, através da adoção d.e 
emnreeendimento3 criando conseqUen~ tivo da ol'deIll de 3% a,a .. necessitar_ UIn.a póUtica. de de~envolvimento, &' 
temente um e5tado de clJ.snciência se-ão de 19% da renda nacional com concretização das chamadas "déca
coletiva· e solid~ista, (l, obietivo de se efetuar um in1r~_ das do progresso", pela áéel-eração do 

Somente pelo planel-amento ,siste_ tlmento ccanõm!co que é aquêle eles- crescimento econômico da Região da. 
mâtico do s.proYeitam~nto de recurso.:; tjnado a alcançar tôda. uma popu" Fronteira. Sudoeste- _ hoje geogrl'afi. 

A· RegiáO da Fronteira" swiüeste, I11nturais, 'pll'los aperfeiçoamento dos lação com os beneficios dé uma, a!l1- camente estratégica. como centro na .. 
1nte~l'ada. por' 216 municipi(>.~,· di..c:s~- tod'cs e técnicas Rg!l'ícolrus, }:leIa .in pIa, oportunidade de participaçã-o so," tural jdent.ificado 'na. dinamizaçáo do 
mIntdos por 4 Ettados da Federação tencificação· de pesq,uisas e de prO'_ cial em todos os setore.<; de litivida_ bloco continental da. -ALALC __ ,.As" 
e qUe .sâo ó Rio Grande dO Sul, San_ pr-og,.'amas de treinameiito.s intensivos <les econômicas pela elevação da ren- oociação Latino' Americana de Livre 

, ta úr.tarina, Paraná e Matu 'Grosso,' e pe)o maior estímulo to ~6fô!ço ·in~ da média pe!'~calJita, 'C~ércl0 '- pela Hnpla.ntação de um: 
com. uma POPUlação d-e 3,5D.o.DVO ha- dividual mediante· a utlhzaçao d'e , 1 ta - -d di fundamentado ,estágio indüstl'1al com 
.bltal1t~$ ou seja. a vjgéssima parte do m$t01ios modernos, _ aperfelçoad?s Ai~da. n~, e~ml?,<;" emen .. ç~o e - os recur~os .supletivos do Estado, vi~ 
totafJ dn. Nação B.ra~ileira, ·coblit..do eqwpamentm, jnstalaçoGS satisfat'ó- nam.~a~ es .. a leg1 .... o, s.c~es"e~te-se a cuIados aOs recursos· q-riundos de le. 
m:-,~ c.utn5ão de 4-40.000km2, repre_ rIM., e pagam.el?-tos de in;entivos pO,r POSi51btlidade, de p;'o~rClOnat a. PM- gJsla~ão especifica dos incentivos tis .. 
s"ntnr.. ... 1o 1(19 av"''' ela. '<'rea tenHo .. mal.or produhvlda .. d.e. -. e qUE; .... o.b_ sag-em de e~evado numero de traba .. cais attntrindo nos municlnios de pe .. , 

'" \.I. --" ~; lhadores rurais concentrados em zo- , , c· .. '.! '. riai l"...ac~ollal, pela. .sUa 1U1portância, tena maior eflClen~la. na Uw1Z,,!80 nas de Ihinifúndi-v, comprl)vademente culandade-!3- e ... onom ca,<; afIns:., pro .. 
não-~s6 geográfj.o,}a, corno poPll~ac~'.ona,l, ú-a mão_de-obra empregada.. anU-eoonômico, por ouirEs ativida- dutores emin€nt~ ;I~ ma~:-H\s-l=!ri-, 
fQm~~ lWft. região geo_econ~mica. por A ca.pacdade ocupacional ociosa -cl"es de aproveitamento intp.gral da filas" obtendo~se eJ.-eltos p;>lCOJóglCOS 
exc~Hmc.ja de e;r.::press§o naCIonal com 'provoca o desenuHibrio econômlco pe. ·dad ocup!>cíonal consegufndo de slmbiose e ·coU1plemest-9.!ledad~ s6· 

j t lati" d ()1'd 't eapa.~l e... 'cio-econômico de inte-g-reç~o, e,'5hmu .. um -c"ac:c men.c vege o ft em 1M acentuad.9.s variacões de pl'odutL atmgIr a tr:xa. allu~l de 3,2% de rene·! larIdo por' outro lado a capitalizaç§.o 
de t L ;p-,a. e-'{l€cel!lSitn_ de uma c;t," vidad-e e de renda nominal nas dife- da per caplta, 1ndICe. êste,já notáv na aglricultura' decorrendo necessà... 
p~c.daue d~ autoproduçao pare. .at!n- rentes zonas "dentro de mns. :rn-e!;ma. para um pa.1s su'bdooznvolvldo, 1 ... ~. l' ã d - od ti .d 
g1r, a 11m C-66'er."?oJvin.lenú> fconom,lco regl'a-o e que, corroborando esta tLS.._: A randa naci-onal estimada é de 4 r ames~ a e evaç o. a pr u VI a. 

~f 1 o al f ., ~... . f d melhorta rte salário- real, revErtend() compa"r. v~ _ c proporcI n ti. sua or:" sertiva, as estatísticas 2~tão, a mos- tr1~thoes de. ?~ZêlrD'<;. Trans or~a os em beneficio da. própria c'):etividade 
te fI~·E'·::!'-ãQ J>OjlUlnclonal qUe ]!\ se faz trar oue 65~ da- l>Opulação EstãO 8.h~ os 19% eXlglvelS em recursos hnan- . "" p t' 
s;--:r.tJ.I" no $~l confínamen~ geogrtL sOTVidos, na'= mãO-de_obra rural com ceiros atingirifm a. quase oitocentos ihl~iando. uma ,!l0va el'a 4~O ~sn~c o , 
üc<:" ., ~ . predominância de UM proceEso mile- bilhões no sentido de serem' Et·pljcados SOCIal pelos fatores. já enuncH'l.dos e 

O ~ PH.1e5SO de desenvolvlmento nar de produção e povoamento, apre- em investimentos econômicos, e que no aspe~to econÔl1;l1c.Q o. :mrgimento 
ec('~.('.mf,co tem sid.~ entravado não sentando um baixíssImo índice de a um país ca-rente de recurl---og extta- de- uma podero~a l?dl1s~rla .tran:;or~_ 
tan.a (.-~h." ?íroulo "\'lciçeo d.a pobI?~a produtivIdade e uma. e.stagnação qua~ orça.mentários como o nosso, não se- mativa d~ bens pelectv:e~s ~rr. m .... nu.. 
u:~ra,!1d('l P>7Of'ua" quanto pelas dlh .. ,se que total na. pr-odução industrial c,a possivel arrancar e.sLa região do faturas de longa durabllldaae, 
cHUk.de-;:; 1:1-0 mdt~ülzar recursot laten: em relação à população, poi!, esta l"e- wbdesenvnlvimento, Estariam sendo preenchiti-os' todos' 
.te~. A tY.lf~<;êo a.dotada hoje nos 9?tl gião apresent.a -um valor l:.5-tlmatjvo As verbas já apr()vadas para a ex_e- Os requisitos para u~ pltnejamentG 
8~, fi. u':"" .. "eint{l1"pre~ção 90s tu:m - infelior a 9% sôbre- o ·pt.al da -pro_ cuc;ão do -plan-o qüinqüenal de Valo- e 'desEnvolvimento rarmônieo e lnte
cr.pa!g f4t-ores oet:onômlcos-fm2:n~1r-os dução industrial dos quatro Estados riZação· Econôml:a da Região da. grado, e dinamizados toods os seto .. 
a. $'t.'l''E'ID enfrentado!') P9r estas rl'!- inicialmente claESif!.cados, FronteIra sudoel;.te redundaram ins~g_ res fundamentai6 de estrutura 'e jn_ 
giões em bul!C&. do d~..senvolvim...ento 'nifica..ntes não só' pelo ingresso 'Per fra-estrutura conStantes dos critérios. 
rfn'môn1co e fnte~ra1 e que sao a Os pr-oblema~ ECcials que se criam capita, como também pelas' cOl"l'eções de"'prioridade tais como o de ene-rgia. ' 
~tlbl''1'; jn"ustrializaçào, priorf.dade, nela instabilidade das novas camadas monetárias .com qUe se' devem rea1~ transpo:te, comunicação, saúde pú- i 

inflc.ci'io: carência de r~cursos suple_ d(l populacão em constante nomadis,· çal' todos Os recursos financeiros. bUca, educ'rção, fomeqto' agro}J'2cuá- ' 
Uvas. ~l~i~ne1!. da emprêsa· priva~? mo não só p-ela periodl .... jdade ciclica. tol'nand!o··os ma.is elásticos e mais rio, industrialização,. inve~tin:.entot· 

~ a. fI,ue estão propensslS as zonas de ajustáveis aos custos opers,ejonais e valorização da terra e nas suap con .. 
O debemrolvlluenoo, sob o pon~ de. embasamento agronast,oril, co.rno ·na tentativa de conseguir r.ria!' uma seqüêncis.s últimas, tendo por fim,~ 

,\'ista dtt. moderna economia, é. bás1 ... também pela !nobilidade de emprêgo velOt:idacle· de escape paro. fugir à por princfpio a valorização do ho.;. 
c::mt?Dt-e, .J aumento do. fluxo de ,ren.. agravada ~la falta de identiíiytção cortosão inHacionâ,ria. mem' porque, concluindO, planej~"", 
da J'&tll. l8to ~, incremento da quanti.. e fix!\{!§o aQ solo neste coroláno, O E~tado, através do ,pu,der nU,e_ metna e, desenvolvim~nto econórp.ico 
d-~.d.e 1~ bens e serviços pol','W1idade Os distúrbios ~conômicos que se re_ cli--d,adol',~estâ. se tornandç át'bitro da nada, mais são da que. a mediaçãO' 
de c.~tn-pc à disposiçãó de cetermina~ fletem nela margem de b.segurança tensão ,consumO-investimento pelas do homem e do meio para qu'" possa' 
da coletividade. . . na colocação da produção, d t i d d t d é1 r plenamente diante das 

rb;."':"!>, nUnglr o conceito acima enun- ExIS' te' uma co-el"ç"o ',". ",ta entre retira a!: sn ec' pa a .. s.. as J aX\RS • e aqu te ~eda dlZar . d ' ~: 
• u "'" Ui ~ .. ,," mais ".alta repre.se-nt~a,-<;: pe o rnDb5_ opor uru a es. crla as. 

Cl?ct.l, t.l')!':na~ nece.ssãria a crlaçao o desemprêgo disfarçado :representa.. to df' Tenda, na flOrIDa. de re~ula.men- S D NTE 
doe um l;lrooesso fomentador de deci .. do nel.;:t baixa. nrodutivi~ce de mão- taçã-"o {~~l>ecia1. cOll&ubstan.cíada na O.SR, PRE I Er~ , 
sõea' cu~ critério é dete-rminar pon- de-obra. e o bem-estar público, Lei nQ ~1.995, em especial c art, 34, (Nogueira da Gama) ~-'Trem á,~~' 
t.os eatt'atégl-eos, bãsiooe: no ~a.no, as_ O' aumento da produçE-o agrícola, de 14. de dezembro l1e 1961, re'Jula_ bvra o nv-bre Senado~, H-erib8, ido ~,1. 
6inalf\rido prim1dAdes d~ ârea~ e se- d ment~,r1"; pelo Decreto n~ 1.166. ,de eira. para uma comameação. n.OO ~' _ tor€s e mod81ld6~oo e industria .. deve ser f1eito nã-O s6 em fun~o a _Uoi:i.o R im'Mito 
'lIização tJpka, ~ fUllÇ!o de mer ... área. eu~ivada _ pois encemtramos 8 de junho de 19n2, e na. tei n<? .4,216 mas da art, 163, § ~9, do eg 
cados produtorrs de - matérias~llri- dentro da região da front.elra sugo_- d,e e de maio de 1963, com1Jil1.1.Cia na Inter!i.o,' ~" " 
mas, es-tlmulsndo a dlversif.icaçãb dos. este e,oncentrações ·p-o:pUla.eionnís 8.0 sua rS!?:ulamentação com o Decreto O SIt,. HEit~ALDO VIEiRAt ' 
me'!:oadru cons-um\OOres, viuLndo nes~ la.d-o de zonas com l'ápida d€S!.adaçãp J'lQ 52,41.9. de 25 de junho de 1963, :j) 
.~ eMpá inicial ~o detenvolv1mento, dos sqlos., e, em, OOQas de ~ ·vOC&çé.o comô práticas e coercitivas· de 'forlns.. (NáIJ foi rewto »elo orador), .....: 
t;r:-eleror Os lndil.".t,S 'de W~ipi4;a~O. ~. C''p,N~~a-Be ai Pr~a. ~ ~_ ção de capttaJ .. cria.nc;Jo -a. ficção ju_ 'p~te, o l'lst4.do de sergipe, . 
p,j.i'a qUe M ~cmtts de prO'ó'UrAI' m... cwáTia. ett{tew;ivQ, e e19t. (y~, Pl"Cftf- l'ídtca do. poder arrecada.dor como o, te-1\ftO a hOP.:a ·d€ rep-!"esentar. _. 

, 
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Casa, tem &.te .ano sGÍl'1do d\U"a.nv.n
ti' os eJ;eitoB das chuvas torrenciaiS 
que têm caldo no sau território. 

Em vãri<09 pOntos do EstadO, cOmO 
n-o..s municlpio.s de ,ItabaIana, Laran
jeiras, Riae-huelo,. Japaratuba. e e.spe
ci.alm~nt-l~ no Municipio de Estância, 
as água.s do Rio piauitillga se aVQ
lumaram de tal forma que levaram. 
110 roldáCt de sua corl'.ent-€:za, a Fá
brica de Tecidos Nossa SEnhor dO 
B()nfim uma das ma.Ls imp:Jrta.YJ.tes 
· d.o mz-d Estado. . 

Sofreu essa emprésa te1t.ti.l U~ pre
juízo de cêrca. de duzentos milhões 
de cruzeiros, 'com o 3.rr.ancammto dos 
seus alicerces, das máquinas, dos tea
fE'S bem como a deterioração tl"'s seUS 
produtos e dos tecldoo -all f!1brica.dm, 
além da ::na.t.érla.-p-rima a1"mm;enada. 

AtI'ora mesmo este-u recebendo - e 
~. está~ 6 a comunicação que quao ta.

zs-r à Casa - telegramaS angu~t1ows 
do Prefeito' da Cidade de Pl'cpná, da 
Câmara de Vereadores. da A,S.!;;ociaçã.O 
comercia1, do Rotary Club e do Sr. 
Bispo Dicce~ano, solici~:1ndo que .~u 
interfira junto aos Federes da UnlaO 
para atender aro pr~)utzos que man .. 
tam a quinhentos mJlhoe.s de cruzei .. 
res ~ofridcs. pelos prcdutores d~ arroz 
do Baixo sã-o Francisc(}, em tôda sua 
extensão, det;de POrto das Fólhas. até 
a foz do Rio São Fr:tnc1:!co. 

· A safra. que €stavtt COl11tçall~O a. 
ser colhida f.Ji arrast.ada pElas ag'uas 
e qua.se totalmente danificada. 

Lcmbl'f.m os autores dos teleg;ra!uas 
a. mim dlri~idOiS que pode o GOverno 
FEderal. n!,,$ suas con.stallt~s promes. 
:HlS de l)jud.s.r o NOl'de~i:e eVltar que 
ou~ros prejllÍ-zos de.s.Sa ordem \'enh~m 
B. ocorrer EOS produtores de nr~oz dq 
Baixo Sfro .n~1l:'-i~co, e:m Ql\ant1~ que 
ta!v::z seja ridícula para a gral~deza 
<'L.'t Dota QUI! :'Quê:'es produt~~es p\.dem 
-e pl"ccL~am nc:bet da. umaO. 

!~c-hem q·.!e, cem trinta co cinco mi~ 
lhõ~S de cruzeiros apen:J~, se pod-~m 
€vitr.r pr~jH1Z!)':; iutur~. EntãO, tnu.:.. 
me;am suas relvindi('nçõ~s: 

It nece.5.SÚria a dra·gagem do CllnJJ 
da Lab"on de CJtinguiba. A comiE'SáO 
do Vale dt:, São Francisco tem, em 
Proptiã, Ullla draga que pede exe
cut~. ê.c:,se lel'viçO, mas nuo tem óleo 
nem o materi1l1 rJ.fcessário pal'l ql!e 
ela funcione, Precis:l.n1 de dez· .Ul
lhÕ~s de cru3etros para que a ·má .. 
quina entre em operação e proceda 
S,(} desas.::cream~nt{} do canul da La
goa. de co1inguiba~. São necessários 
dc7. milhões- de cruzen'cs para a cons
tru"ão <lê um sistema de comportas 
no ... n~pectiyo cRnaI. São neecssá!'!os 
mai.>. cinço rnilhó-;'s cJ.e cruzeiros par@. 
a o\)estura de Ir.:üls duas compor,tas 
na Barrarrem Canal da Várzea de 
proprió. e" pr.ra .a limpezll do respec~ 
tivo csnal, e mais dez milhõEs de cru· 
2eircs par. H dragalcm do G:lnal de. 
Várzea, :~.: Valrdf.o e Escurial O to~ 
tal rlcssns pt.rCPh1." atinge à S'cma· de 
trint:.t e ("me:> tnHhões de cruzeirQs. 

Em coUlpar.hia dI) S€!"" dor José 
L'.'ite e dOJ DE:putados José Carlos 
Tcixüra, Josú Macha.do RCle!llb~rg e 
Arnaldo Gareez, prccllr?mo.:; o supe-: 
rinte.ndentE' ela ComIssúo do Vale do 
São Fran\.oisC1) e fizemOS a expcsição 
qne a601'~ er,t.--c>u fazendo pernnt.e o 
Benad·c Fede: aI., Promet.eu-me S, Ex~ 
examinar o a.:'3unto e t·om.ar as pro
vidênci'3S, mns estou lendo em tun 

· órgão da imp:e-nsa d.o Rio de Janeiro 
que () Govêrno FederaJ, através do 
Ministério da Viação, clC3tinou uma 
verba d~ oit.ccentcs milhó-e..s de cru ... 
~eircs para atendfl' aos Estados do 
N{}rd:ste, vitimas de inundações, nes· 
se~ últimos d as. 

Quero, Sr. f:Jr€si~~ntE', fazer \lm 
apê:o, em nome do Estado de Sergl~ 
pe, ao Sr. Pl'es!d·ente dEI. República, 
ao Sr. Minisko ia Viação e no 31'. 
Supf·rintenden~e- da ComJs.são da Vüle 
do S!io Frsncl.sco. para que re(tnanl 
as recursos dI: que di.sp-use:rf1!l e que 
Já estão outorgados pelo Chefe da 
Nn.çáo para- socorrerem o PNluen1no 
Estado Ü{l Fed er.a.çã.o que es-ttí sofren_ , 
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di:! essa ·calamidade na sua. .econoniia., 
na s.ua riqueza - OU melhor - na 
sua pobr.eza, porque nleu E$tado ne
I' . .luuna. rIqueza possui. 

Conto em que· o honra<lo Sr. pre
s!.<le-nte da Repúb1ica - que é ·nor .. 
destino - lançará suas Vistas para 
o meu pequenino Estado, nesta hora 
amarg,urada. atendendo aos reclamos 
daquela população sofredora, angu.s~ 
tiada e que· pouco rem pedir & Sue. 
Excelência. . 

Era o que eu t1OO:"1 n dizer, Sr. 
Pl'esidê1)t.e. (Muito bem! Muito oemf) 

O SR. PRESIDENTE, 

(Nogueira da Gama) ~ Está t.er~ 
mina.do o perfod1> do Expediente, 

Pa.ssa.~se à 
ORDEAI DO DIA 

COMPARECE~l MAIS OS .flS.· 

Vi· .. aldo Lima 
Edmundo Levl 
zachadas de Assumpçlt.
Pedro Cal"nelro 
Eugênio BarrQs 
Victorino Freire 
Joaquim Parent-e 
Slgefredo f:Jacheco 
Antônio Jucá 
W:1.s.on Goncalvcs 
Manoe! VUüç.r\, 
João Agripino 
PEssoa de Quir.oz 
Silvrstre .Pérlclea 
Amon de Melo 
Her:ba 'do Vieira 
Jo.'3é Leite 
Eduarrlo Catalão 
Jefferson de Aguia.r 
Itellltto Silva. - (18) 

Discussão. em turno úntco, da 
. Redação Final (ofel"eciàa pela Co~ 
miEsão de Red.e.ção em seu Pa:re~ 
cer nQ 653, de 1964) do Pl'Oj~to 
de Lei da Câmara n9 27, de lS·S4 
(n~ 95ü-A-63. na Cam de orirrem), 
que altera os arts. 273 Q 283 do 
Cód:go da. Ju.st!~a Militar. 

Em discussúo a redacão final. (Pau .. 
sn) 4 

Se nenhum des Srs. Senadores pe~ 
dir a palavra para a d1scUSSão, dà-la~ 
ei como encerrada. (Pama} 

Encenada, 
Não tendo havid<J apresentação de 

emenda, nem requerfmento no se!lt1~ 
do de que a redação final fôsse 'sub~ 
metida. a ,roto, €le. é dada como defl_ 
nitiv(l.mente aprovada, independente 
de vot-a<;ão. nos têrmos do art, 316~A, 
(o Regimento Inttrno. 

O prOjeto irá à sanç5.o. 
E' a segu:nte a .redação final 

aprovada. 
Redação final do Projeto de Lei 

da Camera nÇl 27. de 1964, {U'lí.me~ 
TO 956-A. de 1963, na eMa de ori .. 
gem), que aUera os aTt~. 273 a 
283 do CódigO da Justiça '[ilitar. 

O Congresso Naciona! dEcreta: 
Art. 19 o Titulo n - Do Processo 

e Julgament-o d(}S Crimes de Compe .. 
tência do Superi{}r Tribunal Militar 
- Ar",. 273 a 283. do Código da Jus. 
tiça Mil1t..1-r _ (Decret-o--le! n9 925, de 
2 de de:;;embro de 1938), pa...~arã a 
ter a se~uinte r€Ct:v;ão: 

TiTULO II 

Do Processo. e Julgamento dos 
Crimes de CompetiJncia d.o SU'[Je~ 
rior Tribunal lI!ilitar. 

Ar~, 273, No processo e JulgQw 
mento dos crimes de compeb~ncig 
do Superlot Tribunal ~nmar, .9, 

denúnc:a será. oferecida aO Tr!~ 
bunal e apresentada ao Presiden~ 
t-e para a designação do rel-<\tor. 

Art, 274. O relato!" será. Mlni..c.. 
ho togado. desl~mado Por escaln. 
e a. b e n d b ~lhe as a~ribu"l.ç.6~s õe 
~Tulz tnstrutcr do process(\ . 

• 
Art. 275. Recebida. El denúncia., 

mandarA o Juiz lnstJ.·utor citar o 
denunciado e intim.a:r as tesremu ... 
nblLS, 

.Art. 276. A formação da culpa 
seguirá o rito e:;tabelecido para. o 
processo dos crimes cc compet.ên.. 
eis. do Conse:.ho de .}ustiçà, de .. 
sempenhando'o Juiz instrutor as 
atribu1ç~s ql1.e o Código contere. 
s- êsse COnselho. 

Art. 277. A.s ·funçõ;?,S do MinIs ... 
tér1ü Público serão desempenhadas 
pelol . rocurador-G-et'al; a. de es .. 
crt"'iio POr f1.Ulc:onárlo graduado 
da Secretaria., desl.r.;na.c.o pel<> Pre .. 
side:t1.t.e e aS de onc:a~ de Justiça 
pelo C h e f e el.!\, Porte ria oU seu 
substituto legal. 

Art. '78. Caberé. r .... ~urso do des· 
pacho do relator que: 

a) rejeItar a denúllc!a.: 
b) decretar a. prisão preventiva; 
c) julgar extinta a !iç5o penal; 
d) concluir pela incolUpetência 

do fül'o nlilitar; 
e) conceder ou negar menagem, 
Ar1;. 279. Findo o ,pra?o(") para as 

algca.ções finais, o ecsrivão f,J.rá c,:; 
autos conclusos no relatcr, o qual, 
Se encontrar irregu'aridades sa~ 
ná,,~'.s ou falta. de diligências que 
julgue neces..c;é.l'las, mandará s.fIná
las .Oll tll'eench~~la.s. 

Art. 200 - Finda 3. instrução, o 
Tribunal procederão em sessãO 
plenária, fl.G jul'i!l3mtnto, obSer~ 
vandCl_'5e o seguinte: 

r _. Por despecha do rc!ator, Os 
autos serão conclusos 80 pre.siden
t', que designará dia e hora para 
o julgamento, cientificados dessa 
des:gnação o réu, seu n.dvOciadp, 
te.:;temunhns e o Ministério Pu
blico. 

l! ._ .<\berta .a sêssão. com fi 
J>l;e.sença de todos Os M!nist.ro,s €m 
exercfc:o. será apregoado o teu, e, 
presente êstc, o Presidente dará 
a pa.latta ao rela-tQr, que fará. o 
reSUllm das p!"ineipais p-eça;s elo..<
autos e da pl'ova produzid,), arde. 
nando ao Secretário do Tribuna; 
a leitura. de peça ou peças elos aU. 
tos, quando solicitada par qual. 
quer d:J.S MinIstres. 

In __ Findo o relawric, o PreM 
sidente d (t r á, succ.ssiv.amente, a 
palayrfl ao Procurado~-Geral e ao 
causa-d\), ou seu deI-en:or, pa.ra 
su.stenhl"em, aratmen:e, e. acu.::a
ção e a defesa, sendo o uso da. 
tri.buna limita·dO aos prazos estaM 
belecidos pelo C6dtgo da Just\1;a 
Militar noo; jul~.ament{ls. dos cri~ 
mes da competência. dos Conse .. 
lhos dE! Justtç.3. (art. 277 e seus 
parágrafos) , 

IV -_ Enc.errado.<; Os debates, 
passará o Tribu119.1 .a -funcionar 
em sessão secre~. para proferir o 
Julgamento, cu J:J rc.':nltaêo .;>"ra 
annnc:ado em sessão públicu. 

V - O julgamento ctetuar·se-é 
em uma. ou mais sessõ;;s, a. crité
rio d"o ~("ribllnnl, 

VI - Se fôr ven<::cIô () r .... :aooT. 
o acórdão será lavrado por um 
do" !-:t1nlstros t03"ndos vencedores, 
ob.serva-c'o. e. escala, e, na falta. 
dê.stes. por Minü::tro mUltar, 

Art. 281 Se o réu sôlto deixar 
de eómpa:recer, sem cau">3 j~ti.fi
cada, será jul:!ado à revelia, in
depcndent.emente d.a. apub'ic~áo 
de edital 

ArL 2112. Sendo () réu revelou 
não comparecendo à sessão de 
jtl1gamentQ, ponedCl'-se-á nA for. 
ma do art. 225. 

Art. ~33. Das d -;sõe~ dd~nitL 
vas ou c·om fOrca da -tlefinltivas, 
pr-oferida:\ pelo TrIbunal. caberão 
embargcs, dentro de 10 (dez) dias, 
contados da intimação do acór
dão. O réu revel não po-de em· 

. bargar, s{~m se s.p.resentn:r à pl·i. 
são". 

.... 
r.lseussão, em turno línico d. 

redação final (oferec:da- pela.' Co. 
miSsão de Re-dação em seu Pare. 
recer ~9 686, de 1954). do projeto 
de LeI da Câll1ara número 31, da 
19tH (número 2.552~B-60. na CSZat 
de origem), que i.senta d. taxa 
de cl.espachQ aduanelro de 5% d, 
tml computador eletrôn:oo "Bm' .. 
roughs" e respectivos pertences, 
tmportados pt'a Pontiflcia Unfvpr_ 
sid·.lde Ca.tól1ca do Rio de Janei
ro, 

Em diSCUSsão a R3da\,áo p:r.!ll. 
(pauso.) 

Não havendo quem peç.a a pa.1a':ra. 
ê:eclaro enccrro.da. a discussã.o. 

Nác. tendo havido ~menàa.3 nem re .. 
tificações, nem requerimenws '\3" rll 
que a. redação finaL seja submetida j, 

votes, é e'a considerad:l- aproVada n· 
d~pendent.emente de :votaçáo, m's t~: .. 
mos do Art. 316-A do Regimento ln .. 
tern-o. 

O pro};,t'Ü irá à Sanção. 

E' a segu~nte o. Redaç5.o Ft:~:~t 
npro\'uda: 

Reâaçao Final do prozeto c:~ LZj 
da Câmara 1t" 31. da 1904 (flume ... 
fo 2,552-B, de 19GO, 1l-1l Case; ·11 
origem). que isenta d·e tcna da 
despacho aduaneiro de 5% l -',co 
'}lor cento) um com-puttl-dor ele_ 
trô'!1ico j'Bllrroughs" e respect.vC:.1 
pertences, importados p~:a. Pon!l .. 
jíeia Unit1ersidade Católica elo R. o 
de J an.eiro. 

O congresso Nactonat decreta~ 

!\rt 1" E' concedida. a. isenção dOS! 
t.a}:a. de despacho aduane:ro de :: % 
(cinco por cento) Q que se refere a 
art;. 66, de. Lei nQ 3·.244, de 14 .113 
ag()Sto de 1957, para o desembaraçO 
.alfandegário de um computador eIe .. 
trôn100 "Burtoughs", modêlo 205, O' 
l'es·:Jectivos p~rtences, constantes dai
Licença ne 20-60-313-346, chegados em. 
i"'I.1uio último. pelo avião n9 773 do. pan 
Amerjcan World Airways, e importa. 
dOs' pela. Pontiffcia Universidade Ca.. 
t61ica. do Rio de Janeiro. 

Art 29 Q favor c·onced!do não 
a.b1.'g.nge· () materia.l com simUar na,.. 
~~haI. 

~ Art. 31) Esta. lei entú.rá em vi~o-l.\ 
na. :lata de .sua publicação, revoR"udaIJ 
as dJ.sposiçóes em contrário. 

n:.x"U.'3.são, em turno únICO, da. 
redação final (oferecida pela 00 .. 
mLssão de Redação 2m seu r.a,e
cer .' 635, de 1964) do proj'", 
de Decreto Legislativo n9 32, de 
1964, ri.:inál'io da câmara dt)3 
:Deputado~ (n9 1t6-A~63, na c:.a:& 
de origem). que mantém elec'5à() 
denegatória. do 'l'rHmool de Cru... 
t.as. de registro a contra.to cc' e_ 
tm~~ enti~ a Diretoria Re~jonal 
dos COrreioS e Telégrafcs, no !Cs. 
talJo de Amazonas, e a firl1l9: .J. 
I.üna. para re-pal'OO no prM10 'a. .. 
que!a. rep'lrtição.~ . 

Em discussão a Redação Fi!1"11. 

(Pau:lct) 

Nã{) hnvendo quem peça a p.ala'r-lt· 
declaro encerrada a. discm:são 

Não tendo havido emendas, n e ~l\ 
retificações, nem requerlmenolo: p1' ao 
que a redaçno final seja submel"1'"".n " 
\'oros, é ela c{}ll..<::tderada nprova.d.?, n~3 
têrmos do Art. 31J)-A do R~glmen .. 
to. 

O pl"O-jeto Irâ à promu!;,,lçã,). 

~!:' O seguinte: 
·i-:;.;;;'acàú final do P,.(:jêh tio 

[UJéletõ LCfii31at;vo 119 32, de .i0~4· 
ln~\ llO-A, de 1963, na Co 'a de 
Or:gem) . 

Art. 211 Esta lei entrará· em v!~or Faço saber que- o Cnn~~,,:,so }~2";'1{} ... 
na ó.ntA de su.a publlcação, revoga.aa~ l-n.11.l apro.vl)\l, no,; t~l"1r.o<: 6') f>:'[ < 77, 
M dhpôS!ç~& em coníré.do, • l~ tia. const1t'..dr:~o Pe'kr<ll e cu. 



UECRETO LlilGlSLAT,lVO 
NO - 1964 

Mantém o ato do Tribun~ de 
Contas da união denegatório de 
"egístro ao _contrato celebrado en· 
tre a ·D~retoria Regional dos Cor
r,eios e Telégrafos no Estado do 

~am::~::oss, e ~ I~r;:d~/ d'd~~a ~~: 
1~rtiçào. 

p Con~resso Naciçna.1 decreta: 
f Art. 19 E' mantido o ato do Tribu
bal de Contas da União denegatório 
~e registro ao contrato celebrado, em 
'9.13 de agõsto de 1954. entre a Dire· 
rroria R,eglonel dos correios e T~lé
grafo!' 110 Estlldo· do Amazonas e a. 
!firma J. Lima, para a execução, pelo 
\Sfgnnào contratante, para reparos, no 
prédio daquela. repartição. 

Art 29 &te decreto legl,sIativo en. 
ltrará em Vigor na data de sua 'lJubli
eaçfto,- revogadas as diSpoSições em 
bonj;rário, . 

. ·D~cussão; etn s€gundo turno: do 
Projet<J de Lei do Senado nQ 11. de 
1963. de autoria do Senhor Sena_ 
-dor Nogueira da- Gama~ que di.s
f1õe sôbre a re.adpatação a que Be 
refere o capítulo X da Lei núme
ro 3.780, de 12 de julho de 1960 
(Projeto aprovado em ,)l'Ln3:ro 
turno DQ& têrmoS do Substitutivo 
<ia' Comissão de. Constitn!c:l." e 
Just!ça, tendo Parecer sob ne 545, 
de 1964, da COrn:ssão de Redaçã/) 
eom a redacão do vencido. 

Sõbre a mesa: emenda. que vai ser 
~ pelõ Sr .. 19 Secretário. . 

E' lida a seguinte: 
EMEKDA N° 2 

Subemel"lda à emendà substitutiva 
~a Comissão de 'constitüição e Jus_ 
til;:a ao Projeto de Lei do Senado nú. 
tnero 11~ de 1963, que dispõe sôbre a 
~adaptação a que 'lOe refere o Capi
tuJo X da Lei n" 3.780, de 12 de ju_ 
lho de 1960. 

Ao ParlÍgr:J'f~ único do 3rt. 1°. 

Suprir1am~se as expressões: "sem 
t,nterromper a contagem de tempo 
para perfazer o triênio'. . 

, -. 
Justificação 

A supressão proposta na p~esente 
~rncnda. é necessária, pois fl medida 
oonsubsí.anciada na exprezsão: "sem 
interromper a contagem de' tempo pa~ 
ra perfazer o triênio" não mais se 
Justifica, à vLst.a de ter sido revo. 
tado o instituto dos triênios, previsto 
~a Le.í nO 3.780, de 1960,. por fôrça 
da Le1 n9 4.34.5, de 1964. . 

Sala... das Se.ssões, 22 de julho de 
1964. - Nogueiar da Gama . 

O SR. PRESIDENTE: 

(NogueírCt da Gama) _ Em dJs
.oUS800 o projeto. (Pausa) 

Não havendo quem queira fazer uso 
. da. palavra, encerro a discu.s.sã>o. 

O projete voltará às Comissões de 
~onstituição e justiça e de Serviço 
Público Civil, a fim de que a emen. 

·tia de Plenário, seja examinada. 
E3gotada a matéria constante da 

~rdem do Dia. 
. Há orauotes inscritos. 
". Tem -a palavra o nobre Si3nador 
'Antonio Carlos. . . 

l O SR . .'\NTONIO C.'\RLOS: 

(Sem revisão do ora-dor) - Senhor 
. (reSidente, a. Casa conhecE' a.s mi

. ,ha.s . Iniciativas, no sentido de evl_ 
,.ar injustiça cometida pelo p1ano de 
ítJlassi:ti'caçáo . dos Funcionários Pú. 

°1>1005 da União, no que toca aos ni
:!eis aplicados aos postalista.s e telê_ 
fp'atlst.as. 

O Senado d<>ve estar l~ ~, 

~
. e, logo ao e..:.sumir, a ~ra, áil1e-= 

. tei em enda ao pr()~to do ~, fim..: 
ador Gilberto M:a:riMo, PTOC~' 

restabelecer um critfo-l'lo de justiça no 
que tcca. a e<õsas duas classes fun. 
cior..ais. A emenda foi aprovada,. poI' 
unanimidade ,em t-ôdas as Comi~ões 
do Senado. Consagrada pelo Plenário, 
f01 à Câmara. des Deputados, A pro .. 
posiçãQ lá 'se ~rnnsformou em PIOjeto 
de Lei 1.e08 e tOdas' as eom;Ssões 
Técnicas da Câm9.ra que se m.a:nifes .. 
taram. sôôre o Projeto acolheram e 
recomendaram ao Plenário a SUa 
aprovação: 

Ocorreu. contudo uma circlUlStân
ela. !iurp-reendente e pl'ofundamente 
desagradâve1 para quem, como t'm, ve. 
nho defendendo n idéia da ~classl_ 
ficação dos posttl.l ishu; e telegrafistas 
nos níveis 17 e- 18 por considerar tal 
ato de' justiça. 

Quand, o Projeto estava na 01'
dem.do-Dia paT~l ser votado, adot.ou. 
se .0 Ato Institucional Que proibe 1ni. 
ciativa parlamentar criando aumentb 
de despesas. E, assim, a maU ria toi 
arCluÍvada. 

Não desistindo de lançar (I obje
Uva, entendi de meu dever, Sr. Pre. 
sidente . ...;;,.. em face do que dtspõe o 
Art. 39 da Lei 4.345. de 26 d~~ junho 
do con-ente nno, - dirigir-me ao Es
celentís:s.ímo Sr. Presidente dn R.epú .. 
blica, através de memorial, • 

O art. 39 da citada lei detennma o 
seguinte: 

j'Rea..lizado o censo do fnneio
naUSmo, a que se refere a Lei n"O· 
mero 4.242. de 17 de julho de .. 
1963, n Pod()r E~'ecutivo envie.:rã 
ao Cüng!'esso Nacional, dentro de 
120 dias. projeto de lej sôbre a 
revisão do Flam de Ca'rgos ~o 
}<lunc!oDali.smo ~ivil'·. 

Estou informado d.e qUe a menc1o-· 
n.ada, revisão '1 foi concluída pê10 
DASP. depois' de feit« o censo do 
funcionalismo publico civil da união. 

TiVe co-nhecirm·nto. I;<ampért.. 'de Que 
a mat.éria foi encaminhada pelo se
nhor Pres.1C1.ente da Repúnl!ca ac Con_ 
sultor-Geral dá República. 

Julgo, pOis: ser ezta. a oportunidade 
para, reunisdo a idéia da. emenda que 
apresentei, Teivind!car. já, agora ~unto 
00 poder EXf:cctivo . lIma. vez que náo 
posso fazê~10 ~lO CO~~(J''''esfo - .sej?l1 
at.ribuidos 05 nivei.') 17 e la aos pos
tal1sta~ e telegr~.JHas. 

O memori'3.1 estÀ' as~im recli"gido: 
Brasilia, 14 de agôsto de 1964 
Excelen::fssimo Senhcr Man:e' 

ohilJ HumbertlJ de Alencar Caste_ 
lo 'Branco, MD. Pre.sidente da 
Rep-ública 

Tenho a honra de dirigir-me a 
Vossa Excelênci·a, para leva.T 610 
seus alto cl)nheciniento. problemn. 
de justiça. ligadó à situ ~ção fun": 
danaI dos ocupantes d.as cal'l'ei· 
TB!S de "telegJlO.fistas" e j'postali~; 
tas" do • 'epal'tamento dos "Cor
reios e Telégra·fos. 

2, Quando fui. discussão e vota
ção do projeto de lei qde es~abe
leceu o Plano de ClaSSificação do~ 
Servidores Públicos Federais, em 
1958, 59 e 60. as duas Casas do 
Congresso tomaram co~]hecim€nto 
de 1r.úmerM !t!irvindica'iões de dL 

. 'Ver~Qs classes e, em harmmíI'à 
com o Departrunen to Administra_ 
tJvo do Serviço Públco. aten'c..e-
raro·nas grar~de parte. 

3. Uma dessils rei'Vindieaçõe!, 
todavia. ainda, qUe ab';.olutamente 
,1ust!l e pocedente. nto fo! fl-CO w 

Ihide. como devera. 
4 .. A reivin-dicação dos j'tel-egra.·_ 

fisUts" e "postaUstas" era a de' 
(l. ~ei otribuir.lhes o chamado t1r~ 
ve1 técnico, isto· é. nh'els ,de re
:muneração 1.7 e 18. 
. õ. T.al re.ivindic:iÇ8.J eM M'Il'l-
m.~d:a rios 'OE'gulntes fãitoo: . 

a) M n·umel'OS<a.s c.l~e§. qçe 
antes do Plan" de <Jlasslf'i<"9AO. 
ténlm f>.tribuldos lÚve~s de reiPu
~)'"~ão igiui\.s. e~q'~te llfU~S, 
àqftef~ d06 "tc~- ~'l'atlsta.s" e "poB-

-W,istas" foram estabelecido .. pe10 \ 
referido plano níveis 17 e 18. en
quanto qUEr éStes fiooram cla.sslfl_ 

caô.os nos n1veis 12, 14 e·!ii. O 
quQdro abaixo comprova a ac;ser
tiva: 

,-------~ 

SISTEMA Al'ITEJRIOR 
I 
I 

C.9.lreh·as -- Leb.·as Referências. ! 
"".' .'" - 'I ~~mca AuDllrustJ'açao - J. K, L. 

M e N. "'~ ..... ,_ .......... . 
Fiel _ G ••.••• , ...•..•••••••• ,. 

SITUAÇAO NOVA 
(Lei nQ 3.780-60) 

Denomina.ção Níveis 

Técnico, AdtnlniSI:. • 
TesQureiro . . ...•• 
Tesoureiro , . . .••• 
Documentarista. • .. 
ConS. de Museu .,. 

..l7 - 18 
17 - 18 
17 - 18 
17 - 18 
17 - 18 

Fiel de AgênCia - F, G, H, t e J 
A!'quiv'Ologista. - t, J, K, L e M 
Conservador -. I, J. K L.e M .. I 
TécnIco de Educação -' J.' K, L 
. eM:.. . .. . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. Técnico de Educa_ 

Insp. de Previdência _ l. J, lt, 1I çAo : ...... , .... 
L . -e M. . ..................... , lnsp.. de Previdên-

17 - l8 

Inspetor tl·~ Seguros·- l. J. K., \ cm ........ ' .. . 
, L eM. , ............ ' .... , . .• \ Inspetor de S.egm·os 

17 - 18, 

17 - 18 
'12 - 14 - 16' 
\ 12 - 14 - 16 

Postalistas - 1. J. K, L. e M.- ••• ,Postalistas. 4 , •••• 

Telegra.fi~tas - I. J. K, L e M .... J )'elegra.fistas ..... I ' 
õ) A's funçôe.s exercidas por I 

"postaUstas" e "telegralistas" 
::õâo de naturez.a técnica, confor
mi~ decidiu o Suprem'o Trjbunal J 
Federal através do Acórdão no 
Mandado de Segurança nQ 1.657) 
e a Consultoria Geral da Re- 1 
plibHca nos pareceres M. 243·Z,: 
dE! 1955 e 114, de 1957. I 

c) 0" concursos. paTa "posta~'
Ustas" e. "telegrafistas' 'exigem 
conhecimentos gerais e amplOS, ~ 
confOl"IU'e os. seguint.es pr.ogra~' 
mas: 

Postalistas; )' , 
fl) Po.rtuguês; 
b) Matemática; . 
.c) Geografla Geral; 1 
d) Geografia do Bra:.s11; 
fl) Estatistica' . \ 
j) Noções de' Dh'eito (Adnti-.l 

llistrlltiVQ, Penal e Constitucio. ~ 
Im)) ; 

g) Legislação Postal . Interna; 
h) Legislação. Postal Interna-. 

(:j.ona.l. 

'l'elegràjistas: 

a) Legislação Telegráfka In~ 
terna.; . 

b) Lrgislação Telegráfica Exw 
terna; 

C) Conhecimentos de Serviços 
de' Eletricidade; 

d) Francês; 
6) Inglês. 
ã) Os trabalhos cumpridoS pe· 

los ':postaUstas" e ,·telegrafis
tas" são de alto interêsse na
,(üonM e, quase sempre, presta· 
dos em cono,ições dificeís . 

6. Pel.ás razões acima, logo 
que assumi o mandaoo ·de sena. 
d.or. pelo Estado de santa Cata
rina, apresentei proposição, de
tel·;ll.lil1ando a retifica-ção do Pla. 
no de Classificação. aprovado 
llela Lei n 9 3.780 ... 60, para O fim 
de a.tribuir aos "posta,1istas" e 
"telegrafistas" niveis 17 e 18, as
$im: 'redigida: 

"Art, 29 - A claSSe de Posta,... 
lista, constante do Anexo 1 -
Grupo Ocupacional CT 200 -
Comunicações - Série de elas
/Se: PQstal1.sta '- C6digo CT -
202, da Lei n Q 3.780, de 12 de 
julhO de 1960· passa a integrar 
o Se.rviço Técnico Cjeiltiflco -
TCJ - do mesmo Anexo, com a 
~eguinte estrutura: 

Grupo Ocupacional: Te 
CornunicB:ções - Série de €llM
fie: Postalista - CódigO TC -
2<&'2 Níve:s 17·A _ orientação 

e execução e 18-B _ orienta .. 
çs.o, chefia e asses.sorame.nt.o, 

Art, 39 - A claSSe de Tele-
grafista, constante do Anexo I 
- GqlpO Ocupacional CT 200 

t - Comunlc3çóe.s Série de 
Classe: Telegrafista - C'ódigo 
CT - 207, da Lei nQ 3.780, de 
12 de julho de 1960, passa a in ... 
tegrar o Serviço Técnico Cientí .. 
fico - TO ~' do mesmo Anexo, 
com a seguinte estrutU1'3: 

.~ 

Grupo ocupacIonal - Te -
Comunicações - Série de elas .. 
se: Telegrafista - Código Te -
207 - Niveis 17·A - execução 
e orientaç.ã.o e 18~B _ orienta .. 
ção, chefia e assessoramento. 

7. Dita propcsição foi ápro_ 
va ria. por unanimidade no Se
nado 1.Comi.ssóes e Plenário) e 
recebeu parecer favorável' em 
tódas as ComiSSões da Câman\ 
dos Deputados que a examina .. 
ram, Estava pronta· ~ra subir 
lt p-"mário quando, edit~..;:) o 
art. 59 proíbe aO Congrc/!o .à. 
1m.iciativa de medidas ICf~;Slàti
va.,s que cri€m on aumentem dES
pesas. foi arquivada. 

.8. Dêsse modo, um 10ng<) tra
balho foi perdido. 

9. surgiu" contudo, nova opor~ 
t~idaq.e de se lhes fazer jus.,;. 
tiça. 

10. De fato, a Lei nO 4.345. de 
26 de junho de 1964, reza no a1'
tígo 39: 

,. Art~ 39 - Realizado o cen
$O do funcionalismo, a qUe se 
refere a Lei n9 .4.242, de 17 de 
julho de 1963, o Poder Executivo 
enviará ao Oo:ngresso Nacional, 
d~ntro de 120 (cento- e vinte) 
dias, pl'ojet<l de lei sôbre a r~ 
Visão do PIaS(. de. Classificação 
de Cnrgos do Func~onalismo Ci
vil. 

11. Por out::o ladO, os níveis 17 
e 18. pela mesma lei. deixam de 
ser os .dois mais elevados da es
cala de remuneração do.s cargos 
de provimento efetivo (de car
teira ou isolados).' 

Ante o exposto, venho· com 
o maior empenho, solicít~r dig
ne-se Vossa· Excelência det:,mni
nar ao DASP a inclusão, de 
acOrdo com as supra citadas de~ 
cisões do supremo Tribunal Fe
deral e da .Consu1toria Geral da. 
RepÚblica, dos Postal1staB e Te
legra-fl.stM nos níveis 17'e 18. 
quando tôr encaminhada ao 
Cong!·es.<:o a MeI?-SQgem a .que se 

,> ., 
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refere a art. 39 da Lei n~ 4.345· I 
de 26 de junho de i964-. 

Creio. Sr. PreSidente, 'Que não po. I 
dendo defender meu projeto, nem 
apresentar novas proposições com o 
mesmo o'JjetivQ, o ca:minho que ti
nha a seguir era justamente êsse: 
:fazer ch!~gar ao Poder Executivo eEsa 
reivindicação, que. por si s6, .se re
comenda à con:;;ideração daquele Po
der. 

=--
ORDEM DO DIA 

sessão de 17 de agÓ6Lo de 1004 

(SEGUNDA-FEIRA) 

Discus.são, em turno do Projeto de 
Lei da Câmara n" 52, de 1964 (número 
2.306-B-60) na Casa de origem) que 
e?te~<!e ao Município de Barroso a ju· 
nsdlçao da Junta de COllclliação e 
JUlgamento de Barbacena tendo parew 

cer favorável, scb nO 644, de 1964 da 
Comissão de L€gls;ação Social. 

Devem,JS frisar, neste instante que 
já fOi. de fato, Rprovad& pelo Poder 
Legislativo - uma vez qUe o S~na· 
do aprovou a. emenda de minha au-
toria. e e. Câmara, em tôdas as 6UfS 2 
ComissÓf's Técnicas, acolheu minha D!scussão em . turno único do pro-
~nlcJativa - o estabelecimento dos jeto de Decreto Legi61atlvD n1? 62 de 

niveis 17 e 18 para os postal'i.stas e 1964, originário da Câmara. dos ~Jlu-
telegmfistas.· . Acredito que, com êsses elementos. tados <u9 131-A-64 na CMa de origem) 
C'Jt Poder Executivo poderá fazer jus- qUe mantém dec~são denega.tól'1a do 
tiça a etlSas c1ass-es, e atrlbuir-lhes Tribun.al de contas óa União aQ regis

tro do contrato de e.-:npréstimo no "a-
.os níveis que correspondem t'ealmen- 1 d C O te ao que merecem, pelo seu trabalho Dr e rs l.{)OO.-OOO. 00,0 (hum bilhão de cruz.eiros). celebrado a 19 de julhO 
~ }}ela sua dedicação ao sel'vIçp pú~ de 1963, entle a' União Federal e (J 

bl1~ fedf~ral. . . . . Govêrno do Estado do Ceará com re
Era. O .que tmha. a dizer. (MultO cursos provenientes da colocação de 

bem, mmto bem). I "Letras do Tesouro", tendo parece-
o SR. I'RJ<:SIDENTE: Ires, .sob ns. 633 e 634, de 1964. das 

. _ _ ,~omls.sões - d:! Constitulção e Jus-
<Noguclra da Gama) - Nua ha tlça e - de FinançaG. 

mais ora·:lores inscrito. Nada mais 
havendo que tratar. vou encerrar a 
.sessão, anunciando para a próxima a 
seguinte 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-Be a sessúo às 16 horas 

e 20 minutos. 

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL. 
Ato:; do Diretor Geral e Márc:a Maria a p:artír de abril do 

mesmo ano. U)P-T,(j-(J4). 
o Diretm-Geral deferiu os seguin· Henrique Albez to de Lima .. ~1oi.odS-

tc.l:. requerimentos; ta S~bstituto, FT-ó, em que .solicita 
N'I DP--4l9-64 _ de Cláudio Vital s~lál·lO~famUia em relação a .sUa 1;.5-

'Rebouças Lacerda AJudante de POl'~ posa,. a part:r ti;;! janeiro de 1964. 
wria FT·7. em que solic!t,a o CRnce. \DP·777·64). 
lamento de> seu requerimento número Newton custódio de Azevedo ser~ 
DP-296.64. I vel~t~ da AdJ:tInlSL-l"ação, FT-S em que 
• N'? DP-8'i3~64 _ de Elvéscio Ceolin sOhclta salà,rlo·.famíl1a. em relação a 

Ajudante t..e PorLaril.\ FT-7 em qué SUa espôsa e a S€Us filhos Esp-cdlto 
:3olicita férias relativas a 196~3 a partír JOSé Aparecido, petronilia Li.l~za. Di
de 30 de julho de 1964. v!no Socor~o, Leila e Juremar e.' par .. 

Concedeu salál'ic'famira aos segt;.'in. tU' de )an~lro de 1964. (DP·779-64). 
tl',s funcionários: Clóvls Corrêa Pacheco EletriciSta 

José pereira Ajudante de Portaria S.ui?stituto,. FT-3, em que' solicita sa~ 
FT~7, em Que solicita salál'iO-família lano-famílla em relaçâo a sua espõsa 
~m relação a sua espôsa e a. seus U- a partir de junho de 1964 (DP-780 
lhos Jo:ge Luiz., Maria de Fát:.ma a de 1964). . 
partir de 11; de janeiro de 1004 e Ma- _ José Ar1 de souza, Motorista Subs
ria de Fátima, a partir de março do tltuta FI'-5, .em que solicita sJilário
mesmo ano W:p·48I.64); f~-:níli.a em relação a. SUa espôsa. e e. 

De santmQ Mendes dos santos Li- seu fllho Renato a parUr de janeiro 
n.otl?LStft, FT-2 em que solIc::ta S'alá- de 1964, '. ,'. . 

-= = 
~gd Bispo sanes, Aju~1:1nte de por DA lNSCRIÇAO 

,it'ko, JIT·7 no d:a ,i.,; 
OSca.r Fatinh1. N~-~o .Au:ül:ar de lI? No momento da entrega do r~. 

portarla Fl'~5 110 dia 2'1. (iuerimento, o candidato ass.inará o 
Concedeu lice:lça para tratamento livro 'próprio e recemrá o ca.rtão da 

de s.aúde, de acôrdo com os respectivos identidade, com .a. fooografia e a In· 
laudos médicos. aO$ seguintes funcio. dicação de seu nÚ1n€l'O dt- chamada., 
nários: .s:m o qual não terá ingresso no re. 

Vlalr Gomes FCl":,cl!'n Imp:'es::Or TI~ CInto onde Se realizarem as provas. 
pog!áfico FT-3, no p~rioG.o de 15 a 22\ 20 r:c1el'ão in.scrtver~se brasileiro.!!' 
de Junho de 19ü4 (DP-789'64); de amncs os sexo.'i, tendo no minimll 

Alexnndre Souza Reis, Linotipista d>€Zoit~ (18) anos e .no máximo trin
FT~3 no perioà'Ü de 20 a. 21 de julhO ta e cmco (35) anos, 
de 1964, eDP·884-63). o • 

Dlret'Jria .do Pessoal 11 de a""ôsto .3 .. AO ocupan~ de car~() ou fUI?-çãa 
de 1964. _ Rub~71s Pin.to D!1~'·te'"' D' _ ~I~bhca com I?-als de tnnta. ~ cmc-c 
retor ~ , 1 ,2<» ano\) d~ ldade será exigida uma 

O D
· '" t _ <>" • - I decla.mção do õrgão competente a 

. !~e o_·G~~al con~edel1 feLas re· C;:l e e...<tivel' subOrdinado 
~i~!~as a 1902 fl.::;S S~gli'11t€S funcloná- .4~ Não .será permitidfl inscriçãO cOn~ 

Paulo Costa de OUveirr, Motorista. dlC!OnflI. 50.f] n€nnum pretexto. 
FL-S a partir de li' óe agõsto de HJ64 , 59 Será cancels.da a inscrição do 
(DP'916.64); -candidato qu,e não 1ô1' consiàerad6 

sebastião 11:~t;'Z] da Silva Auxiliar I;ID formo. e que convidado por edi
de Portaria, PL-9, a p..1.ft·r de l0 de ',w a comyletã .. la.. não O fizer no pra~ 
setembro d~ lSC4 <DP-S94-(4); ,\o concedido. 

Conced-cu. ainda, férias relativas a 69 O candido.to que não a-presentar 
1963. aos sC'guintes ftlTIôonárjos: {/ cartão de identidade terá .sua ins .. 

Edlla M~\ceGo R/.beiro TaquÍgra~a de {<J"ição oanC'€ladd. 
Debates. PL~3, a partJr de la. de ag-õs· 
to de 19'~j. (DP 9')1-04); 

'79 As provas do concurso, Os pro .. 
g"l'a.mas, r. forma d~ rea.lização. o cri .. 

Georgeta Kuntz, ofic:al LegUilat.iyo. tél"f) de julgamento, h2m conto as de .. 
PL-5 a. j:l:lrtir de 6 de u<>ósto de 1*S4 nlais condiçÕES de con:llTso constam 
(DP:-902-64), I das l1Etruçõtõs em seguida a êste edi~ 

DecIO ~l'aga de Carvalho. Contro- ta~ e serão distribuídas em avulso 3{lS 
!Qdor Graflco, PL~6, a partir de lI? de I ieteres.::ado.. ,. implicandc a inscrição 
setembro d~ 1964 <DP·9{j3-(4); r.l} c:mnecjmmto das m~smas pelo 

Ete-lrujno Pedrosa. Estoqui~t,a PL-8, i (~"ndidal..o e no ~omp'x)nü~:::o tácito <ir 
a partir de 3 de :-gôdo de 19€4 .' .. /n,.;eitá-1aS (Im toclos os seus tê!'mo5. 
<DP-917- de 1964)· . , DAS PROVAS 

Manoel COl'l'êa F'clZ0 Auxij:ar de 
Limpeza. PL-ll, a par, ir de 31 de I I - PORTUGUf;S 
agôsto de 1964 (D?-919~64) ,. I R.€daçáD até i .. inte <2:)) linha"-

Pedro I'el'x d:1 c:;sta Lace~.'d3., Guar. : w~ míni~\:l .. SÕI?r~ tt!1?1:;t s:Jl'teâdo n •. ; 
da Q~ Segurança. PL-9 a partir de ::0 h,:sa e l.f'1~1 en. e· a at,lvldade do CC:J.~ 
de agôSto de 19G4 <Dp.933-{),1): g. esso NaCIOnal. 

Maneei Vieira dos santos, Guarda '2. C{ln'€ç!l.o de t:'e:ho c:Jm um mi. 
de segurança, PL-9 a partir de .iO de nimo d~ vint'e e cinco (25l linhas. 
agôsto de 19U4 \D?-234·p.;); .sorteado nú rnomentJ e no 'qual S!:' ... 

Deferiu o R{'q\lerimento n~ DP-B39. ri·) Pl'{)positadament~ incluídos erres. 
de 1964, de Leda Maria cardos:o Naud :1. Trecho com um minim.) de trtn-
Pesquisadora PL-O em que solicito t? (30) J'nh3s para p:mh1ar. 
contagem de t~mp(J de serviço pres- ~!:sta prova \'Glerà t;p,~n <10:)) pO::1-
tado à Se-:.:retana de Educacão e Ct:'l~ to.'. as~lm dístribuid<Jl" 
tura do Rlo Grande do SUl-num total lf) Nota p~ra 'a redaçz.o - cinqü~!1-
de 1.278 dias. ta. l50) p:llltos; 

Concede'J licença para tratamento 
de saúde, de acôrdo com o respectivo 
LaUdo Médico, a Amphrfsio Lessa Ri· 
beiro, Redator de Anais e Documen ... 
tos Pa:rle.mentares PL-3. a pertir de 
l' de agOsto de 1954 iDP-878-64). 

Dlretori~ do Pessoal 12 de sgôsto 
de 19-64. Rub:ms Pinto Duarte D·~ 
retor. ' . 

(I) Correção de tr2cho - Lrint.a <3J) 
pontoE; 

c! Tncho para pontuar - "Ente 
(20) po·nt,os. 

D\ll'o.ção drl provn _ c<:nt::l e cln~ 
qü::nta (150) minutos. 

O número d:: p·a·ntos para a ha·bi ... 
litução ~ ele sessent.a ((l:}). 

nO-famil1a. t:m relação a sua. espõsa Isaac Freue. ~lauJ~ Sobnnho, Set~ 
e a seus fIlhos Silvia de Fátíma,.san- vez:t~ da A~n:lllllstr?9ao. FT-8 em que 
tyno, Elliston e OUvia a partir de sollclta salal'1o·famIl l a. em relação a 
jane!ro de ],964 (DP--601j~64) s~a espõsa .e a seus f!lhOs Tânia Ma- ---

Mnrcellno dos santos canielo Ser- ria, a partir de fevereiro do mesmo Concurs'o Público para Auxiliar 
vente da Administração. FT-8 ern que ano, t[~P-'793-64!. 

n - MATEMÁTICA 

.Resolução de questões objetivas SÔ-' 
bre problemas h3seados nos seguintes 
~st;.ntos: 

solicita salárto·!a.mma em relação a A~ton;o de Pll;3. operador de Ra~ Legislativo ' 
sua espOsa a partir de janeiro de diod~fusao SubstIt.uto. FT-6 em qUe "EDITAI:" DE ABERTURA DE 
19-64. (DP.jU9-64). solicIta ,salário-família em relação a 

J.osé Bispo sanes, Ajudante de por' SUa espOsa e a suas 1i1has . Roberta e INSCRIÇAO 
tana, FT~7 em que solic:ta salário- Ferna.nda, a partir de janeu'o do cOr- De -o;':lem. da Comissão Dir.etol'a do 
fa.milJa em relação a sua filhll ·Ma. rente ano: (Dp·824-6~). ~o Federal faço público, p3.l'a eo_ 
ria Aparecida a partir de JUMo de Inez Ellz~.beth ~::utas, Telefonista, nheclmento dos interessados, que se 
1964, (DP~7-66'64). ,FT-6 em Q.ue sollcrta salário-ramU1a a.cham abe:tt.3s·, pelo prazo de vinte 

Joaquim F;.rmino de :Melo o\ssenso- em relação a seus filhos Rocardo Wil- (20) dias, as inscrições para o provi-
7ista, FT-7 'em que soli~ita salário-fa. s~m. a partir de janeiro de 1964 e Ka- m-en.to de cargos da carreira de A.u~ 
mflia em rei ação a sua es.põsa e a rma, a partir de junho do me$mo x':!ar Legislat,~vo do .Quadro da Se-
seus filhos sônia Maria Eliflna Ma- ano. (Dp·864-64). cretro-ia do Senad-o Federal. . 

1 - Quatro operaçõ>zs fund~entals 
sôbre números jnt~iT-Cs, 

2 - potenciação. máximo divisor 
com'lm e mínimo rnúlOplO COmum. 

3 - Frações ordinárias e decimal. 
4 _ SL8tema· métric0 decl)T\So-i.. 
5 - Raiz quoadrada. 
6 .- RRzões e propo:·ções. 
7 .- Divw.io prüpotcional. 
8 '- Regra de três .simples. 

{t _ Percent,lg1::m, juros Simples 
e d-~.~~ontJs simples. 

, j 

-
• 

... 

ria, Marlstelfl MarIa, JoáQuim Firml- waldevir José da Silveira, servente O requerim~ntC' de inscrição deve 
no e Rosane Maria. a partir de mala de Administração, FT·8 em que 8011 .. ser apresentado ~ Diretoria do P.e.s~ 
de H! 64 . (DF. -782,64) . cita saJário-famíli~' em rela-ção t\ sua BOal, .afsinado pel-o próprio candidato 

Esl;a. prova valerá cem (l(1()) pon~ 
tos. -

Jonas Rodr:gues de Faria. Emenda- espôSa e a. seus fIlh~s Di1~a, Jader, ou prOCUl'ad,)r . ., instruido com os s.e~ 
dor FT~2, em que solicitrt salã.r:o-fa- Ehz€u e Elias .t partll' de Janeiro tle gulntes documentos: 
. D:lilia; em relação a sua e.s.pôsa, a par- lf:'õ4. (DP-852-64). I· 

. tIr de junho de H;'S4. (DP.772-64), Abonou, ~e, acõrdo com o respectivo . prova de idade, por cert1d-ã-o do 
Agenor Gomes Cardoso, Motorl.sta~ atesta.do medlco, as faltas relativas ao registro civil OU de casament<J' 

Substituto. FT-á em que solicita sa- mês de junho de 1964 de: 2. 8JtelStado de bom comportamento lário~tamilia 10m relação a sua espôsa Anton;o de Souza França Ajudante fIrmado po't duas pessoo,s ldÓIlt€as, com 
e a seus filho;; José e paulo Guaracf, de Portaria .FT·7 no dJa 15, fi1'lmRS reconhecidas; . 
a partir de janeiro de 1964. (DP-714 Abonou alnda, de ncôrdo com os .3. a,testad<. de vacinação; 
de 1~G4).. . ' respectivos !Dedicas aS f.lU.tas ~.ll.\-tiV.~S 4, pro"\'3. d~ quitação m~1i.taü, no 

Manoel MeSSIas do Nascimento, I ao mês de Jt;'!ho dOS segmntes fllncio~ C6\#'K) ele c.andida.to de sexo mãSeuUno; 
Ajudante de "Portaria FT-' em que nártcs: ~, tilbulo dl~ eleitor' 
solicita saláric·-famHi!l em 'relação a I Benedito José d~ :Barros Sel"Vetlte 4: çiitt'ira de id'entl.daóe ou prO
sua espõsa. e a seus fllhoo Maria Ar"'" da. Adm.inistraçã{) FT-8 no 'dia. ji. ~1; 

. recida Marinalda., Ma:.<inaldo Carlos Ivo Teixeira Gico ~!JjQ ct.e ". '''''!IU! .' . 
Albert{) a part;r de janeiro"d~ 19'61.~cret3!"~a St:bstitn~o, ~, n~ dia ~~. ~~"?':lc_g,f~e.Jfio~ ~ 

Duração da prova. - cento e vInte 
minutos. 

será consfderRdo habilitado o c:m .. 
didato que obtiver nota J<rual ou su
perior a _r.ssento. (00) poont-os. 
m -- COROGRAF~A DO BRASIL 

1 -- Llm1tes e }>Osição g~ográfica. 
n<l Cmtinente Americano, 

2 - Estados, ca;pitl1.s e cjdad~s 
princ1:pais. po.rws marítimo,;; fl.uvia-is. 

3 - Regiões, suas pl'indoats C31":1<'_ 
teristkas, produção, superffc!e e po .. 
pU!3Ç~O. 
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(\ _ Prineipais 'Viu de comun.1ea· I ,-, Rt'1;imento Comum. seSSões Õ) entre a.s linhas G espaço 5el'á 
çAo: 'ferroviárias,' rod-oviá.ria.s. m.atít~'·IOOnjilntas, Convo~açãQ. Sessllo <1t:~ ills-' dpia (:!). O parágrafo ser-ã de cinco 
.ôJas, fluviais -e a.éreas. ta.1'lção do congre-sw. Sessões para (a).- espaços;, ' 

'; __ Pl'Odução: agricultura e 1..'1. d-e11bérar .sôbre o veto, Sessões eon... C) s.pós os sinB,is de pontuação de;-
d~tria. Comércio intuno e exterho. jt.ntas para dlscu • .,.<;:São e \"Qta.çã'.) de verá, M!r ~ deixado srempre um ('1) M· 

8 -- Bra.s1lia: construção 'da nova :projetos de iniciativa do Presi-denté- paço; , 
Ce.pit-al,' sua. história; sentido econ6- (w. R€públic~: trnm.itaçflo dos projé.. _ c!) não é permitidO o uso de bOr~ 
nllco, político e social. -EàUcação. e tÚIi tie lei fl ,dos proj'eto& de Ernep.daa racha nem icte ..:::arbono, 
cultuza. Superfície e, população. à Constituição, Comissões ~ista.::.,: es- Obsert--ação';" 0.5 text-os mUneagrn~ 

Est:l. prova valerá cem (100) pOn- ~des e funcionamen.to. . fadoo, fo::neoi-:'los para a prova, não 
tos, , 'Esta prova valerá cem (100) pon- estará'? f~s:ctitos' na linha. padrão de 

Duração d~ ,prova - cento e vinte tos. ~ ·setenta- ('70) I;.sPII-ÇO; -que, entretanto, 
.Cl20) minutos.. . Dura.tão da pl'Ot'a - cento e vint.e deverá ser observada pelOS candida,~ 

Será cons'dera.do habilitado o oan- (20) -minutc.s, tos, d.e confoliuidade com o itC1l1 a. 
dids.to que obtiver nota. igu..'tl {lU ,su- Será cOXl<;id.erado habiliÜldo.. o cau- O cômputo de erl'OS se fará de B.cÕr-
]Jerio.l' ,a sess'entll (€.I.)} ~I'ontos. ãidato 'que obtive!' nota igualou s-u- do com a t.alJE.la· seguinte: 

IV _ HÚ,TÓRlA DO BRASn. perior a ,5I2Ssent3. (60)' pontes. Cada. letra ou sinal falhado cu mal 
, S 1m.presso' - 1/2 (Ul€ioJ êrro. 

" 1 -,-O descobrimento do Brasil, vis_ VI - DIREITO CON TITUCI,)NAL Cada. lebra 'cu ::>inal errado, onüt.:.do 
~' :t:o e exp1i\!ado pelas -suas _causas l'e'ais, 1 - Conc~ito de N.f!f;f:O e de Es- ou excedendo ti. margem anterior-

as transformações econõmlças de: épo~ tado. Condições de existência d.o ~s- 1 Cwu) 'êl"io. 
ca, no CDllUne-nte' Eurc.peu, as ,gran-. tado. ' carla duas letras ou sinais com as 
dts n1vegaçõf,. ()S dc~oohrim.entos e 2 - Qrganizaç.ão· F2del'!l-l. O~: Três respectivas po;sições_ .in","'ertid~ls - 1 

,~a ~xp:lnsáo, roaritima' de Po-!'tugal, Pcdlh'e5, Forma de eleição do Presi- (um) êrro. 
_-...... ;;.-. 2 ,:-' Primeiras expedições. ·Co.pita~ df~e da. República. Competênl~ia da Cada' ropafio ,n mflÍP ou a' mEnos, 

nias "hereditárias. União, dos Estados e"'do.s Mun'icipioo. entre as linhas - 2 (dois) erros. -
Do Poder Legisht.h'o. Cô,mara dos - Exce!:w ·-ou. f:l1ta: de ~p!l.ÇOS noS 

3 .:.- Colonização, ",Govêrno-Gel':tL Dcput&Co.5 e Senado Federal. Ato· 'parágrafos ou entre palavras e sluRi.s. 
Luta cbntl"f. ~'5 franceses. Instítuci.cna1. Atrlbuiçó{;S do PodeI' pOr._ es~,çc -_ 1/2 êrro. 

4 _ E......-::par:.são te"ritoria1. Entradas .L?gisl~tiilo, rniciaüo;a das Leis' O 01'- Palavras a, menos - por palavra 
e bandeiras, São Vj,cente, ,Ocupaç~o :<o.ment,o, A nlJ.cional1dade e a cida- - 2 erros,> 
'centro-suL Ocupação do SuL -Núêleo dania. 'Sufrúgio unl\'ers?l e .1ireto. ·Palavras a mais (cerias) _ por p-a-
de irrad:;tção p\Uitoril: Pêrn!'.mbuco- DireÜcs r: gllrflJ~Uas in::Hvidua:s, Le- lavnl- _. 1 l:rro. ' , . 
e Bahia, Ocupação_ do 'Sertjie. Dcup"!- t!:islH.c~o Tl'o.balhista e Prev:.dência .palaVl·f1s' (l, mai:s- (eITadas) _ por 
ção do Norte:, A luta t>:'1a pos~ da S()clil: preceitos que a, fundu.mentam. paJa\'ra. _ ~! erres 
terra, Em ..... boabM e mascates. Educação e cultura; pr1ncipiC'& que t 'hn • . ~ t" d I.un~«>.,> sup~rpo2tas: compu o I..~~ ~z 

regnJ.J,m R l~gi.sla-Çãõ d-o ensino. Fõr- (lO) e·rtos e redução dM bat,l.das rcs-
1) - Invn,,::õr:.s hMandesas.· ~ntU!·)'ei. 

ção perna.íubu-cana.' ' 

6 - República dos PalmafE:s. R,€
vOluçoo -de e2ckman,'A Reyoh.1Ç~o d~ 
Feií;p-e dos' santos Em 1720. 

ças Arm~.:d?s e sua m~.st'io, pecth'as., I 

E5ta prc\'rt . valerá Ce:1l (te,)) p~n~ Sempl'e que o c:J.ujida to houver Co-
tos. 

Du:açã:l- 'da p~"cva _ ce-nto e vinte n:etido quaJqu·r.r dêsses erres e rE'Pe-
. tlr c(u;retatnenti, lOgO a seguir, a par~ 

(12() m;llutos, ~e . €l'l'e.dl ser-Ule-á cCimputa<:Io .s..pe

Agôsl0 d~ 1964 

encaminhará ~ Presidência da, Banca 
Examinadora, que mand:a.:rá,., proeed.tr 
r:; eXaJlle da matéria._ qu~ deu origem' 
à petiçã,o, 

A Banca., de;p-oi.s de conhecer doas 
razóes a;prese-nta.q.as pelo recorrente. 
fará revisão geral ou pardal da. p'ro .. 
l'a ,e emitirâ parecer fundamentádO, 
mas 56 poderá,. pl'opor alteração da. 
not3. ~ atribuf.da. anteriormente, se tl
cS,r evidencJado êrro de fato na. apli
cação do critérlc de julgamento. Não 
será. 'aptecía-da a i~clamagão. se não 
redigida' em· têrmos convelllent~s ou 
não lndicar, com a.bsoluta cls:eZ9., fa ... 
tos e circunstâncias que justifiquem 
e pennitam pronta ,a-pm'açê..o. 

DepoiS de a.preciados Os. recursos 
?~la Banca, cabe a dECisã'O finttl aO 
11' S~cretário do'-Serudo Fedcre.l, re .. 
presentando a Mesa,. ' 

Os limites' tilínimos estabelecidos 
S€rão rigcrosam.;nte obeq.ecjdos. Apu .. '-, 
rar-se~*o as. fra.çõ-~ até n1.ilé.9!mos. 

DA REALIZAÇAO' DAS PROVAS 

,Será obrigatório" em tôdas as prI)
vas, 'O u..s-o da. ortografia oficial (Pe_ 
,queno Vocabulário Ortográfico da
Língua portuguê.sa, "da. Academia Bra.
sileira de Letras __ edição da Im .. 
pl'enta Nacional, 1943J.· 

As provas serão manl15crita.s a t!n ... 
t.a., deve:qdo o candida.to cor!".p.arccer 
munido de caneta~tínteiro. ou ~esfero
gráfica. carregad.a. O emprêgo de lá .. 
pis. ou de lâ.pl.s-tinta. acarretará a 
de.:claEsiflcaçã,.o do ·candidato. " 

Adotrll'E.e-á, para. ~igilo do J~llga
me.pti\. process,.,. que impeça a í~en~ ~ 
tiftcaçaQ das provas, as quais deve-
1'5..0, para isso. oferecer o ,nesmo as. 
pêcto material. -7 - r:\ Conjura~ào l.\'fíneit~. 

3·,- O Jafio Vi. A RSVOl'.1.ç5.0 Per. '. S;:..rã oOm:lde:.:a10 habilíw.do o c~m: 
nambuoona de 1817.' A Regência de! dld'ato Ql.ie obtiver nota jgual cu' su-
'D, Pedro. i l1&rior ~ Se.3BC'nt"a (60)' pont-os. 

nas 1 êi'l'C. 
SCl'Mação de silr.ba' errada -- 1 

êrl'o. . . 

AtribuiI~.seâ ,a' nota z~:o tO) à ,p.ro 
va que, apre,r,ental· sinal; expressãD 
oa convenção qUe PQss~bilite sel' ideI1.;. , 

, I . , 
9 _. Ind?p2nêênc-iá. A Guerra- tia VII -' VIREITO AD.i1llNlSTii:AT1VO O julgament(): da prova de da.tilo- tlfica.cla.' '. " 

Indep.êndêneia na Bahia. e nas outras 
.províncias, ,O prim~iro Império: . A 
criF.e de 1831 e ~ t1&l1d!ç~:f;r,o, 

10, - O p~ríGd:o rc;:encial. Rçgê_ncia 
t1"lllá. pl'f;·.isó!'ía e p=rm'.3.,n~~te. Re

T ... " gênéia d~ ~eiJó. A <;Caoannda" ou 
'_~"Revoi1.lc5.o 'de Vinazre". A gu:rra 

aos "Fa~rrapC3" Regêhcb. d.e Araújo 
:L,im.'il. A "Sabins.di". A "B:::tlaiada'·. 
A ma.101'ldade de Ped~ fi. 

:11 - Govi}rno de D, Pe;lro n. So
lução de conflltos e paci!:crtçfio 4:1.3 
províncias OS F'arrS;,H!S, e n RPj;ú
blicD. de piratini. 111ício··d-'l- imigra
c§:o~ EcóncIDla. caV:;ei:r~. Pl'Cg'!"es~o In~' 
dustriaL Br.rso de ,Hn.uá. P~',)~l';E',';'O 
rn aterJal. SsnrGmento, .\.11u:nin').ção, 
Ag:r:c:1!tura e cr::rrtó::,cio" As lrtras, 
.ciêncin,s e ane~ r!o rr rmnér:G. A ~G·
c:ed1l:de brnosilejra. DO 11 Império. O 
l'~gime pa~l'l::!'cal, 

12 _ Guerras extsfnfl.s. 
13 _ Abolição tia e9Cnwa.~Ur?, Pro" 

c~-all1::ção"d.a -.:tepúb-l:c,3. 
14 _ Repúhlica: fa.t03 p'rin<;:tpa:5. 

l' :rledo,s presirt"?nci~,is: 
15 _ Rey-:;-1 11ºJ.O ce Jrro, 'Fatos pri:1~ 

Clp-.:li,<;, 
16 - P.?rbdo.-s de Goyên.c posteriO

res n. 1930. 
Esta prova \'u1e:'á cem CO:) pon~

to~ 
Duraçf\c' d9. prova - c;::nw e i!l::,t:.> 

~ . <12fJl m'nutCi3. 
'iÓ4 .. \,''-, sdá oonsldel'sQo habilitado C> C·:lU-

'<J dià-at-O (lU obtiver nc:..:;t 19uíil t,i.\ SU~ 
pel'icr do S"2ss:lJta (SO) ponto::. 

PROCESSo LF:GISL"4'l'IVÓ 
1 _ Regim~:nto ln:ernD, Seâe do 

S~nadD Federal. Elviç50, c,;:;.m",)<J!·lção 
e cOl1)oetênc:a da -M~sa. Atribuiçõ?S 
ti.). pres:d-ênda e da ~Secretaria, CO..
mUf.õ:-,,~ f'::'r:!1anenteE -s Temp-eráh'1$: 
CDmp-2lên~ja. Se,.sécs do Senad~: 
'P1'.:,,~z.,~·e.-:Óri2.-s, crrii~ár:jru, €xtr~f,' 1r_ 
I~ál'~:1,'$ 'e .s.)l-f.n~5., ~t!l:Jhca.s e S~!'f.l\"US, 
p:'oj::fo:-; ~t:!':cies e dest.inc.çãO, r~-a .. 
mi~-<lç8.o das ";>l'Opcsisões Em r;J.zi'io dl' 
tn:l\ 1)U~~l!'eZf'. ~.rot.-çfrv: p!'OL'€'<::sCs e 
m9t"G.nS_ Em!'ll~ht::: (',c,~,:':it,(} e c-ons.~ 
t:h\~~;,o. P.equerlmet::_tos de 1.n!:>""ma-
çó?S. ' 

gm.fia ohedecerá U-,) ~eg-uInte; Os pontos e os text-os .... seJ no sor~ 
,O r ga. n·i z a. ç ã o AdminlstrJ.Uva' da Compubdo o. número 'üe pa..'1C'.n.das tead-os e o.s impressos re.spectJ:v0i} pre .. 

União. Pl'e.,Jdên:ia ela RcpúbLca, M.i- JU bstidas contidas no trecho fOl'ne- -parados na presença dos cundidatos. 
nietél'lCS. CQnSeU1-os e Ói'g~-Ü3. C:1rgos cldo, a':é o ponto_ alcanç:lào pejo cnu- O candid~t-ô que se' teti::ru do re_' 
'?l.btioJ~: conceito, ptc-t'im~nb eva- dlà3tO, dechl:Zi1"~se ... ão do- total brut.o· ;.nto qu-ran(t a realização" da prova... 
~i\ncjn. E~tágio proJ3.t4riQ, l.:;u;t-et:sti· de batidas . : erros dat11ogrãflCO-s mar _ .estará. Imtomàí:.Jcament-e, excluído do 
011> ,e f'Jit?,bilirlade,' proID:Cl-Çõ 2S. LicEn- cacCB ~'eg\ln-d( 0." especificado acima cOncurso, Será, também, exch,.íCO, por 
çl:lS, R':'~P'JnsübWdades: civil, penal e (). - quais ~el"ão. multipl1cado.s por dez ato da B'lncá Exa.mínad()~a lr ce.n
adin!nl.$trativa. (l{}), ObtEr~·se"á, as.õiin, o total lí- dtdato ,que Se ~orn-ar éufp!t-dt, de in... 

Rt~t113.mento q.a Seçretar~Q do Se- quido de ''P:mcad:l;S nos vinte (2D) mi- c01'r€çâ9' ou, descorLe!"ia pal'$ ~om., bs 
n3.do Federal (Resolução nÇl 8, de 1.900, DUtos da p:r.-::l'J.. Conferil'-se-á o gra,u txaminadores, seus auxiliares3 oú 
e 51:.:!.3 ?.l~cra"'.~õ~s), No::. c:u:ás omJ.s~ 1 d'd ' h I t ~ ,. ~ , cem (Q-O) ao ·can 1,at;O que ouyer qua quer nu ·Qrida.cte presente.' Sofrer 
:5':S, 'O ·~9.ndtda.t.o deverá rCi!Ol'J'er' à alc~nç~do- .). m..alDt' t'Jtal_ Iíquido_ de rá hMntica _panalidade ::.nuêle 'quo, 
L~i nl)' 1.'111,· de 1952 - -EstE!tuto dos .., . t i d ' "' p.:tncal..~as per n1mu o, com 11}a or per_ urano te a reaiizar>ão da pro-va~,' fô.r 
P';j!1clcn-ári.QS PÚbliccs Civis La União. f ~ - "" y f'içã-o. Fi~Ütl a dif€rença en;:;re o COIhldo em flagrante comunicaçã,o 

Estl- prova VS.loHã, DEm (DO) pcn- . J 'd ' . f' da lOS. " . . malor lqm o e o mmlmo lxa COm outros candidates' ou pessoas M_ 
, 11.;fJ). c-on·espo.n,dente ao, grau cem tl'anhas:, v~Tb~lrnente, ·por "~rtto, ou 

Duracão d.a prDVa - cen~o e nnte (1) t t.. ' ~ ~ ~!2{}) m.in1i.t~ '-. ~D. es a.r..;elec-er-s-e~á a. propOl'ça0, Dor outra fo~'m.a, ou de utHr>::u;;-1o d'ff 
que pBrm~.t.i:'á atribuir os <iiy·erws notas, livros ou iIHar,,'os ."Ivo· -

~Serã C'JnEid:ro.do habilit::t!Q O· can- I' d'""! - ~,'" "'" " graus aos (emars can lun 06. B?T\r&s"mente ~erml·tl'do •.. A a,", d'." (EdatD que obtiver 1'1Ota igU3.1 ou su- 1 t ,,}' "- v ,,'J. '"" . 1.0 ~ ~Valor d:a prova: c~m (-00) pan os. U·aba. }h........ de~'er>á "eo,'",!.,.r q'uo, J~' •• pencr a seSz.fna ( .. ) pon.os. M! i h b'li' - e t _ U • .., v O:;~, '-!'-' ... 
1 • n mO ,para a a 1 ,c.ç3.0: .;;~.ss 11 a oc:or' enCla de-s~a natur~a, 

VTn -, DATnOG~,4li'lA 

&t.a prc-vp. compresndel'à duas par-' 
t~<::.-_· 

'ã') Ve.J.odd-aQe; 
bl Perfeit;ão, 
O exame e '1 a-:purc.ç~o do valor de 

8,p,:!:):$ f-:'5-tl,Q P'J-rtrs ::e ... ·fto fe;t-a.s p::-la 
:rsnscricão:'em ;.'ilit.e {20i minutos, de 
'Ui.' texto 'nünH~ografado (·u impresso, 
~'8>r-tead-b Dr .. '1()ra. 
Pel~ t'clccidnde será at.ribuída a 

n~ta. m(\xi,.'llD. de qu'it!'~nta. (40) pon~ 
tos, valmdo' SESS"2ntu {SOl pantos a 
')l,.rte. de p2rfeição. 

(6~) pontoG. 
DA' CLASSIFICAÇAO FINAL N§o haverá SEgUnda Chawada, seja. 

- qua,..l' fô!" o motivo a-leg.!ldo pa,ra jus .. 
"Eli.l caso de em.p3.te n~ cla.ssific2- tificar a aUSência do candidato: ., 

çãO final o desempa.te será feit-o pela O ~ 
melh;)r nota ,na nrO\'a de .Português; na-o comparectmcnto 'J qualC11u-er 

, . J Ih prova, importa-rã em ex~lusão do con-
se perslstlr o empate, pe a. me or curso, consíderados sem ef?jtr) -OS exa... 
nota ng, últin:a prc·ya. mes porventura jã pre~tado}':e nãO 

'Para' o jutgamento fins1, o.bJtrvar- lhe sendo -pennitid.o pre!;;tru as provas 
-se~á Ó s.eguinte critério: . F.ubseqüentes, "~ . 

Obtida ti. méd~a das notas das pro~ Tratando·se de concurso ele p~ovas,~ 
"as de PorttlgUês, -M-a.t~mática, Co!'o- para a primeira inveEtidutll em ca.r_ 
grafia' do Brasil, Histó1'la--- do Brasil gO de' cal't'eira, a tôdas -::e submeteão 
Direitos Con.stitucional e AdmiuiS"l.l'a- 03 candidatos, independen';emFnte dI) 
tivo, Técnica- Legislativa, n<:reSCên- Utulos ou. diplomas que J)r,~~ua.m. 

O -cahdidato dc,'erá apresenta!'. tia tar-se-á a. nota dupliçaàa da prova Observar-se_fl.. a ordem no edital. na 
{!lin!D1o, cento e quarenta 1140) ba~ -dç Dati1:~:Jrafia. 'A nota fi1?-al será esta realiza(ião d:.'l_s provas. A' Banca Exa.. 
~!!ia,<; pOl.' nünutú, ~endO de!"classifi:- u'll.lnl' ',"."',,·d'·d.' COr tre's (3), . d . "', ~l' . ero ~ t-" mIna ora. entretanta. podei'à a!terA. ... 
t;;iú.Q aqllt'!-B que ahn~Ir um num Após o julgamento pela Banca, e 1 ~ d 
mfenc!'. . ~ . antES d.a· identific::ção, as 'Provas fi- a., qU9.n o o considerar ronvenlente,.;. 

Será cL)nsid~raào 'habilitado () can~ earão 3. dispOsição dos~ candidatos pas Di<;posfç~cs Gera.:.s 
d:ãat.o aue ot/iv:::: 'T'cro i'!ual 00 SU- para. vf,,;t":'. P€Jo' prazo de q'ual'€-nt-a e 
O'r' r ' " "nl. >'0) po'nto.:: .'" ..... A inscrição do COlldi·dato. com B 
_ ~ 10 a 5_53.:, 'll, _. olt.o. (48) hO:"M. a fim. de .... "ssibilitar' 

O "xto 'n;n,"oo,"I""o O" tnlpre~;,,'" t-'... n8sillatnTa no livro conr!"\<>r-er.tl:: fIn-
• !.-y •• <, <> (", ...... U ... .:.!J a formulacão de 'recursos, se ca,bív€!S t''' 

deverá obedrcer, no momento de suqt' pUcnrá no conhecimento d€:~tn~ in!i-
~rfln.;cl'i~.!() da:;'!llJ1,:rM~ca, Rti -5egutnte: O re(~U1'EO cODstãrá de petiçã.o di-" trll.çõ~s e compromisso tácltc de acet.. 

a) Il. linh3. padrã: se:rá d-e í:;€tel1\.a. rigida :la Diret<H'-Geral, sem quebr.a tar as condi~õe!'l do concurso no!; têr
(70) esp'1r,D:s, sendo: t,olerado, à. dl~· de- sigilO, O recurso" formulado pelO mc-;, ~m que .se ncham' estabp-Iecldag._ 
:,:Ha, .j ~~:CêS~O OU f.üm àe qua.tro candidato, deverá. ~-o'~ pena _ de indÉ- e de doIs :was o prazo "f- va1id2.de· 
( ,J {,~-'):~L:C~; e \l!)i;e-."S (1:1. (lH\ma 0,,'9. ferim?1',--:o in lim.ine, ser fur.da.mm- d ~ Dre~f'nte concuroo, a contar da: 
\':'3. 11 ..... a k,'ln"':1r~8. ,~tf! dr tr€s 12) t-;'dv P. indica:', c.cin :)recUõãO, &s-_ques ... dat!1 tl'l bomt)'or,a~§o nela MeER d'ô 
",-"l.1?ros, fJu-and:o €.stf's fm'em m·c~J'-I· tões ~ as nciutcs ob,ieto de reviEão I~ellt\õ" Feders.l, oro:Taa'~veJ "DOI' 11l.aJs: 
r!o.~ para Q ajl.l,:;ta.-n'2nto u".\ mmg~; ACeito ,(j r~-cü:r.!o. ~ Dlréto:-Cferal O doIs 'anoo. . 

" 



Serão publicados apenas Os resuL I A VISO ao proHssão de protético d"Jntári& nhor Senado-r Eurico RtZtnde não 
tado~ que permitam a ha;Ji~itação do O Senado não se compromete. nem Pelo arquivamento dQ Projeto de podendo compàrecer por rn~tivo d~' 
car.dldato. ! no presente nem no futul'o. com re.. Lei do Senado n Q 38--63 - Promoye \ fôrça. maior, deixou aBl$lnado 6CU pa .. 

As nomellções obedecerão rigorosa~ lação a moradia. a divulgação de ensino prhnárlo pela, recer .sObre o p-ojeta de D~eto Le 
mente à ordem de classificação. As inscrições para o concurso a que ~ - EScola em todo pals e o tele_ gislativo n9 93.64 - Aprova a Con: 

Os ca5t1g omisSos serão resolvidos se refere o presente edital estarão vrsamento dos ~rabalhos. da1: ~SC0135 ,..encâo sóbre a~s1stêncja. JUdicü'iria. 
-"' 1 tê d' 5 d telnb d das escolas téCnIcas prOf1ss'on~lls. Gratuita concluida entre o Brasil e 

p 2ia Banc:a EXamin....uora ater as a o la e se ia. as .pela.. audiência do. Mimstério Ô'l:( a Ar/NOntLna, a~o 15.11.61, e -"I,'c,'I" 
Tôdas as instruções, chamadas, avL 8 às 12 horas, no Salão Negro .do b Pú 1 to"'......, "'" «oi 

!iDs e resulta.dos serão public:gios no Eldfício do Senad.o Federal, em Bra.. Vlaçã-ú e O ras U leRS sô!lre o Poo~ à Comissão aut-oriza,çâo para relatá... 
,CIiário do Congresso Naiconal e no 5iJia, a contar do dia 17- do corrente jeto de Lei da C?âmfllI"a n" 47_64 - lo. Estando todOs de acOrdo passa a. 
Diárto Ojúital. Não há. justifbativa mês. Concede 31.'b servIdores das Estradas ler o citado parecer que é favorável! 
para o nio atendimento aos prazos secretaria do Senado Fcóend, em d~ Ferra .santos a Jundjal, e Leopol.. ao projeto. Submetido à discussão e 
determinadas. O candidat.Q deve es- 13 de agôsto de 1964. _ Evandro dma: a faculdade. de ,optarem pela votação é. s'em restrições aprovado. 
tal' sempre em zontacto com o Se_ Men~es Vianna, Diretor-Geral. qualidade de funcIonános, Nada mais havendo a, tn:ra" f-n_ 
nado, para não perdê" Os pra~Q::. D18S 17 à 27 de agôsto de 1964 Subm?tidos os pBiI'€Ceres à diSc:.tb. cerra_se a reunião, lavrando eU Ma. 

- são e vctaçáp, sem rt:strições bão a,pro. r!a Helena Bueno Branddo, Se~~.1"Etá .. 
vados. A • na, a presente ata que, uma vez apro .. 

ATA DAS COMISSõES Passa",!o a presldenc," ao Senhor vada .• err. assinada pelo SenhOl' Pre 
Senador AlOYSIO de Carv~f;ho, o Se. ,:;idente. 

Comissão de Constituição' o convênio de Trânsito Livre firma· nhor Smador Wilson Gonçalves pas- I . 
do entre os EstadOs Unid,).g do Hra_.sa a,relatar Os seguintes pr,t)etos: . _ ..... 

e Justiça' dI e a Rel>ública da Boi,,!a em 29 pela aprovação do Projeto dl De. Comlssao de Leglslacao SOCial 
- DINARIA R~ALI de março de 1958; d-o Projeto de Lei ereto Legis13tivo n9 55-64 - Aprova. \TA A • EUN1 . 

, j 

27'~ REUNIAO OR • r.. - do Senado n9 40~64 _ A1te"a o De_ o ato do Tribunal de Contas da união 1 D 16 R AO EXTRAOR ... 
!~Dt96.r° DIA 12 DE AGOSTO ereto-lei nO 4.545, de 31.7.42. que ·dis- denegatório de registro 8 contrato I DINARIA, REALIZADA EM 14 DE ... 

põe sôbre a forma e apl'esentação dos celebrada entre a Superintendência AGOSTO DE 1964. 
As 1& hóras do dia 12 de agôsto sfm/Jolos naCI-onaIS. do Plano de valorização Eccnômica As quinze horas e trinta. minutos 

de 1964, na Sala das Comissões, ~ob submetidos m pa!'e,::eres à discus· (da Ama;:ônia e a Ordem Óf\} servos I elo dia quatorze de a,.goÕSto de mil 
a presidência do Senhor Senador são e votação ~ão aprovarIos, votan. \ de Marl:l, Província do Br l~jl :r.oveeentos e sessenta t ql.atrO no 
Wilson Gonçalves, Vice-Persldente no do o senl10r Senado!' Aloysio de Ca:r- Pela aprovação do substiLurivo da ~alão Nobre do Senado Feáeral: sob 
exer~ício da ?residência, pref:f'ntes os valho o Projeto de Lei do Senado Gomis<:âo de Finanç-as aO f'-' (lJeto de a p~'esjdência do Senhor Sen<\dor Vi .. 
Senhores Henadores. AloysiO de Car· n? 4!}_64 com restrições sua:ltc à téc- L"i do ::ienado nO 4_64 - Autoriza a "aIdo Lima. presentes os Senhores 
valho, Jefferson :::e Aguial Edmund() I _' Cs.rt-P.ira de Coloruazção de B:.'I.nco Senadores Antônio Jucâ Antônio 
Levi, Bezen-a Neto e Arg€míll'o c't· mca. adotada p~la propoSlcao.. do Bra,!;l) fi efet.Jvar cpe ar.(pi. de fi. Carlos, Eugênlo Bar;os e ÉuricC' Re ... 
FigueIredo reune-Se a Comissão de pelo sena.dor Edmundo Let'l nanr.iam'~nto· à b P,efeitU1'!l;:' 1'.!IunicL zende. reune..se extraordínàr.amente 
Constituição e Justiça. Pelo nrqdivamento do prcjet-ú de pais pna aquisição de veiculas a Cem1i.ssãô de 'Legislação Social. • 

Deixam de comparecer, por rnotL Lei da Câmara n Q '15-63 - Inclui no ãovános; _ LJ21xam de cO'nn::n'ecer ~.(')J motivo 
Vo justificndo, os senhotes Senado- Plail10 Rodoviárl0 Naciona.l a ligação pela apl'U,12.çao ~D projrtc. e ~a .it'st;'-;cado, os Se~hores Senadores 
res Eurico Rezende, Ruy Carneiro e. Marra aO POrto de s. Franrtsco do em~l1da da Çomis~go ~e I.egls1açao A-.lréX-o Vianna, Ruy Carneiro, Wal. 
AfOnso Arinos. Sul, Estado de Santa catarina: Soelal ac· Projeto (te LeI ·1a Câ.mara rredo Gurgel e Attilio For.tana. 

Ê dispent;ada a leitura da ata da Pela aprovação com uma emenda n9 '74.62 - Acrescen~ uma letra no Após a ab~rtura tj,)~' tl'{;balbos o 
re\..nião ant.erior e, em seguida, apro_ do Projeto de Lei do Senado número § 19 d? ~:rt. 6Q da Lêl 605. rle 5 1.49; Senhor Presidente manda proceder 
va.da. 171-63 _ Declara de ut.ilidade pú- que· dlspde ~ôb:-e o repouso semal}; a leJt.ura da ata da reunião snt'zrior 

Dos pro.i~tos constn.nte.s da pautai bEca o "Lar de Maria"· sediado em r~munerad~ e o ,pagam~n~o df' s.a\a- q\)e f'ubmetid.a à discussão é ap:ova: 
fia0 relatadOs os 5egUlst~: Belém, Estado do Pará, ncs nos dIas fenados, ~lVIS e rellglO~ a8 sem debat-es. 
pel S" ,1 J fIe s'cn d A{/' tar SubmetidOS os pareceres Õ discus~ s~'. . O Senhor i'ienador Eugênia Ba1'ros 

,o . "na or e J r . e u são e votação, .sem restrições sã-O Pp.lo arCIUIVs.mento do proJ'~~o de T~Cl emlte parecer favorável ao PrOieto 
Of~CIO do Sr, PreSIdente da Co· aprovados. do ~enad() n9 87~1)3 - Es-~(I,be.ece te;o de Decri!t-o lJegislativo nl,! IH. dE.' 1964 

miEsã-o Diretora ao Sr. Preseidente Pelo Senador Bezerra Neto m~lmo })9.ra a, ap~entadoria . ?on. l'!on~t.:a!1te da Di.t.ta. O re-1f::Tido pro~ 
da Comissão de Constltu~ção e Jus_ c.edIda por in.:-.tltmçao de p:"evlO'!:n' Jeto aprova_ o !n~{;1'umento de E.'11en. 
ti-ça for;muJando consulta sóbr, re- P,ela aprovação dó Projet,o de Lei ela social,:. ~. 'da. à Constit11icÃ(' dn 0_""trrl7nção 
visão de impedimentos de funcioná do Senado ne 30~t4 _ Dispõe .sôbre Pela. re]elçaO do Projeto de Lei d-o fn::€mqCional do Trabalhe adotado 
!'ios do Quadro Anexo, concluIndo por a unificaçã.o e descenbraUzo.ção da ~~nado n9 10_64 - RegUla .R venda peja 46g Conferência da 0.1 '1' rr,a .. 
que esta re'lisão só poderá ~ rea11. preVidência social: do Proiet.o de De- de ~dii.ffCIOs .de apall'ta;'TIento~ !esi .. llz2{j", pro Gen~bra. em Junr:r d~ HI(j2 ...... 
zada. medi.allte PrOjet.o de Resolução ereto LeghJnt'ivo nc 91> 64 _ Aprova den:'-laIs por lrtcorporaçoes (lU fm9.1L Submetid-o ã. ôis-~ussã() i:- v( fação é 
aI;Jrovado pera plenário. ô Instrumento de Emenàa à cenSo c1ament~ públicos. aprov~do () parecer do S Ex~ . 

. Submetido O parecer lt dlscussão e titulção da Organldação lllternacIo- SUbme-t1do;:; os pareceres à diS ... ·Js,.· Nada.. mais havendo a tl'ata f'n .. 
'Votação, sem restriçõ'.:!s ~ aprovado. nal do Tr2ti'alho, Ildotad~ pf'la 46!!- são ~ vO~lção" tem restrições !!ão celT~·~e a reunião. lnvranrlo (:)' r.!áu. 

Sessão da Conferência Internacional aprovados. dio T, c. L~al 1'1"'''0, Sp.r-ret:h·j .... 0(1 hOe 
Pelo senadOr Arqemiro de FI'Jueiredo R . d 'd' I o do Trabalho, ree.1i7.ade. em 0r-néhr.it, easmm:l! o fi r;'eSl t'nc a, (" '.r. a r:~t":"'nfe ata. qll~ uml'l "1'7 ~t")ro. 

Pel::l. a.prova~ão do Pr.o,1çto de De· ell1 junhr> de 1962: do Pr;)~~}':) de Lei Senador Wllson Gonçalves COnllll"';C·l, v"'~'> "erá ~ssin?ca pelo S~nhQr Pi:e
c:eto Legislnth'o nº 92_64 _ Al)rova do Senado nc 39 .. 64 _ Di~põe .s6bre p.os membros da Comissão que Q Se~ I;:;~\~m:e. 
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COiY1!N:lõEB l'EllMANBNl'ES· 

r,~e~ldfm1,. ~ J\'!Otlrn All':lú~~' 'P;301 
" 1.:(-·p!C"j('f't\'.t ',q,\':'lfl'-d. GUnl:l 'PTE) 

l' Set:f"ctar.o - UinUl'le \VLl1rlS '{jfJN· 
~ :'~c:·,...t<lrit - I ,"o!:',' I» YJ~lllt!,) !'~D} 

3 ' ~ecretàrl0 - l\.cti'lJbel'tn neu" 'P'I.ti' 
4 ' clecretárw - Ca1 t~\e" \>IIÜW1rO ,PTNl 
1 ' ::;upJenfe. :,.. JaaCIUlm pé(felVe ,tJi..:.N) 

.:. Sup,e!Jti ,P;,j!), 
3 . ~up!ente '- Vasccneello~ ri'.!" e'3 ,PTBl 
4." SIlP\en~e - Herihnldn \fi~lrll iSf'm :egf';~d.!1 
,/ 

REPRESEN1 Aç,~ci PARTiDAR!1 

B?I) 

PARTIDO SOClA.:.. LJ~:VI0CRA rlCt~ '?~DI - 'l2 rcpre,;eutailte;, 

1 JuSt' (~uiomard - Aêl(~ 
.2 l~olJho nu oilveira - Patá 
3 t!ugému 6arros - MartlHü!lo 
-4 Sebilstiào Archer - Mnntnh;:u 
5 Vit'lurlllo Freire _ l\1ar~nh;io 
6 <;::ilgefredo Pacheco - PiflU! 
7 Meni~ze,1: PimenteJ - Ceara 
8 Wllsotl uouçnJves - Cear~ 

g 'Valfi'f'dt· Gurge; - R O ~;O~~ 
10 at1y Cn.rne!ra - Parp:íba 

1<1. 
1::1 

·14 
15 
10 
)7 
la 

\ 19. 
~W 

f\~lIÓn!G UalbmQ - I1:lÍl.u. 
Jf:fi"er:;:Oll de Aguia1 fi:. Santo 
Ullb{?-flq Marmhu - üuanabara 
Mou!'a Andrade - Suo Pau.lo 
AtlHQ {ôontann" _ Santa CatarIna 
rbldu \~t>l;.d;Jl _ f L G 8\11 
f3encr,1lto Valladares - M Gerais 
Pilinto MUller - Mut,..., Grosso 
JOfi~ l'e!iciano _ (Jol{U\ 

21 .ruseellno Kubltsc-l1ck G.:>ió.s 
11 l.JcJle Neto - Ser~ipe 

f l l\H.l'lDO tHABALHIS'fA 

,., , .. PedrQ Ludov:co - Golá~'l. 

BHASlLEIRO 1P'}'lJ! - 17 representantes 

1. 1\C1!:\Jberto Sena - Acre 
2 ()::lCtl(' PassoS - Acre 

tO. Pessoa de Queiroz l'ernllmbnco 
11 Jose El'U11l"io - PernambucD 

:~ . Viyaldo Lima - Am:u,únas 12 Sll .... eslre Pértclcs ~ Alagoas 
4. €C1munao l..evt - Amazona); 
5 ArUlur 'lirgflil.) - Am~<:onE." 

13. VasconceJas rôrres - Rio de J.-
neiro 
Nelson Macula0 - Paraná 
Mello Bra14~\ _ Paraa:\ 

fi I\ot'mm .1ucâ - Cearâ 14 
7 Uh: Rnh Rosado - .R G NOrte .15 
!1 At'gcmiro ele Figueltedo • Parnlb3: 1ô 

9 B3.rrr<! CRr't'alhv - Pe,.n!!mb:lC~o ' 17 
Nr,guelra Qn- Gama - M. Oemls 
3tz!"·ra NlÕf-o - Mnto Gt'03S() 

()N1AO Dffi!>IOCRAfICA N"ClONAl 

1 ZaCnHI'H\!: de- Asmmpção - p~f(\ 9 
2 Joaquim Parente -. Piou; 10. 

I OU:": I - 15 representantes 
Padre C<l.laz::\l1s - Sâ(J Paulo 
Adolpho eranco _ Paraná. 

3 .1'15" Candida - PJam l' Irine\1 ,I"nh:,mser S· Catarina 
4 iJmnrfe Mnri2' - R..O do thrte 12 
5, .Jnfin I\gl'lPinO - f'arn1ba 13. 
6 RUi Pa hnetr9. - Alagoas 

Antônio Carlos - S. Catarina 
Daniel Krlegcr _ Rio Grande do 
Sul 

7 lE'urlc(I Rez('.nrte _ B. S~tJltG 14 
a Afonso Arinos - Guanabnra 15. 

Milton Cnmoos - Mlna5 Gerais 
Lopes oa Côsta _. Mato Grosso 

Pll.R.rIVO LIBERTADOR ,PLl - 2 representante!':> 

1. Aloys.fo de Carvalho - 8alliÍl' 2 Mem d.e Sã. - R O. da Sul 

PARI'!DU rRA~ALHlS'l'A NAClONAL 'PTNI - '2 representantes 

:1. Cat.tete Pinheiro - Pará 2, Llno de ~f3.tos - 5, Paulo 

PAR l'IUO ..sOCIAL PR.OGRESSIS'T A I PSPI _ -Z represcntantes 

t. Raul Giuberti - E Sant.o j 2 .. Miguel Couto _ R. de Janciro 

PARTIDO SOCIALISTA BRASlt~ElRO epSBl :- 1 representante 

1. Amélio VIana - Guanabara 

MOVIMENTO TRABALHISTA RENOVADOR '!>ITR> - I ropresoutanto 

1. Aarão Stelnbl'Uch - Rio de Janefro 

PARTIDO REPUBLlÇfu~O IP"R) ... _ 1 representu..ntlJ 

1. .JúIJo 1.,eHe - Sel"g!pe 

PAnTIDO OEMOCRA'lA Cll.ISTAO tPOO, - I repr .. oot.anto 

1. Arnon de Melo - AlagaM 

SEM LEOENl>A 

1. JOSiap{\at Ma.r!nho ,- 8ahta ,2. lieribaldo Vieira 

RESUMO 

pa.rtido Social Oetnom'ático (PSU, ••.•••••••••••••••• 
E'f:l./.'tifl.(J. ·rra.baliusta Bra.slLtlro (P'l'B) ••••••••••••••• 
União Democorá.tioa NacIonaJ (ODN) ••••••••••••••••• 
Partidu Libertador (Pc' ,) . o o •••• o, ••••••• ~ ••••••••••••• 

Partido l'taoalhista NacIonal IPTNL .H ............. .. 

Partido SaClal Progressista. 1 PSP I , •••••••••••••• o" ••• 
Partido SOcialista Brasileiro {PSB) •• t ••• O .. ~, •••••••• 

Pa.rtido RepUblicano (PR) ............................ . 
Partido Democrata. C:rjstão IPDCl,_ ..•.•••••••••••••• 
Movimento Ttabalhlsta Renovador (M'I'R} •••• : •• ,' •• ,. 

8tm 18ifll.da •• ~ .............................. o •••••• ". 

., 
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BLOCOS PARTIDÁRIOS 

PS? ...... , ••• , ••••• , ..•.••...... , •.• :! Senndore3 
:& Senadorea 
1 Senador 

f'TN ..•.....•.••••.••••• to ••••••.••••••• 

P,sfi ., ...••••••••••••••••.•.•.•. , .....•..• 
PR , ...•••• "0 t ••••••••••••••••••••••••••• t Senadur 
MTR ..... " ............... , ............ . 1 Senador 
PDr; , ........•.•••• ' •.•.•..•........•..• 
Se!l.l legGnda. •.•.•••••••••.• : •• , •.•...•.• 

'1 Senador 
2 . SenadO! es 

10 .-senadores 

LlDERM2ÇAS 
l·idm ~do Governo . 

Dadel [{rieger i UUNI 

Vice-Llder 

.Mern de SI'!. 

BLOCO PARLAMENTAR fNDEPENDENTE 

Lider; Liuo de Mt\tos !.p'rNJ 

Vice-Lidere ... 

AuréllO Vianna iP8B, 

JUllO LeIte - (PR 
Josapnat M.ll'1Dhu ·$e! Je';l'e.nda.) 
Aarã.o ·StetnbruCh 'M'TR) 
Miguel Couto 'FSPI 
Amo" de Mello ,POO, 

11 - PARTIDOS 

PARnlX1 SOCIAL 01J;MOCRATlCO 

tPS1)1 

Líder: FUlnto MOJlcr 

• 
PARTIDO LIBERTADOR 'PLI 

LideI' M.em .cte Sá 
Vice-Uder: AloysIo de CarvaJbo 

• 

.. 

V.ice-Llderes: 
PARhuO SOCiAl PROORESSlST<\ 

.LHler: M.iguel Conto~ 
WUsD:~;C.hmcalVp.s 

Sigetred.o Pacheco 
Walfredo Gurgel 

Vice~Llder. Raul O\ubertl 

PARTIDO l·RABALWS'1'A. 
NACIONAL 'PTN' 

PARrW() L'RABALHISTA 
, BRAsrLKIRO 1 ?TE, 

Lider: Lino de Matos·· 
Vice-Llder: Cattete Pinheiro 

Lider:· Arctlllr Virgilla 

Vlce·LJdl~ret: 

BezcITa N eLo 
. Oscar Passos 
Ant.ón10 Jucá 

UI - PAJt'l'lDOS DE UM 8Ó 
HEPRESENT<L'ITE 

MOV lMENTO l'RABALfUS'1 A 
RENOVADOR tMTR' 

Representante: Aarão Steinbruch 

UNIAO O~,JOCRATIC,' NACIONAL PARTIDO DEMOCRATA ·CRlSTAO· 
'1'DOI c ItJDNI I 

Lider: Daniel Kl'teger 

Vicc-Llderes: 

EurIco RElZellde 
Atlolpho ['Ta nco 
Padre CaLà.~flns 
Lopes: da Costa 

Representante; i\mon de Mello 

PARTllJO REPUBLlCANO tPRI 
Representante: Júlio LeIte' 

PAR'lWO SOCIALISTA 
BRASILEIRO 'PSBI 

Representante: Auré~o Vianna :1 

ACRICUL TURA 

Pres1dent.e - SenadL":'" "José EMltlrio 1 P'l"Bl 
V\co--.rrcsldento - Senador Eugenio ·8arr08 (PSD) 

Tltulo.r .. 

EUgênIo Bar:roa 
José :fi'elicfano 

Titularoo 
JosIJ Ennlrl0 
Oix-Hult Rosado 

TituJares 

Lopc.s da Costa 
Antô 000 Curloa 

COMPOSJÇAO 

PSD 

Suplent&l 

1. Attlllo Fontana , 
2. Benedito Valladarea 

p'!'a 
Suplente 

1. cMe!o Braga . 
2. Argemi1'<l de I'lguoll'_ 

UDN 
Suplen\ell 

1. Dnniel Krleger 
2. João AgripinO 

B.I'.I. 
Titulare. BUplent .. 

Jlíl10 Le!to Raul Gluber\! lPSP)" 

Secrett\rlo - Jo86 No, Dant ... 
ReunllleiJ: qulnlu-fel .... , àa 10 bar ... 

.. 
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
PresIdente _ Afonso Arinos (UDN) 
Vice-Presldentc. - Wilson Gon-;alves (PSDl 

. Titulares 
JefIerson de Aguiar 
Antônio Balbino 
Wllscn Gonçalves 
RUy Carneiro 

Titulares 
Edmu.ndo Len 
Bezerra Neto. 
Arlhur VirgUla 

Titulares 
AlOYSIO de Carvalho (FL) 
Afonso Arinos 
Milton' Campos ~.) 

COMPosrçAO 

PSU 

PTB 

nDN 

Suplentc~ 
1. Menezes Pimentel 
2 Leite Neto 
3. José Feli('!ano 
4. Fllinto Mtiller 

Suplentes 
1, Argemirfl de FigueiredO 
3. Oscar Passos 
2. Melo Braga 

Suplentes 

1. Daniel Krleger 
2. João Agripino 
3. Euri I co Rezende 

B.P.L 
Titulares Suplentes 

~osapba Marinha (sem legenda) Aarão Steinbrucl1 (MTRl 
Secretária - Maria Helena Bueno Brandâo 
RcunJões qua.rtas~feiI·as. às 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 
.t"reSH1ente - Aurélio Vianna (PER) 
Vice-Presidente - Pedro LUdOVicQ (FSD) 

",L'ltulare! 
Pedro Ludovico 
Filinto Müi.ler 

rituJnres 
Oéicar Passos 
Edmundo Levi 

Titulares 

Aurélio Vianna (?$Bl 

COMPOSIÇAO 

PSU 
Suplentes 

1. José Felicianu 
2. Walfl'edo Ourgei 

PTB 
Suplentes 

1. Melo Braga 
2. Antônio Juct 

B P.l. 
Suplentes 

Uno de Mat.os tPTNO 

Secretária - Julieta Ribeiro dos Santos, 
Hcunlóes - qulntas-feiras, às 16 horas. 

ECONOMIA 
Presidente Leite Neto 11'81)1 
'Vlcc-Presidente - Jose Sl'mil'lo ePTE) 

Titulares 

Leite Neto 
Attillo Fontana 
Jose Feliciano 

Titulare3 

Jose I!:l'm1J'io 
Melo Braga 

:~tlplentcs 

AClOlpho Franco 
Lopes da Costa 
Irineu Bornhausen 

Titulares 

COMPosrçAO 

PSU 

PTB 

Suplentes 

1. Jefferson de AgUIar 
2 Sigefredo Pacheco 
3. Sebastião Archer 

Suplentes 

1. Bezerra Neto 
2:, OScar Passoas 

UDN 
Titulares 

1. José Cândido 
2. Z:tchal'ias de Assum~Ao 
3, Mem de Sã iPLl 

B.P.T. 
Suplentes 

Miguel Couto rPSP, Aurélio Vianna (PS(;) 
Secretária - Aracy O'Reilly, 
Reuni~s - quintas-feiras, às 15.30. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
Prclildente _ MenezeS Pimentel (PSD) 
Vice-Presidente - Padre Calazans IPTB) 

'l'ItUlares 

Menezes Plmente} 
Walfredo Gurgel 

COMPosrçAO 

l'SD 
Suple!lte!! 

1. Benedito Valladares 
2", Sigefredo Pacheco 

( .. ) Licenciado. SubstItufdo pejo a, Eurico Rezende, 

Titulares 
Pessoa de Queiroz 
Antônio Jucá 

Titulares 

Padr\~ Calazans 
Mp.m de Sã. IPL, 

Suplentes 

1. Edmundo Levj 
2. Vivaldo Lima 

UDN 
Suplente.! 

1. Afonso Arinos 
2, Milton Campos 

B P.L 
Titulares Suplentes 

Josapnnt Marinho \Se,rn legenda) Lino de Mattos (PTN) 
Secretária - Vera Alvarenga Mafra ' 
Reuniões.- CZ'Jarta~feirast às 16 hOl'<:I$l. 

FINANÇAS 
Presidente _ Argemlro de Figueiredo (PTB> 
Vice-Presidente - Panfe) Krfeger (UDN) 

Thulares 
VictoriJ.'lo Freire 
Lobãõ da Silveira 
Sigefredo Pacheco 
Wilson Gonçalves 
Leite NetO 

Titulnres 
Argemll'o de Figueiredo 
Bezerra Neto 
Pessoa de Queiroz 
Antônio Jurá. 

Titulares 
Daniel KI'ieger 
trioeu Bornhausen 
Eurico Rezende 

Titular 
U.pm rie Sã 

Titulares 
Lino de Matos (PTNl 
Aurélio Vianna (PSB\ 

COMPosrçAO 

PSD 
Suplentes 

1. Attílio Fontana 
2. .Jose GuJomard 
3. gugénjo de Barros 
4. Menezes Piment.el 
5 Pedro Ludovico 

PTB 
Suplentp.q .. ~'osé Ermlrio 

2. Brlmundo Levl 
3. Melo Braga 
4. Oscar Pa5sos 

UDN 
Suplentes 

1. fllilton CDmpos 
2. João Agripino 
3 Adolpho Franco 

PL 
SI1!)lente 

Aloysio de Carvalho 
B.P.l'. 

1. ,Júlio Leite rpRI 
Suplentes 

2. Jos~phnt Marinll0 (Sem legendai 
Secretário - ela l:Sruggcr 
H.cuniôes - quartas feiras. 

INDúSTRIA E COMERCIO 
Presidente - Senador J0sé P'ellcl,lllO r PSPI 

VlCe~PresidttJte - Senador Nelson !\'1U;II!::r n I Pl'R\ 

THulares 
JosP FeJiciann 
AUlio For;tana 

NeJson Maculan 
Barros de Carvalho 

Adolpho Eranco 
lr'.neu Bornh~men 

CO;",1P()SJÇ!>.O 

P~ 

PTB 

UDN 

B ·P. I. 

Sup!f'l1tes· 
Lob:i.o dR Silveira 
Setas! !~tl Archer 

ViV.lldü Lima 
O<;cal Pa"-Sos 

Lope~ d:J C;J~tn. 
EuricO RJ.:'zcIlde 

.Aarão Stei-nbruch Rau' CHu!)('\'H 
Seeretária _ l:Aa~';a Relen!'! Bueno RU1:1df;.o. 
Reunião - qhllltas-fcinl.s,. às Hi,30 nora.:;, 

LECISLAÇÃO SOCIAL, 
Presidente _ Vivaldo Lima 111'1'81 

Vlc~-Pl'esidente _ Walfredo GurgE'1 IPSDJ 

'I''itularcs 
Ru-y Carneiro 
Waltredo Gurgel 
Attilio Fontana 
Eugênio de Barros 

Vivala.o Lima. 
AntônIo Jucü. 

Eurico Rezenna 
Antônio Carlos 

COMPOSIÇAO 

P~U 
Suplentes 

1 Leite Neto 
2 JQSf' HUil1nlard 
3 S:getredn Pneh2CO 
4 L.obão da Silveira 

PTB 

I, Edmundo J.evi 
2 Pes"of., de Que~r~z' 

UDN 
1, Lop~5 da Cu~l n 
2. Znch:t:Jn!' de fs;umpr,>!l.o 

n P.1. 

Aurêlio V:annD (PSB\ Aa.riW StcinlJl'uch r!\lT}~.} 
Secretária - Vel':1 Al'.'arcnga M::tfrn 
Reuniõ~s - têrças-feil'<l..5. àS 15 horaH. 
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MiNAS E Ei~-JERC 1\ 
. " CO,:.vu", .. X:b·7tlo 

Presidente - J00:1ph.at. Mariro.h-"l 
Vice-Pres.id.ente - Erm~.r:Q de: "-,el':?:?: 

tr'!tularcs 
E.uy Cal'neir;.) . 
SelJasUão Ard-er. 

Din Hi.it 'Rosado 
Argemiro (lo Flgucil'ec1.o 

João Agripino 
José Gânthl0 

.. P. S. D. 
Sup~~nti~R 

\1. Sl.'Jcfre:to f'~tdt~'':,') 
. ~. Leilc '{eto 

1'. r, n. 
1.. 1'i1ltônio .lue::' 
:! .• J r'~e Ennirio 

U'. D. N. 
... .bUIJCS da Cllsl-a 

'I,. ~ntÕl1!o Cnrlm) 
B. P. l. 

Aurélio V:llnna JúEo Leite I PEr 
~ SccretÚl'ia: Ar.rtz:'i'- C'R~illy 
fuuniõt's V".1rtss-fer:as 8..3 16 ho:'!!,S 

POLlCONO OAS S::CAS 
preSUWll.t.e ..:. H.Ui l'arUl?lH' • PSDl 

l(fM~PteS!det)t~ - a;HP~i-c \'Ianna \P.::iB) 

TItulares 
S1Jy Carnelrl' 
Sebastião Archet 

Dlx·J3un Rosad.a 
Argctn.!J'<J {Í,e Flg!.lejr~do 

JQ!i-o Agrlplno 
JoM ":.1ndlrto 

<.:O:.\l,pOSlt.-:AO 
P:SU 

Sli.P!C'n,tl'...s 
1. S,gefrcdt> P~ctHC\) 
" LCi~e ~lÍ!t.O 

PTB 
i ., 

OD~ 

Anttri:o Jucâ 
JO,sCo El'n1trJo 

., Lopes da cc::.t.o. 
1, AntonU,.' Ca.t il>:. r: p J. 

AurêUo_ Vlanna Julla t.e1te -PR.l 
'Secre-lárta _ 1\;'acy Ü :"t~H!y 

R.eUll1Õ~~ - Q!:ana . 9irM a.s 16 hore.a 

PROJETOS DO EXECUTIVO . _ 
. COMISSÃO D~EPROJETOSDO . EXECUTIVO 

~j:es!dent~ - Sena'lo!, João Ag-npmo \ UDN) 
1t l<:e~Pre1;Hlente - Wilson GcncaJve-~ IPS:.)) 

Titulllrea 
Leíte Neto. 
Jose Guiomura 

Barros Carvalho 
Bezerra 'Neto . 

Damel Krie;Jer 

Une de Mattl\i 

" ' 
. COMPu~HÇAO 

, 
;>5D 

Pi 

supler.:~as 
W:Htredo Ciurgel 
JOSé .Feltcian-o 
§'tlV Carnell'? 

álOYS!O cte Carvalho 
p'l.'e 

Som UDOO . Levy 
,'\-Telo Braga' 

UDN 
AntonIo .C<U'108 
A.dolpho Franco 

BPJ 
~l.l.féliO Vianna 

REDAÇÃO 
presidente - l)lx-fIult' P...osado ·.(P'tB)J 

l'lce-presidcmte - Antoni_o C"'.r!os \UON) 

Titular"" 
'Walfre-do Ourgel 
Seba.stiã.o -Archer 

Dlx'HUlt Itos.do 

Antônló . Carlos 

COMPOS\QAO 
PSD ' 

SupleDt~ ... 
1. LOb~o 19. Silveira. 
2, José Felic1ano 

?TE . 

Il!dmundo LeVi 
UDN 

, 

E"l,lflCCl R>etende 
B p,!. . _ ......,tt. 

, Jú~o . LeIte (PRr Josa.pt.at M.r1nho (Sem l'~l 
Secretária - Sarail . Abrn.h§,o 

RELAÇõES EXTERIORES 
·presidente '_ Benedito Val1ada.te;s lf'SDl _ 
:Vice-Presidente - Pessoa de. Queiroz lPTl3l 

'Benedicto V'lladare.o 
Flllnto . M(l]je' 
Mé-n~ Pi,riente1 
JOsé Gutom.ard . 

Pessos. 'de Queiroz' 
VlvaldQ UIna 
Osca.r ·Pss.sos 

Antônio carias 
Jose CAndldo 
RUi. pa,imelra 

co').pO"ÇAO 
SUl>\.n~ . 

PSD 
. !, Ruy Camelro . ~ 

2., LeI\, Neto 
. a. Vlot<mno ..... etrc 
4. IVUson Gon'l&l .... 

PTB 
. '1. Antônio lu'" , , 

2. Al'IO'emiro Qe Flliuelre<IQ i 
3. /;l.io Braga 

UDN '. 
1. Padre, Calaziul3 
3. Jo~o AgrIpino 
3. Mero d. Sá (l'!,)' 

B P.l. .' 
Aarão .ste~nbrueh fl.iTR) 'L1no dO Mattos l.PTrO ... 

S"""'tarto Doê<> Batlala O<trt.aJOD BraD,CO. __ q~_:~ .. UI 110 ..... 

-. 

-. ~,' 

i I Pn;SJàflJ~-f' .- Sl~el ret!o 

1

.:V'"" "-""0""'. - JM 

SALDE 
P<1.-erieoo 
(,;i\ntlHl-O 

~UMPOSIÇAO 

• l'W!.l d.Ies 

81gefrerj("'. Pill'l,e::" 
peQrç L>l.ldu\'lC\.l' 

Vpür(>, I G1<nzel, 
2 Euge.nl() Hdrl'~ 

Jose . 0finti~dO . Lopes da Coota. 

B!'l. 

Ralll Glllbertl IPSPl ~ 1\.l;guel Couto ú'SP),. 
Se..,"!eui}lo r~CHtarljo RuI Bar~nsn.. 
J-le-u·'W;ç" Q'.UntA.~ te1.ra.S. ~ 11) ·DO'ra-3. 

SEGURANÇA NACIONAL 

.Pt'e61àen Lc 'lacha.r1,e.s 
Vlce-eresdt'tHe - José 

José OUlomlêrd 

oé A.s.s!:lll:çÇao ~ UlJN) , 
OUlotnaró .-PSDJ ' 

COM.r'cS!çao 

"5D 

1. ,Ruy o.mmc 
· _ Vl~tortn.) t"n~1.ra :I ~t.t1l1o t"0!1tanA 

!"l'S 
1. .J osé Erm1r1O • 811 veõtre pefleies 

O.sCB.J: pa.!'sos 2. 'l)1x;alÓ' Rosatlo 
Ul.>N _.' 

LrlI.leu ',"Bornhausen . 
ZaCha..r1::t.:> cte A.5stUnPçA.o 

I' M.ipho, l"ra.ooo 
2. Eurteo: /l.ezende 

B P.l. 

Raul 'CHtloert1 
secr!!tartO 
Reuntõ~ 

tPSP) Aurt!llo V'alÍlla 
Alexandre E'1aende: 
QU1nta&-- tetraa ~ 17 noras .. 

SERViÇO, POBUCO CIVil 
f?I'e,s1den::'e _ Aloysio' de Carv~".,J.tL~ l.PL) 
Vlce-Pl'esidellte - L,.eíte· Neto tPSD) 

Leite Neto 
Fll1nt~) M.üller 

, . 
DUtt-'lUit t:l.osa.do 
SilveStre' PéneJea 

Aloy,;lo d. Cu.r:valho 

AMA.> 'Btelnbrucb <MTRI· 

CÓMl"OSl9AO 

i .D 

1. V'ctorlno. F..w-o 
2. 6igeftedo' PllChO<:ll . 

Pl'B 
1_ Melo Braga 
2, AiltOlUo J~ 

JjDN 

AntOnio Oarlos 

PL 

Mem d. Sc.. 
S.I? :1. 

. 141llUel Couto 

- S",,,.etáHo;- JoSé Ne, Dent ••. , 
Rs"nl6es - terças-felrsa, C\I 18' hor-"". 

-! 
J' ",_ 

,'). ,.' 

." :r:~ANSPORTES.·éoMUNICAÇÕES E oBRAS POBl.ICÁSl 
. (-'- COMPOSIÇAO . 

TitÚla<cs suplentes 

I 

'. 

Eugênio aa"""" 
. WJJson QonçaJves 

MlÍ!ueJ Couto fl'SPl' 

.E'SD 

1. Jeif"""'" de AaUle&i 
a. JOSé,G~ 

Mel<> Brago. 
JjDN. 

IrIn.u 13ornha,.,.,,' 
B P,l. 

RII:W ~ 
SsuretAno '_ Alexlll1dre Pff.l..Cnder 
a:.",.sÕ04 _ quartaa-C.-. ... UI ~. 

, 



&Abado 16 mARIO DO COidORESSO NACIONAL (~ão ") 

COMISSõES ESPECIAIS 

)gDsto ae 11/e4 %755 

- alé \li aa _ aa 19tIi ~ 
Re""ertmento Tl9-62. apr _ em IJ ~ A) Para Revisáo do Projeto que 

define e regula a PROTE
çÃO AO DIREITO DO AU- D} 
TOR 

r- Crtaaa e.m virtude do, Çtequ~ento 
11' 480-62. do . Sr. _SeIla<!or M!ltoIl 
Camp06, aprovado em ao de l&:lell'O 

Para estudo das causas que O). 
dificultam a PRODUÇAO 
AGRO PECUÁRIA 8 suas re.; 
percussões ne~~tlu .... nA ex· . 
It_tçáo 

"'mbro cle 1962, - , 
Para o estudo da situação - até 15 "O C1ezemlo<o ele 1964 :~ 
do CENTRO TÉCNICO DE Requerunento 1 138-l13. apr. em 16 ele 

ctuzembro de 1963. 
AEFIONÁU1ICA E DA ESCO- eompletaaa em 2U a. outum-o ao 
LA DE ENGENHARIA DE 11'42, 15 de mlUO do 1900 • 23 ele . 
AERONÁUTICA. DE S JO- cj" 1963, 

ele 1962. ' 
Deslgnaàa em 211 c1e .a.ovntbro de 

19!1' 

S~ DOa CAMPOS Membros 116) - PartIdos 
Jeffersoo de AgUl&r - pSD. 

t"rorrogllda até 16 de dezembro de 
1963 em VIrtude do Requerimento nll
mero 'I93 .. 6~. aprovado em 12 de de
zembro ele 1962. 

.,,;ompletaOa em .. de 1aneU'O de 
1963. com n d.esJgnsção doa Sea.bt1re8 
Benad.orea vasoonce.1oa Torres e 
Eclmundo lIm_ 

0rIa4a em VIrtude c!o ltequerunen
to D' 669-63 do Sr. Senaaor J""ê 
Er1l1JrlO, aprovadO na sessAo óe to 00 
agOsto de 1863_ 

DesIgna0' em 22 de agOost<> ele 11183. 
Prorrogaoa por. 1 ano, em nrtuae 

do Reauerlmeut<> a' L-lIn-83 do s.
abor Senador S!gefredo Pa.ebecOt 
aprovaàQ em 16 de' dezemi>rO <11> 
l~b'3. 

CrlBaS. em virtude (lo Requerimen
to 0 9 ltS8~63. ào Sr. senado; i?a.tlre 
Cal&Z3lld" aprovado na sessâ.o f1e J.a 
ele novembro de 196J. 

DeSlgna·cta em 1;1 de !J.ovembl"Q de 
1963 

'ProlTOisda até ]5 de d.ezembro dt 
1964 em v:lrtUde do ReqúertmcllLD ~o
m.ero 1.153-63 do Sr Senador A D!.()_ 
tllO Jaca.. aprovado em 10 de ô.ezem· 
bro de t9M 

Membros 151 - Parttdos 
Jose F'ellclaIlO - PSD. 

,[,obâ,) d. ali. eira 123 cle aIIrll rloo\. 
191331 _ PSD 

J:'-u, Uanlelro - PSJ). 
Benedlcto VallaclBrei - PSD. 
WliSOD UOD(iaJves t23 ele 8.b':1l di' 

1963. - PSD_ 
DanJeJ Kr1eger - OUM, 'i 
L,oPe.s aa 008ta (29 Cle outubro at 

1961. _ UDN. ~ 
l\11lton VamOCA! <V1ce~PresldeDt.e): 
HeflbaJdo Vle1ra - OON. 
R lu ?a.unelT8 - ODN. . 
suvestre perJclea (23 Cle af)rU de 

prorrogaaa até 16 d.e dezen1J)ró de 
1964 em vIrtudo do R.equerunen'to uI) .. 
mero 1.198-63 ao Sr. Senad,ot lt4.Cne
.... PimeDtel aprovado em 15 ,1e Co-
",""bro ele 1963. ' 

Membros (5) _ Partirias 

JOSé Fe.uClano _ PSD. 
Slgefreoo eacbeoo <V1oePr.I Ruy CanleirO - PSD . " 1962. 

! s;zerra Net<> 123 de abrO de 1963)" 
MemI)ros I'/) _ Partld'" 

Gilberto A'armllo - PSD. 
:Menezes E'imenteJ - PSD. 
HeribaJ(1O V1eU'a - UDN. 
MlJton Ca:npos - 'OUI'I 
Vasconcelos rorres _ In:B. 
Edmundo I..eVl _ PTB_ 
AloYSiO de Carvalho ,"'" Pt.. 

I!8D 
Jose .Etrm1I10 IPresldente) - P'l"B, """es CIa OOSta - IJDN. 
AureJ10 Vlâmla 'Relator) - PSD. 

! 
Seoreta.no: AUXUlAr 'Legt.aU\.t1'1O. 

PL-IO 4le.anárti Marquee ae Albu
queroue Mello. 

, ReunlO .. : 2'. e". rel7aa ... u. 
i boraJ. 

An~nl() JucA - PTB. 
Padre Calazan.s _ UllN. 

fi) Par-a O estudo das Mensa
gens da Poder E.écutlvo re
ferentes à RE~ORMA AD
MINISTRA TlVA 

. Crle.lla por lnlclat1va da Câmara 
Para efetuar o levantamen ... dos. Deputados aprovada pelO Senado 
to da PRODUÇÁO MINERAL em Lia 1963 B) Para e:,tudar a situação da E) 

CASA DA MOEDA • Membroo 118, PartidOS 
DO PAIS e estudar os meios Senaaores, 

Criada em VU'tuae 0.0 Requerlmen~ 
to 0.9 561 .. 63. clG Sr, Senador JeUer~ 
60D de AgUlar, e.prova40 em 14 ele 
IIgÔS'" a. 1963_ Deoignaaa em 28 a. 
egOs", ae 1963_ 

capazes de possibilitar a. WllSoD G1>nçalves - PSD. 

d - I' - Leite NeU> - PSD_ sua in ustrla Izaçao Stgelredo pacneco _ PSP. 

ProrrogBa8 até 14 de março de 1964 
(90 tllas ) em VU'tude do HeqUettmeOa 

to nQmera 1.160-63. dO Sr. senaool 

Crlaaa em vtrtude (10 Requertmen .. 
to ali 66b~~, do 61'. Senador ~0Sé 
EnnU'10. aprovBdo 11& sessão de 1. de 
setembro de 1963.' 

.Jetterson de AguIar aprovado em 10 OeslgnaClB em 19 de setem~ro 4e 
cle detcmbr<> d. 19611_ 1963 

Membrcxl (n - PartidOl: I ~o;"ogada em v1rtude do ileque .. 
JefterSOD de AgÚ28/f CPreSlde.wte _ l'lmecto oy 1.159-63, do SI'. Senddor 

PSO Milton campos. &D'fovado na. le.ssão 
. de 10 de dezembro de ,1963_ 

Wt1s0n Gonçalves - PSO. .. 

Artnur VlrilllO - 'PTB. .' 
Edm.undo I..e'\~ - PTü. ) 

MemlJroo (9) - Pa.rt1dOe 

Argem1ro de {i\lguerredo _ PTS. 
Edmundo ,loe-n - 1"11l 
AOOlpUQ FT'DCO - UDN_ 
João AgrW1ilQ - UDN. 
Aurél1c Viannfl _ PS13 
Josaphat MarUltlo - Sem legen,ja, 
Deputados: 
GUSt.a\1Q u2,panema (PresldeDte) -

PSD 
AderlJaJ Jurema - PSD. 
Laerte Vle ':~ - Ul).~ ,Subst!:uJdo 

pelo ellutadC Arnaido Nogut!l.'"aJ. 
fitJtm Ula.s - UlJN. 
Ooutel de A.nC1raüe - P'l'B. 
ArnaJd(l C-el'CleU'a _ PSP. 
Juarez CAvara' - PUV. 

AQOlpno Franco _ ODN_ 

Eurtco Rezende (VIcePre6laente) -
PDN. 

JO&.pb.at Mar1nho - S/legenaa. 

seor.tarto: Qf1O!al t.egliJatlvo, 
I'L-G. J, B _ caste)"" BraDco. 

JOSé tooeUCUUlO _ PSD. 

Attll1<l- Fontana -' PSP. 
EugênlQ Barros - PSD. 
JO&- l!!rtnlrlO tRelator} -
Bezerra Neto _ PTB. 
MeLo. Braga - P'I'B. 
LDl>.. da COSta - OUN_ 

Para, no prazo de três (3) 
meses, proceder ao estudo 

Mlloon 
OUN 

!'TB. -I, )EwaJaO t'w,o - MTa; 

Campos <PresldenteJ_ das proposições que digam 

JÚllo LeIte eVlcePr.) - PRo ) 
Secretano: AuntIar Legt.saJ.t1vo \ 

C) Para o e'studo dos efeitos PL-I0 IUexallc!re Mar",," de AlbU-\ 
da INFLA(;ilO E DA POLITI- Querque Mello. 
CA TRIBUTARIA E CAI\' 31AL aOUn1Ce8: b" r'lr., é.s 18 1I0r .... 

SOBRE AS EMPRESAS PRI-
VADAS -. . 

Crla.Q.a em "\ --:tude do ReQu.erlmeDao 

to n'l 631 ... 69 do ;;ir, Senador, Gouvee. 
Vieira., aprovado na sessão de li de 
agOosto de 1963_ 

DesIgnada em [I ele agOosto de 1963_ 
Prorrogaa. em YÚTlIde c!o Requert

mento oQ 1,161. de 1963 40 SenllOI 
Senadot Attfllo Pontana, aprova.:1o 
Im 10 de dezembi~o de 1963. 

F) Para' estudar a situação dos 
TRANSPORTES ,MARITI. 
MOS E FERROVIARIOS 

Cr1eCla em Y1rtuae c!o Requerllnen
to DY 152-63, do Sr. Senac10t JUSé 
ErmirlO, a.provado na ae.s.sã.o de 13 ~ 
novembrCl de 1963. 

J..lestgoa4.a em '13 de Dovem"bro de 
,963 

respeito à participação dos 
trabalhadores nos lucros 
das emprêsas. 

ME:)1SRoa 
Senaàore..s.: 

Bezerra Neto _ Presidente' 
AfOIl!o Arinos - Vice-pre.'S!a.~nte 
Jefferson de Aguiar - Relator. 
Leite Neto 
Nelson Macult.n 
Eurico Rezende 
Aurélio Vlanm~ 
secretá.rLa; Aracy Q'Re111y de Souza 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 
pnOJETOS DE EMEN 

- pTl!, . 
J\fOIlSO CelsO - PTB. 
NUg'tJeu-a da oam8 ..: PTB. 
B art'os Ca.:-valho _ PTB. 
AJ Jyslo de Oa.rvalbo lPres1dente}' , 

_ PL. 
Mem d.e Sá - pI". 
Josaphat Marlnbo _. S:1egenda. 

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

,Que 018POl< SOBRE AS MATe
KlAS DA COMPETllNClA ('HIV A. 
1'111 A DO <f:NADO. INl:,"UINOO 
AS DE PROPOR A EXONI>IIAI,'AO 
DOS CHEFES OI<. MISSAU Dl_ 
PLOMAI'lr A PERMANENTh B 
APltOVAR O ES'rABELE1-11Ill<N
TO O ROMPIMENTO b o REA_ 
TAMI\NTO DS RELAÇOES 01. 
PL01\Í}}TWA6 CO~l PAtSES ES
TK11NGEIROS. _ 

EleLta em 4 de outubr ode 1961. 
Prorrogada: 
- s:1;é ln i'le ãezemuro de 1963 pelO 

Requenmento 307 -61 apr, em 14 de 
1r-umbro de 1961, 

- ale 15 de d~zembro de 1963 peJO 
R~ 1 139-63. apl' em la de dt:!zCQl_ 
aro de 1963 . 

Completada em 29 doe outubro de 
1962 e 2. de ab'U de 1962. 

Membros !l6' -' PartIdOS 
Menrule5 plmente1 - P:ÔD, 
WUsC'll Gonçalves 12:1 de s,brU a, 

196;:1. _ t'íesident.e - PSl..), 
Lob~o da SUveira - PSD. 
Ruy Carneiro 123 de abn.l de 1903) 

- PSU, 
OUHlo MondUl f.. d.e ou!u'Jro ele 

19641 _ PS.w 
EurICO aezende (23 de a\)rU a. 

: .. 63, - liDN 
DanleJ KnegeI - crUN. 
MliWD camplS (ViCe,Prestt!.en~e-... 

- UDN, 
HenoaJd", Vle~ra - OUN. 
Lopes !ja CQ!ita - UJ)N. 
Silvestre perlcJe.& , •....• ,.1 - ~ ~ a 
VíVaJQo L1ma - PTB. 
Amaury SiJva 124 de abril de '9!J.~) 

- pTB 
Vaga. jo Senadcr PInto F'e:-!"e,rt\ 

f2i1 de abrJJ de 1963' - Reta',úI. _ 
?TB 

AloyS10 de carvalho'- PL~ 
L~fla tte Matoa; - PTN, 

Membros 16' _ partldoa 

Atttuo Fontana - Presldentf 
PSD_ 

PrOrrogada até 16 de dezem:bro de 
1964. em ·vtrtud.e do Requertmeotc 
aQ 1 162-63 do Sr, Senador JOllc. 
Leite. a.provado em 10 de dezemD;(l 
de 1962 

DAS A CONSTITUICÃO L) Projeto de Emenda à COna-

J",,' 
J'SD-

'FeUClano - (Vlce-Pr _) 

JOIié Srtnlrlo - ltelator - 1'TIiI. 
AdOlPhO fTanco - UDN. 

Auréllo Vta.nna .... PSD. 
Secreté,rla: Ofl<11&J [~1tOo. 

J'L-3. Julleta RlbeUo CIoo ~. 

J) Projeta de Emenda 11 Cons- titiHção na, 8/61 
tituição nq 4/61 ,S/l8U .. EXON':KA~',\O POli PilO. 

Membros (5) _ Partldoa 

.ÚtllJo Fontana - PSD_ 
SJgetredO pacheco _ PSD. 
J~ I1:rmtrlo - E'TB. 

(QUE DISPOR SOBRI! VENf))MIlN-
1'08 00& MAGISTRADOS. 

ltle1ta' em :n de Junhe de 1961. 
pronogacta: 

!.r1neu Bornhau.sen - UDN. 
JllUo Lelte - PRo 
lilecrGrlo: A_ - aU 16 de d.ez.embro ele- 1962 OPI( 

~~uorjmento 1IllIJ-81 "1'1 ..... 14 a. 
A. l4e11o. _mbro de 1861. l!!L-lO. Iilexanc!re M _ ele 

JlOS'fA DO S":NADO o ..... l"(U.~ E 
D~ íl'11SSA'O [)(PI.OJUA rt('A 08 
(;ARATEU PEitMANENl'E" 

E'JeJt9 em ti de outubrc de 1961. 
ProJ":'u~ada: 
_ etC' 10 de ctezembro de !9ts2 ')riO 

ReQue-lmen1.o 6O'd·6~, aprova\k: ttUl l4 
dti lanell'Q de 1961; 



I. 

- até a de lmelro de lH3. !>elo 
P..cquertJnanto ~al-62. 1P1'OVada ent II 
11. ,'ezombro a. 1962: 

- até !li d. dezembro ele t9~4. oele 
Roquerl!l1ento 1.140·63 ,aprovado .,., 
10 de dezembro do 19G3. 

Completada em 30. cle tnirço de 
19B~. 29 de outubro de 19(i'.I. a:I de 
ebrU de 1963, 

Memorao 116) _ Partidos 

Menezes Punentel - PSD. 
ltll.l' Oarnelro 123. de ab:1l cIe 19.a, 

- Presldente - PSP. 
l,obfw da Silveira - f'SD. 
Jefferson de Aguias t23 de aoorU de 

1963) - PSD. 
. GUldo MondlD <29 d. outub'" a. 

191121 _ PSO. 
Danle: !CrlegOl _ UDN. 
Eurico Rezen<te <23 40 B.!)ri} de 

19531 _ UDN. 
MUtoll C<lmpos - UDN. 
"erlbalào Vte1ra 'V)ce~Prul(len~) 

- UDN. 

IAPeJ da COOta - uDN. 
vaga. CO Senador Etlnto F","r-etrt: 

I r23 do Q.brU de 1962 - Relar..:f -
J'1'B.' . 

. .Bezerra Neto 123 de a.br1~ de ~g.s~) 
- PTB, 
· Ama..,., Snva <23 d. IlIIrlJ d, I~~I 

-' PTB. 
· VIValdo Llma _ P'l'B. 

AI"T-llo de Carvo.lh<> - PL. 
Uno de Mst04 - n'No-

M) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição n~ 9/61 . 

C<lmpleia<l. em se d. ~ cio 
1982, 29 de outubro d. 1962 • B di' 
obril de 1003. 

Membr<>o 116) - P!U'tld"" 
Jefferson de AgUlU _ PSO. 
W.town Goncalves 123 cie .~1'il de 

1~63. _ <'SD. 
ltuy <Jarne1l'O _ PSD. 
LoOIlC da Silveira·- psu. 
GUldo MondiD t2U de outubro de 

19621 - E"SD. 
Milton Campos - OU". 
HeribaJdo Vlwa - UUN. 
Lopes da Ooota - UPN. 
João AgriPinO .23 Qe abrU de 191131 

- tIU:;'. 
fCurtco aezende 123 ele at)ru Clt 

1963. - UDN. 
811 V&ltre- emcJes· 123 Cle a.bril dt 

,'983~ _ I-'rB. . 
oNgue.lJ'P dp Gama - PTa. ;;~ 
BarrO! Carvi11ro - ?Ta. 
,)vSaphA-l Martnho '23 CC! \-brU 4e 

J.~H1:l. _ g, le:g 
1'\1OfSlc de carvalho - ~ 
L:nc de Matou _ PTl'i. 

O) Projeto de Emenda à Cons-. 
tituíção n9 11 (61 

,1'I1UÇAO DII NO\'OS 
. II1UNIt:n'.os) 

€lej I 1\ tm -:l6 dà março 4. JHI. 

Ru, ca.rn.lro. - P8. I Mil"'" CAmP"S - UDN. 
Men .... f'lmentcl - psn. t llerlbaldo Vletra - 00';', 
MiltúD OlUnpos - UDN. I João AgrIpino 123 d. abril d. 1963~ 
Heribaldo fiielra - O'DN. , _ UDN. 
EurICO R~z.ná"23 tio .1>1'11 d, I E;uru:o Rezende <23 d. .nrU cio 

1963) - UDN. I 1ge3) - ODN. . 
João AgripinO <23 de abrU <l. 100. I Da.n1"' " ~~e' UP" 

_ VIce .. Presldente _ UDN. I ~ u.u ser - ..... 
Daniel Kr.egel - QDN.· SUvestre péncles 123 li., aora dO 
Silvestre Pencle$ \23 de a!)ri1 <it 19631 '_ PTB. 

1963) - !"I'a. 
NogueIra aa Gama _ PTB.. Nogueira da Gama - PTB. 
.3!a.rros Cnrvalh(j - Pl'B. . ~ Batl'O$" CarvalhO _ nu 
kloyslo d. Carvalho - Pt,. ' 
jluréllo Vianna '23 a. abrU 4. Mem de S6 - PL. 

\9631 - Relat", - PSl!. 

Q) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq,2/62 

lINSTITUI NO" A OISCRIM1NAQAO 
DE 1I11II0"S EM FA"OR DOS 

. &fUNIClPIOS). 

Elolta .. , 23 clt ''''alo clt Im. 

Pro"!'O!IaçAo: 

- .. \6 16 ao dezembro d.· 19iI! D<>lc 
.Requenmento 78ij--6'J. Il{)rovado·.... ~ 
de dezem.b'ro <I. UI62: 

- &t6 li! t!e aezembro d. !9« ~'" 
Requorllllento 1.14b·61J >provadO "" 
10 '"' ae."mbro d. '1963. 

COmpletorta .Ill :Il! d. &OrU d. 
1!I63. 

Aarl\O Stelnbrucb _ Afro.. 

S) Projéto de Emenda à Coos_ 
tituição n9 5/62 

'DlSPOE SOBRE A' ENTRIlO,\ AO! 
6IUNWU'IOS OB au% DA AMB 
CADAÇAO DOS ESTADOS QUANi 
00 EXCEDER A8 RENDAS UU 
NIClPAlS). . i 

Eleite em.13 de letembro de l~. 
ProrrGpaa: ~ 

- .~ 16 CIG <t •• ombr. á. 19i2 !IeIG 
Requerilnento n'" 1.141-63 t!t.provadt 
..., 13 do "'.zembro <lo 1962; " 

- até 11 <I. a • ..."bro G. 11l6i :>oIt 
RequerllDentoO l,IH·ti lIJ>prv,ado fI1 

.' ,~ de aezemuro de 1983. 
yr<trrtÍgil\!ào: "ettenoD ai hgu1iU _ PS'Q. 
- llte ll) 4e dezembro de lD83 ~l(. Wilwn Oonçalves lU a. i1J)!11 Cf-

Oompl.t4a em 13 ae &llrD "'" 1",-

ReQ lU' .~~. aprovado em 12 Q •• te' 1963) - 1M30 •. 
MemDrClll - P"-""ooa 

ternor(. ae 196:.1 RUI OatlleJIo _ P5D. 
fQD~ MODIFICA O ltEOilIE OE . :- ate 1~ Qe oezemfJro ae 196": pt'lo Labia Ija Slhelra _ PSD. 
DISCCIMlNAÇAO DAS 111"S''''8 1 1.leq I 143·6'J .provad<> em .0 de LeIte Neto <2,', d. abrU d. 19~3) 

JetfcrSOlJ 4. Agt,u&l - PSD, 
gUJ Oarttero - ~SD, 
Loba., ela Si ..... -' ..ao. 

, • ... . \ dezemOf<; ne (963. _ PSD. 
· Eleita em 20 de novemnro ãe lilGl. ComPletada em 29 de outubro Oe MIlton Campcts _ OUN. 
Prorrugaaa: . 19,ti't J3 0: aorU de WS3 e TJ. t4.e JU- H&r1baldo Vietra # Vlce~,Pres1dtnr.,e _ 
- até 1~ de dezembro de 196% 1X'10jlhO ae 191)3 UDN. . 

ReQueruneoto 60;),61 apro\'Ild!' em l4," . Memor06 - Partidos Menezes P1me,ntel _ PSD. 
de cleze~brc ele 1961~ . JeirerSt.:o ae AgUl:il _ ?aO. E:urlCO Rezende /23 de abrJ ide 

- ate 15 de dezembro de IS63 neto W!..kiun GiJtlr,:alVe3 123 de' a.brU 4e lOS3) - ReíaWf - UDN. 
RequerlmentD 18:1-62 I:\provado e."ll l2 1!;\l3, - pSD Silvestre PértCje.s 123 de abril -df; 
de d:e"ealbf() de .962; Ruv Carbelro _ PSD. t963, _. Presidente _ PTB. 

. .. I LOQrl( 'lá ,:)uvelTa - f'SD. Nogue:tra da' Gama _ PTB.-
- a~ 15 de dezembr<J de 1984, ~el() I OU.do 'i'1lJndlD 1:?9 de ..Jutu'3ro de Barr~, CarvaLho _ PTB 

Réquer,mentc 1 l'U·63 .aprovado e-tn 1 W!:i"ll _ p::;l.) A!OySll) de Carvalho _ PL. 
lO ~e dezembro de UlGS t\oW!.<m çampo..., _ lJDN. Ltno de Mata _ PTN, I 

t\1e;n!)!~. !16. - parttdos Het·;há-,dt. vlC1ra - UDM.. João !\g-rtplno 123 de nbrtl d.e 1953) 

WilSon (loncru... . <23 d. &brll 114 
196J, _ !'SO. 

Lelt, No\<) ,2a 4 63. - PSD, 
Menezea P1ment.eJ - PresideD.to.' 
Ml1toQ campoa _. IJON. j 
Heribaldo Vieirà - t1IJN.. ~~,~ 
Jo.sapnat Marlnho - 123 f.63) _ 

Vlce~ Preslden te - OUN. . 
Dante. ({t1eger _ UON.· ""'" 
Vaga do sentlOl ptnto Ferre.t.ra. ' 
Eurico Rezende (23.44l) _ ODN" 

(2. I 63, - PTI3. 
No~ue1ra da Gama - PTB. 
Darros carvalho' _ PTB. 
Mem de. Sá - P!.. . 
Migue.\ Couto f23. '.63). - pap, J [I d ') L.upe~ da Coota -' OUN. ,- UDN· I 

e en;(.!n Oe AgUH11 l2a e al)r. JOáL :\;:r~pi!lO 12& de aorU da 1963) DanIel Krleser _ UDN. 
de t963. - PSLI. _. tJlJ~ I 

Menez8l! l:'ulimcnteJ p":r .• PSD . I:!;U.rlO:) Rezende 123 de !J.b~ de I T) ProJ'eto de Emenda à Cong~ 
,f'IlUlt-l.' M lel - SU l.vr.:jI· - UL.>N R)' P' I E d' C c, ," "IH 29 d' " ,,,-- AO rOJ<10 (e men a" ons· t'ltu',~ão 1,9 6/62 .u ti ,"w.or ~Ul I e ... u <4v..... U Sll\les.Ut PencJes l23 de abril de ;( 

1002' • PSP 1.63' _ PTB titllição n9·3/62 
Ruy Carne.ro 123 de :iorU de Uh),) NO,g"uelJ'i/o l1u Gama _ PT'B. 

- P60 aarr~ cru .... D.1bo _ !?Ta. 
Da1l1CJ ltl"le~et JRels.ton _ OUN. Ai'VYS10 de CUVa.lh() _ PL. 
&.\JllCQ K.elende 12~ <h: a.arIJ fl:.e M'I~,UN CüUtc _ PSP. 

196:5. - \lUto! I Qattet.e P1hhm!"(j 123 (1& -abrU d. 
,,"Wtuo campo! _ UlJN. ,1263t - ~. , 
Hel'loil_dc Víeua - VUS. . i p p' --.' 

.AUTO/UZ.~' O FRUWNÀL SUPll
IIIOH ELll"COIlAl A FIXAR 04-
TA I'ARA A REAUZAÇAO DO 
PI.EBISClTO PREVISTO NA 
IWENOA CONSTITUOIONU "" 
• - ATO 4D1C10SALI, 

Elelta em 10 Ue .1ulbo d~ H1õ2. 

1,\UMt:NTa. PAlIA QVATIlO O Nu. 
MERO DE RIlPllESENTANTK$ 
(lOS EST4DOS. 11 DO OISTBITQ 
FEDI!:R.U NO SIlNADD'. 
Eleito em 13.9.62 

ProITagada: 

Il'-" Pau".". -UPN I ) rOleta de Emenda à Cons. 
Am::t-u.r; ":;~jV~ - a3 ae l\brll àQ titwção nY 1/62 E'rorogaQ!o; 

J96::1; - P'11l i _ a.t,& lb ae dezembro de t963 pejo 

- a.t4 lb_l~. 63 pelo Requ(!J"lmeDto 
190·62. aprovado em 12 12.62: 

- ,até 15 1.:1 64 DIHo Requer1ll1ento 
1.146·63. aprovado em 16 12.63. 

B:l!TO$ CEw.'tllpo - P'fU. /OBJtlOIU'UXH":U,\USt. U(l. CONCUR .. Reque:mnentc 'T81 .. 62 apro\'"SI.<SO tm l~ 
~-~t-nl:ro de PI!.nl~ireO,o - PTB dO .'I\l~A tNVl!STIOUIlA EM d.e delrembro (te UHi2. 

Comple'aa. em 13 •. 83. 

Be;-',erra ~"i-o '23 de abrll de :GU3 (;AItOO' INIC1.\" OI-: CARR .. :ntA 
~ P'I'B F. PRI)WI~'I\O OE NOltEAÇOES 

AI1)t·rt~(1 de Car\''allto _ P~. 

Lmc Ot .\r!.J.í-uS ... \-'~. 

tXTI::H'~l\HI . 

E!elt41 em lO d.e maJO óe 1962. 

P .. rorrO!;5.cJa: 

N) Projeto do Emenda à Coas. - 'ate Ib de dezemboio de 19ú2, ptlO 
titU1Cão n" 10 61 I f"f!<.I 18:J-6:! aprJ,)-vada em l2 de de-

• < ' I b.crubrD 1a UW3 
IAPUUil ..... \U U!\~ t:U I AS OF.. (M·· - ate Ji> (jc dezembro de lP6S pele 
f;O~TOS IH;~'l']l\JAIMS 1\08 i\-lU- Rfq : H-H;:j Hpro\'ado em lO di' de-
NfCíPIOS.,. zembro r)f 1963 

Elelt.jl em 18 de dezetnbrc .:te ~p.;M Membros _ Partidos 

'\ M embroa _ part1404 
- ,.~ lb d-e dezembro de 1064 pele Jefterson do AgUlar _ PSI) 

Requerunent() 1 14" aprovado ~!I' Ruy OarneIro _ PSD 
de deumorc ae 1963 LobAo da Silvctra _' Relator ..... 

Completada. em 23 (11 abril ele i PSD 

'963. I Wih~ Oon-alv" <23' . '"I 
Membr& _ Pa'rtJdos )PSD """n"lr ~ >N -

Jefte.rson Oe &gular - PS. !' Me. neze.s 'Plmenfel _ PSD 
W'llson O<Ineal-çc$ (23 dE'- a!Jrt1 df" " 

1963) _ PSD. Milton CAmpoa -UDN 

Ru, Carneiro - PSD. . Heri.b-a;do Vleu-a - UDN 

Lo!,a. da SUvelra - P80. JosaphO! Mar1nbo - (:/3 4 63, ...;.' 
tIDN 

DanJ01 Krleger _ UDN 

. . -.. -I COmPJctaOit em 13 de abrO de ~_. 

E'rrJr1Jg!laa; , .Jerter::;OD de :\gu\at - PSD. . MEtnezes P1menteJ _ PSD. 
. WUron llOtlçalvea 123 de a.brtl de Lalta Neto '23 de abrU de 1963) 

- i.1,f' lo\) dI!' dezemtm- de 1983 C*-Jc 11963' - PSU. PSO 
Rt'1l H;;HJ~ Ilpruvadc em 12 de ~. • . 
zr.UiocrO ie 1962 _________ -,.. __________ ..,-_-'-.:... ___ .,-._ 

• "I, - 11~ lb de Clezembro de 1004 ON( I 
Ht'4 1 142~63 J!proval1c em 10.'le-uu. 
t'mro de 1963 .1 Pimco "O NúMERO. J,lE HOJE: CU$ 0,40 

Eurlco Rezende - 12:.i -4 a:J) __ vt .. 
ca .. Prel'tideute _ UDN 
,,; Vaga do SenaaO! 1'1n\<) F&rrolra 
(23 4.631 - Presldem< - P'l'a . 

NogueIra d. 08D'la _ P'I'B 
Bat"!'a4 OO,..9Jbo· _ P'I'B 
AI.... d. Sá _' I't. 
·J~lfo Leite 12a.: 8S) . - I'R 
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ANO XIX __ 150 CAPITAL FEDERAL TIlRÇ,\-FElltA, 18 DE AGOS'rO DE 106. 

-===-- ._=~- .. -
CONGRESSO NA.CIONAL 

PRESIDÊNCIA 

Convocação de !re.s.são conjunta para apreciaç-f1o de vetO' Presidencial 

Sessào Conjunta 

2" Sessão Lcgtslativa ordinária 

5~ I.egislatura 

Em 19 de alrôsto de 1964, às 21 horas e 30 minutos 

ORDEM DO DIA 
VETOS l'RESIDESC'AIS 

10, Ao Projeto de Lei no 1.915·13/60 \la Càmara e nO 74/63 no Senado, 
que mcllU no Plano Rodoviário Nacional fi ugação entre Rio Verde, no Es

"- tado de GGiál) (BR-19) e Campo Grande, no Estado de Mato Grosso 
, (BR~ 16'. tendel rl.elatôrio, sob n') 5' 64, do. Comissão Mista; 

2'~, Ao orojeto dê' Lei til) G7~B 63 na Câmara e nl) 77/63 no Senado, que 
inclu: no Plano ROdoviário NMH).n~1 a ligação R:o Grunde·Aceguá, tendo 

<(' Rela:ório, sélb n() 6/64, da C"T""'-'-'.) i\1ista; 

30. Ao Projeto de Lei n 1 .' .. :'3 no. Senado e n') 56 /04, no ".Senado, 
que estabelece normas pt'f)(? ' 'l . .., relatlvas a mandado de Se,~urança, 
tendo Relatório, sob nO 8, de 19:H, da Comissã.o Mista f veto parcial). 

1 

3 

4 

5 

Veto 
n' 

2 

3 

ORlESTAÇAO rARA A VOTAÇ'AO' 

MatérIa a que se refere 

Projeto que inclui no PlanO ROdoviário Nacional 
a ttgac:ío entre Rio Verde. no Estado ele GoiáS 
!BR-Ü;') e Campo Grande, no E~tado de Mato 
Grosso \ BR-16) . 

Totalidade do prejeto 
Projeto Que IncluJ no Plano Rodov;âr~o Nacionai 

a Ugaçfio Rio Grandc-AccgUá. 

Totalidade do projeto 

< Projeto qUE; estabelece norma<; processu~lü relati-
. vas a mandado de segurança., 

Letra '''n'', "in fine", do art. 1° (palanas vetadas); 

Art. 4° 'palavra vetada): 
Art. I}Q <totalidade). 

AT,', =r, 129ª SESSÃO, EM 17 
D': ,~GôSTO DE 1964 

SENADO 

Sessão Conjullj a 
2- Sessão Legíslath'.t, urdinárla 

50? Legislatw';, 

Em 20 de agôsto de 1964, às 21 horas e 30 minutos 
, ORDEM DO IJIA . 

contil~uY.çâ(J da votação do~ dispositiVOfl atins-ldos pelo veto pr.c-sidcll" 
cial (part'la}, 110 ProJeto de Lei nl,) 1, de 1964 lC. N.). que inStitui novos 
valores de "ent;lmentos para os servidores I~ívís do Poder Executlyo e dá. 
outras p.rovidêtJcias. tendo 

Relat(~rJC. s..,b uI) 7, de 1964, da. COmlssão Mista. 

Cédula 11° 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

OltlESTAÇAO PARA A VOTA~AO 

DispoSitivo a que se refere 
§~ l° e 2° do art. 27. 
,Art, 28 I plllavl'as vetadas). 
iI, 2° do art. 33 t totalidade) . 
Pará!;rafo único do art. 35 <tút:llidnde). 
Art. 37 (palavras vetadas>. 
Art. 40 (totalidade). 

~ Pre,<,lc:.ente do Fez:Jd(.· Federal, nos têrrno.s do art. 70. § 3? da COnsU .. 
tuiçao e ctn tino 19, n'l IV do REgimento COmum, convoca as dL.las Casas da 
Cong! es.~ N,lC10Dru para em sessão eonjun!;a a realizar-se no dIa 2.') de 
agõst-<i do ano em cmso àS 21 boras e 30 mitlut-os, no Plenário da Câmara 
dos Deputadoi), conhel f'rem' do veto presIdencial li\{) Projeto de Lei {nu
mero 1 140-B de ;963. n:l. ()âmara e n9 76 d~~ 1964, no Senado) que np.'ova 
norm~\;s para rev..sãQ :e (Jrpços e mcontratos de obras OU sen'içoJ a cargo 
de órcrão do Governo il'cdernl e dá outras providências. 

Senado f'eoeral. em 3 de aCõst.o de 1964. 
p res1dente 

AultQ MOURA ANDRADE 

O Preskcnte do Senado Federal, nos têrmos do art. 70 .• 39, da 
Com,tituição e do an. tril . 09 [V, do Regimento Comum, convoca as àU3S 
Casas do CongH:.'>so Nac10nat para, em sessão conjunta a realizar-se no 
dia. 2 de setembro de ano em curso as 21 horas e 30 mlnutos. no Plel1ár:o 
da Câmara dos Dõ:putados, conhecerem do Nto presIdencial ao Projeto de 
Lel (n'il 3 6aQ, ce 1261, na Càmara e 09 181, de 1961. nO Senado) Que \senta. 
os mlneradors.s do tlagamento da contribut~:ão arrecadada pelO Instituto 
de Aposentadot"ts e Pensões dos lndustriários. 

Senado f;i'edcral em 12 de agOsto de 19f4. 
• CAMILLO NOJUEIRA DA GAMA 
Vice-PresIdente, no ~!xercicio da Presidência 

FEDERAL' Bezerro. New. 
Guido Mondln 

\ 
'rl,l>ÍHJ:XC[A DO se. NOGCE'"RA 

DA GAMA 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA OIWiNARIA, 
DA 5q LEGISLATURA 

O SR. na':~lDEN1 r::: 
(Nogllcira da Gama) - A ll~ta de 

pre.<::ença aCUSa o comparecim~nto je 
16 8rs. Senadores. Havendo num ... rO 

~ legal, declaro toberta li se.<isfo.o. 
As 14 horas e 30 m:nutos 

nt~Hlln-.se presentes OS Senho:-es, 

Aj'J..berto Sena 
Edmu;1do Levi. 

, 
Joaquim Pan~~te. 
Menezes PillJentel. 

Wilson G{)nçaJVcs. 

A1'6emim de p;!'{ur~Tdn. 

Pessoa. __ .::! Queiroz. 

E.L" .... irio de Mo~aes. 
Silvestre Périclel'. 
Heribnldo Vieira. 
AloYsio de Carvalho. 
Eurioo Rezende 
Nogueira "..1'1 Gama. 

. Vai 5':-r lida a ata. 

o Sr. 29 Secretár!o proceuf' a 
leitura da. ata da sessão anter~or· 
qUE~ é aprovada, !;:Jm acbates. 

• 

.. .."., 
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2758 Têrça-feira ~8 (Seçã.o 11) Agôsto de '1964 

o Sr, l' Secretário lê o _ 
,uinte 

EXPED~ENTE 

~ Resposta a pedido de informações 

EXPEDIENTE 
,el!fl'Aft"I' AMEmo DE IMPRENSA NACIONAl. 

I 
nebra, na 3SA Sessão da. CO::lferência. 
InternaClOnal do' Tl'aba!ho, em 1952. 

Assim está no texto do projeto. No 
entanto, a Convenção, segundo .se vê 
da Exposição Ministerial, de 'maio de. 

Aviso SRC/G/37/592,54 (22), de 
21 do mês em curso, do SI', Ministro 
coas Relações Exteriores, com referên. 
c:ia ao Requerimento n9 171"64, do 
SI', Senador Bl'múio de M~l"a1.s. 

TELEGRAMA I 

Do Presidente, da Assembléia. Le
,'islativa do EstadQ do. Acre, nos 
leguintes têrmos: 

TELEX MJNI NR 15ôQ de 6-S-6i 
I Senador AurO' de Mouro. Andntde 
'Senado Federal, Brasília - D. P. 

I N\I 109, de 3-8-64 - Reitero ... :' 
Radiograma AL NR 78 de 12-7-64. 
.. f~braspas dirigimo~nOs vossêncie Q 

j':m deDllllci-ar Nação, Estado Acre 
f!ncontral'-5e vésperas situação verda~ 
<loira calamidade pública em decor
rênc!a. e.traso pagamento servidol'es 
públicos. cêrca quatro meses, Banco 
Crédito 'Amazônia, outm fonte prin
(:jpal, desde março não opera.. nenhu~ 
ma _suas Carteiras de Crédito. acerre--
rondo incalculá.veis prejuízos pro
dutores ,borracha, provocando' ães
]>ovoap1ento dcs seringai5 pelO tre .. 
Inendo ÊXod-o verificado f'3.1ta absoluta 
favor principal produto região, Rio 
Acre, prin&.pal via acesso encontre.~se 
lntrafegá.v.el esta época do ano, en~ 
cachoeira do, e estrada rodagem, li~ 
gando o Rio PUl'US a esta. Capital, 
intransitável. Familia 6Cre~l.lla pas~ 
rondo, como resultado, ingentes pri~ 
vações, espectro da fome rod~ndo 
lares depsUJ)eraDdo energjas huma· 
nas, agora. mais susceptíveis dOfi!nças 
cara::terístiros :mbalimentação. Pe
queno comérico, em vista tal situação. 
cerrando suas portas por não supor
tar carga eontpt'Omis::o-s bancários. 
Nêste sentt-do npelamos Vossêncla 8. 
fim minorar situação mais nôVQ Es
tado Federação, tanto carece ampa-ro 
podêres públíC05. Sludações ateUCio
EaS. - JOsé Alcel, presiqente Assem
bléia Legislativa Estado do Acre. 

PARECERES 

D1RaTOR ~GE","L 

ALBERTO DE BRITO PEREIRA 

et-ta". cO .EAVIÇC) Da .,UBLICAÇ6 •• CH.Il~S DA SEÇJ.O DI:: t:;.oAç,lc 

MURILO FI'!RRelRA AL VI'!S FLORIANO GUIMARÃes 

DIÁRIO DO _CONGRE!6S0 NACIONAL 
saçÂo 11 

Impr~aso nu ofieinae do Departamer,rto Cle Imçrenaa 

bRA SILIA 

Nadonal 

ASSINATU'RAS 

REPAR TIÇõ ES E PARTICULARES 

Capital e Interiol 

Se"'",e •• '. ••• ••••• Cr$ 50,00 

Ano .tl •...........• Cr' 96,00 

, . Exterior. 

Ano ( •••••••• '\ 00_ •••• Cr$ i36,OO 

FUNCIONARIOS 

Capital e Interior 

Semc;stra ••• o o •••••• Cr$ 
Ano .. o o ••• o ••••••• o • Cr$ 

:exterior 

Ano • "" ••• ' ••• o •••••• Cr$ 

39,00 

76,00 

108,00 

--- Excetuadas as parà o exterior, que serâo s'empre anu.ais, as 
assiuturas poder .. .se~ão tomar, em qu,l1quer época, por seis afeses 
ou um ano. . . 

- A fim de possibilitar a remessa, de valorés acompanhados de 
esclarecimentos qu;:mto ~ sua aplicação, solicitamos' dêenl preferên'cia 
à fumessa pOf ID_eio de cheque Ou val(I postal, ozpltidm; a fa\ror- do 
r.saureiro do' Departamento de l.mpr~nsa Nacional, 

- Os suplementes 'às edições dos Óltrãoa oficiais serão fornecidos 
aos assinantes s'àmente mediante so'Uctttlçâo. 

- O custo do numero atraJ3ado serêi acrescido de Cr$ 0,10 B. por 
el:erCício deco:rido. cobrar_se'ão mais Cr$ 0,50. 

omimo que, 'la.rnentàvelmente, . já &e 
tornou habitual. 

A Câmara info1'l::na o,ue o. Ministê~ 

A Convenção não se refere às nor
mas mínimas "de seguridade social" 
mas ,de "previdência s~iàl" •. 0 equi
voco'constante do 'projeto e dQ "subs
tltut!:vo" resultou da nlter&ção que a 

Pareceres ns, 707, 708 e 
de 1964 

r::J do TrâbaJho não at"endeu aos pe
didos constantes dos ofícios números 
1 249 e 152, de 27 de junho. de 1963 
e 4 de fevereiro do corren~e ano. (c 

709, mcSlTlC ocorreu CO:.."l1 os ofIcios nú.. 

I merOs 93-64 e 102.64, desta Comissão 
de 26 d~ junho de 7 de Julho.). 

en.s.a.gem adotou errone,amente. A 
Expt.stção de Motivos do M:iristrc das 
Relacões ExterIores.. e a Convenção lse 
refet\1m l'às normas mínlmas de pre~ 
vidência. soeial". 

N9 7'J7, DE 1954 É estraIih:\\'el o. que ocorre neste 
D Comissão de COnstiJtuição e! p:ojeto, na tramItação na Câmara, 

Justtca s6bre o. pr Oje-to 'f te De- CQ..'1lQ Se ve:-â. O parecer da Com1ssã 
ereto' Legisla.ttvo n(l. '30, ae 1964 de ~g~açãi) da Câmara, reIterando 
(nQ 17LA-6? _ na Câmara). que fro:~uncl2.me~to da co:nLss~ de ~e .. 
aprov a "Conven...na Cf-.ncernen. .llÇOd EXterIOres, aduZIu e -conclulU, 

a "'"," expre.....sarnentc: 
te às normas mí'Tllmas de segu~ 
ndmie sOCiaZ'I. adotaaa em Ge. 1. "Verifica~se a imp08sibillda... 
nebra, em 19'52, por ocasiáo da de, por ir.exeqüível, da aplicabL 
35~ Stssào da Conferência Inter. lidade, da convenção no seu todo, 
nacional do Trabalho. embora nos traga por. St-lll- itens 

Relator: ar. J~ffer.son de Aguiar. SU1:tSidi'Os" a~o'Veitâveis"·. 
2, "Dal Ilao termos corno acon

selhar a ratif1ca.ção de Conven.. 
ção ne) 1.02_ e opinamos pela r-ejei
ção da Mensag:em n9 U 4, c:!o&..1959. 
que a submete" A- Câmara, e ado .. 
ção do Projeto de De\.l-reto L!
-grElativo n9 1'11-63, elaborado e 
aprovado pela Comissão de Rela
ções Exteriores'. 

o Pl'oJeto de Decreto LegWativo 
n9 30, de 19'64, aprova a Convenção 
concernente àS normas miuimas de 
"seguridade" social, adota'13 em Ge~ 
nebra., em 1952. por ocasião da 35~ 
sessão da C-onferência Internacional 
do Trabalho ~ 

A matéria ver.sada no projeto foi 
apreciada pela Comissão cc ConstL 
tuição e Justiça, em 24 do mês pas
sado, tendo sido requeridà e aprova.. 
da, diligên<:ia,_ para QUe a. Câmara 
dos Deputadós e o Ministério do Tra .. 
balho e Previdência. Sccis.l esclare .. 
CêIS.::em divergência e prestassem 'in
formações a respeito _ da :t":qensagem 
governamental, pareceres da..s comis~ 
sões de RelaÇÕes~ Exteriores e de L~ 
gisla~ão Social daquela, Casa. do -C;on~ 
gresso Nacional, e, afinal, com a de~ 
llberação do plenáTio. 

A Câmara dos Deputados eumprlu 
.. diligênCia, mas não -o fêz -o Minis. 

j!!rlo do Tr:abalho e pr .. vldênela. 

O 'parecer é de autoria do Depu .. 
tado Je::emias Fontes (de 22 de maio 
d) 1963), "porém surge Substttutioo 
da Comissão, em segUida, d-e autoria 
dr mesmo -representante. ~l1Ovado a 
Convenção (2 de junho de 1964). 

;Na. S:nopse, há refer~ncia a peclld:-O 
de vista formulado pelo Deputado 
~,Valdcmar Alves (29~5-63), que. em 
12 de junho do mesmo e.no, requereu 
audiência do Minist.ério do Trabalho 
e Previdência Social. 

Na sessão de 3 de mato dêste ano 
é anncia.cia a votnção, em dlscussão 
única, do Substitutivo da Comissão 
d,Q. T .... a;slAdo SOcial aue f9i 9QtO~ 

O 'projeto ,não pode ser aprovado. 
O ptóprio Govêrno recom~ndou ao de.. 
saprpvação da Convenção, ~ mensa~ 
gem que enviou ao .Congresso Na.cio~ 
na!. Os órgãos governamentais pro .. 
mmlliltTam-,se cont"a a -convenção, 
cujas normas fora,m ultl:"'lpniSSadas e 
superadas pela Lei O:'gA-nica. da Pr~ 
vidê:n.cla Social, direito positivo inter~ 
no fLue regula a matéria, srgundo fl...o:
eonv~~miênclas do inte;'p."Se nsc;onal. 

Af~lm, a Comissão de COJlstituição 
e Jtl~tiça opIna pela refeição do pro~ 
jeto' de decreto legis1rtt.ivn. n9- -gn- 1004 
negundo-se. em c,onseoUênci'R. a-pr.o_ 
vaçfio à Convenção ~cance!'nente às 
noróas mínimas de 'l)revicfncla !;()_ 

cial, ed{)tada em Genehra, ~m 1952, 
por ocasião da 35~ Se('s~n 1,3 Conre~ 
rénda Internacional do Trabnlho. 

SnJ.a das Comissões. em 15 de :Julho 
do 1.964. '- Afonso )lj'inl'lS, 'Pr6flmente 
- Jetler80n' de Afw'iar. Rplato'f -
T't ,'co Rezende - w';f<!Qn r..()"V'aJw'~ 
_ .41oysio de canlm:'!" _ P.ltmundo 
Levi: _ ArGemiro de F~gueiredo 
Bez!,r,.a Neto. 

AN:;;XO An PAREC"RP, Nt)' 707:-6.1 nA 
OOMISSAO n'R ("'AlN'STITUrçAO 

E JU~T!ÇA ' 

:Pedido de diZigênci-a e revisão 

o. projeto de decreto le:;ls'ati\"o ml
mero im, é!e 1264. aoroDva a Conven"',ão 
con,~ernent<> f>"- rcrmttt: rnínim!lt': ","e
wri~e" Soc:aJ, cohcluída em Ge~ 

1959, se refere "às normas mínimas 
de Previdência Social", estando sub .. 
dividido. em quinze partes, d.a.<) quais 
são de aplicação obrIgatória, :pelos Es ... 
tados qUe a ratificaram, as concer. 
nentes às dispos!ções gerais (parte I>:, 
os cálculos dos pagamentos periódi .. 
COso (Parte XI); à igualdade de tra.
tamento dos residentes estt'e.ngeiroa 
parte XTI), às disposições" comuns 
(parte XIII) e àS disP,OSições' diversas 
(parte XIV), além de 'três outras que 
deverão ser especificadas pOJ:' ocasião 
da ratificação, mas' que deverão con_ 
ter, necessàriamente, quer a :~a.rte IV. 
a Purte V, a Parte VI, a Prute IX ou 
a Parte X. :1 ,; 

O Departamento Nac:onal'~ de P:(é
vidênc-~a. SOcial e I) serviço' Atuarial 
do Ministério do Traba1hO ~manües
tatam~se pela inoportunidade d~ 
aprovação e conseqüente r!ttificaç~'lc: 
da. ConvençãO, "por não pennltlr .(J 

sistema legal em vigor, atinentesJ 
previdência social, G. ap1icaç~K) de vá~ 
rias, de suas normas", E acentua a 
Expos:cão Ministerial, que ;racompa,,!! 
hou a - Mensagem do SI', PresidentÉl 
da Repúb!ica: ;: ( . , 

Excepcionalmente diffcil toma~ .. 
se-la a. sua observância no Brasil! 
senão ]Xlr outras cirCullstâl1cia§. 
pelo ,fato de várias prestações pOl 
Ela estipuladas dever-em l!eneflciaJ 
-R. pela, 'menos, 50 por (lento do~ 
.nssalariados e· de suas ,=spôsas E 
filhos. Considerando que mais .~ 
metade da popUlação ,brasl1e!ró1 
está.vinculada a atividades rurais 
sôbre as quais ainda. não incide 
o seguro-social, será U~cil com~ 
preender a razão por qll;e se. ~rO. 
nunciaram contrários à' ratlfulQ .. 
ção aqê~es órgãos especializado~ 
do Ministér:o do Trabalb,o, Indús. 
tria e Comércio. . " 

Desaconselhan<!o a rat.ificaçã~ 
da COnvenção em apl'êço. cum
pre salientar ainda a circunstân.
cia -de estar em fase rlI~l de es, 
tudos pelo Senado F€.deIal, a f(Le 
Orgbica da. Pl"evidêncil~ Soc:al" 
que viria. modificar pro!lmdamen: 
te o slstema. previdenciãrio bras~, 
letro, "~ 

Não obstante os prontlllclameDi. 
tos dn Departamento Ns.cional ,á1 
Prevlaênci.a Social e do SerV1~ 
Atuarial .a. Comissão PE~rmanen~ 
de ,;,Direíto SOcial, em Parecer ;1 
ResOluçã.o aprovadOS P!!IO t1tul~ 
da pasta da Trabalho, sE~m inva11. 
dar e muito pe'o contr:trio, apoi 
a.ndo as ponderações féij~s cC?nt.r , 
a ratificação da, convençao nume 
TO 102" opinou, c<)ptudo, 110 sentid~ 
de sua apresentaçãQ" .. ,dO Congress) 
Nacional, para. qu~ês~e dec:d-2 
8,oberanamente, q u a ~\...o- à sw 
ttprovaçtlo. ,:' ~ . 

A Comi1:são de Relações' :ExteriOrlt 
da Câmara elaborou projeto', negani1 
aprovação à -Convenção, em" 22 de ja. 
ne1ro de 1963 <lido na sessã~ de 4 4' 
fevereiro daquele ano), , 

A Comissão de Legisla~;ão soci~ 
aprovou pedido de audir~ncra ~o M1 
niStérlo do Tl'abalho e Pr~vldênci 
Soo1àl' (em 12.6.63), com l;el.teraçõe 
poster!ores (19 e 27 de junho de. 1963 
31,1 e 4.2 de 1964). Nada I!Onsta. sô 
bre O atendimento das lnform:açõe 
solicitadas ao Ministério, nem se cc 
nhece a razão que teria orientado : 
Oom~são de Legislação Social na ele: 
bora.-ção de .substitutivo ao proj~to otl 
ginãrio da COmissão de Rel.açoes ru 
teriores, o qual toi 8,prov.adc! pe~o pJE 
náriO, na sessão. de 3 dêste mes (~ 
ch..a ... de sinopse, flS. 6), a-n:ro!:,ando : 
Convenção que o próprio G'Jverno pe 
dita- que fôsse rejeitada. n: a aprç 
vacão se deu com êrro eivd{mte, sub!! 
titúindo-se a palaV1'a "prev:d'§ncia.. 
por "segurida.d.e", inctusiv'r no qu 
concerne a referente .ao art. 2Q di 

\ 
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C<mvenção cuja interpretação não foi 1 O Ministério -das RelaçÕE~ Exterio. \ Mlnlslério do 'l.'ro.ba'!ho s\.lSum~do, 1 aprovadas às autoridades compett'n .. 
escorreitanlente aplicada. data venia.1 res de.saoonselha a.. ratífica.ção~ mais wna ,'êz, :~a incom·en!ência, da. tes para. lhes dal' .r:~nna de lei, 0\1 
em decorrêncjQ de equivoco contIdo OUVIda. a COmiSsao de Relaçoes Ex~ ratificação do C .. onvônio. adotnr outras medIdas, penso Qt., .J, 
na menflagem presidencia.l n Q 214. de I terlore.."i por intermédio do seu &ela- E desta vêz, o .próprio ltamarati, Conv~nção nl) 102 da Organ1zaç,!í,) m .. 
li de junho de 1959 tor Deputado Boroyuva Cunha, ~ta com ba.se 1lI1 argumentação expedida terna,::Ional- do Trabalho deve ser sub .. 

O projeto veIo ~o Senado em 18 I op:.na, edntra a. ratif!cação. ponderan_ 110 parecer aCilnll, re.feridO afirma que! metida ao Congresso NaCional. pe!o 
dêste e foi distribuído ontem, 23 de I da que "só deveríamos' .adüta.r "nor- liBerta. ~mpossfVE:l ao nOsso país d~- que. passo às mã~s de V, Ex*l se:~ 
junho ,nesta Ccm1ssão. r mas mInint9s! quando ao lado ~e seu sinc .. WUbU'-se, a curta prazo", df!S obrl- CópIa:; autcn~ cadns de sua. ~raduÇ":tQ 

, ~ interêsse SOCIal. fÔ5se reconllecida e g.a.çoes decorrentel,'; da convençao tan- em portugues, pura o devlúo e:;'.:..-:
Em f,2,C~ do e.xposto, é 1ndespensa- identidade entre .os seus pClStulados e to eIlJ matéria -'!! modificação d~ sUa mlnhamento, n03 têrmoB Co art e6. 

'fel a Begumte dll1gênc1a' â legLslação brasileIra. em vigor. Tal leg1.51ação. c()mo na apresentação de I ultnes, I. da Constituição Federal, r8 
não se dá". . l.n1'ormaçOes estlltlst!cas e técnicas. com Isso concordar V. Ex4 •• Solicitar: 

r - da Câma,ra dOS DeputadOS: 
a) remessa do texto integral das 

1nformações po:rtventura- prestadas pe_ 
lo MiniStro do Trabalho e Previdên
cia SOcial; 

õ) parecer da Comissão de Legis-
1ação social, com o substitutivo ao 

. -J)rojeto de decreto leg1.slatlvo elabo. 
Irado e aprova do pela Comissão 4-e 
Re1açÕ€s ,Exterlore3 (n9 171, de 4 je 
!f'evereiro de 1964). 

., TI _ ao Sr. Ministro do Traoolho 
'e Previdência. :SOc;.al: 

c&) esclarecImentos sóbre a Oonven
tA.o em face do que dispõe a Lei Or
gânica da. PreyicL~nc!a SOcIal. assim 
como sObre a oportunidade e cOllve
!I11ência da aprovação pretendida no 
p1'ojeta de decIeto legislativo núme· 
r<> 3Q-64. . 

A dil1g~ncla deve ser atenà!da. nos 
., têrmo.s e pra.ZOg previstos no artigo 
'do Reglmen~o Jnterno. 

sa·la das Comissões, em 24 de Junho 
de 1964. - Jejjcrron de A(J1Liar, Re~ 
t.ator. 

Verifica-se a. impoosibUidade, por Poder-se-1a, pois cr!ar, desnecessàrlaM Diante do exp:-sio, V".el"'.fica-~e que 
InexequÍvel da .8.pl!cabiI1dade da COn. mente. uma. situação constrangedora, o Miuistér..o das Relaçô~s Extel'iOl"€'S~ 
veIlÇiio no' seu todo, 'emborll no.s traM em que nos v1s.!emos responsabiliza.. responsável pela condução da poUt;('a, 
ga por seUS itens subsidio:> a.provei- r das internacionalmente pelo ~escum. 1nternac.onal do nOSSO pais, ntlO cp:-
táveis. pl'imento de obrigações assum:d06". nau sObre a matéria. Apenas tê?. 11m 

Ao ser enviada à Câmar.a a. men.. POr êstes motll'os somos pela rejei~ relawl';o circunstanciado do encam:· 
agem, preparava-se, a i n d a àquela çAo do Projeto dl~ Decreto Legis1aevo nhamento do ,p::oblema, 
época, Q apl'ovação. da Lei. Orgânica. n~ 30 de 1964. , ~ A. Nes:;as cOlld.lç~es, con.sidera C0n\'e ... 
da previdêncvla SOClal, e, 50 há pou_ Sala çlas Con!ls~)()es, em 12 de agosto mente a Comlssao de Relaçõl2s E:n", ... 
CO, aprovou-se o. EJ.tatuto t10 Traba .. de 1964. - Benedito VaHadare3 - rlOres se ouça a Secretaria de E."ta0IJ. 
lhador Rural. dando-se, portanto, o.s ~dente. -;- ~1UÕ1lio Carl~ - ReM Neste sentido, solicitamos seja 1-'11. 
pass-os mais avançados no oampo da tator. - Am.õnw Jucá: - Vtvazão tam.nha~ o proc.esso ao Mini!lter o 
assistência social. , LIma: - Pessoa, Ife Quelroz. - Alem <!as R~laço~ Ex:tenores, para-prorllll," 

A eonvenção propõe I'normas mini· de Sa. eiamento conclusivo, de modo l fJ:l~ 
mas". infe1izm~nte, de. difil~il obser- ANEXO AO PARECER N0 708,; o Senado, con.t;t;.cenào. t'ircun_)tanc ;i'M 

vânc1.a no BrasIl "senao por outras DE 1.964 DA I""OMISSAO DE RE"r meu. te a ques~r;lO e os seu,s reflcx ~.~ 
circunstâncias, pelo fat..-. de várIas LAÇOES 'EX'J7ERIORES na nensa poutica intel'nac:onrrl. po.'sa. 
prestações por ela. estiPtUadas deye- . ' delIberar sOberanamente, 
l'em beneficiar e, pela. menos, &)% Pedido de a,l%gêncla e resposta, Sala das Com1",sôes, em '2:4 de jUr.hlJ 
(cinqü!tlta por cento).· dos assalaria,.. Em 9 de junho de 1959 o então Pre- I d~ 19&1. - Beneaicto vauadarcs,' pre ... 
dos e de sues espõsas e filhos." sldente da E,epúbl1ca sr JusceliD'Q I &1dent(!. - 1ntonzo CarlOt;, Rf'-lator. 

ora, algUInas das PEetensõe.s a que Kubitschek, envil)u Mens'agem sub- - "!nvalão Lima." - ~l1"gpm TO de Fi .. 
estabelece e. Oonven,çao deva ter Os metendo ao Congresso Na.sianal o tex-I quezretJo. - JC<;e Gu:omard. - L/TiO 
benetíclos ac1m..a e.5t:pula~o.s, sA.o: to da. "COnvenção ocncernente às nor .. I ~e Mattos, 

serviços médICOS, inclUSIve /omeci- mas mfnimas para a seguridade so-I OfIcio n 96. 
ll?-ento . de produtos rarmacêu~.cos, ~- cial", conclu::da eln Genebra, em! ' 
SlSU!nCla geral em caso. de J~estaçao; 1952, por ocasUío da 3Sa Sessão da I Em 26 de Junho ete H':A 
auxílio dGençg.; pre.staça.o de deser:t~ Conterêncie. :rn~ernacional do Tl'a- Senhor M!nIstro: 
prêgo que abrange .?5"da a ~uspensao balho. 

lrasU~a. em de de julho de 19f14, de gnnhos; prestaçoes de. ~.lmilla, A Diz a ExposIção de Motiv.os do MI~ Em reunjão real zaGa no dia 24 de 
Oficio nQ 01.348: qual se atrIbui a resI?onsabllIdade pelll nistro das Relaçôes Exteriores, sem Jt;nbO corr~nte, 'a Com's.são de Rôa-

manutenção das crlil.nças, efetuando entrar no mérito da matérill, que, çoes Exterlores aprovou parece! <':0 
Ref. 094-64~CCJ pagamento· periódicq ou fornecendo "consultad08 (I DE~partamento Nado- Sr. Senador Antônio Carlos sôl;rr (J 

roupas. habitaçâo\ ahmento, l~al para nal da Previdência Social e o Serviço Projeto ,de Decreto. Legislat vo D" 30. 
fér1ru3 e. assLstênC!a. domicilia::. etc. Atuarial do Ministério do TrabalhO, de 1964, que aprova "C-mvenção c:m~ Sehhor Presidente: 

A fim de atender à. sóUcitação cons- Daí nao termos como aconselhar a Indústria e Comércio manifestaram- c:ernente às, normas mínimas de s.eg-u .. 
of.ante do ofício nq 094-G4·CCJ. de 26 ra.~ificação da con'V!nção 119 102 e se os mesmos pela. inOpOrtunidade de rldade naclOnal". adotada em GPlIl;: ... 
Ide junho p, p .• tenho a honra. de opmamos pela rejeiçao da Mensagem sua aprovação e conseqüente ratifi .. bra, em 1952, pOr ocasião da 35& Ses. 
eneaminhar a v. Ex:- cópias, do pa.. n9 214, de 1959_. que a. submete ê. Câ· cação, por não permitir o sistema le- sá() da Conferêncía 111ternaci 'naI do 
Il'ecer e substitutIvo _:\ OOmLSSáo le .mara, e adoça0 do Projeto \ de De- gal em vIgor, atinente à previdência Trabalho. 
"d,egislação SOeis.l, apresentados 0.0 ereto Legislativo n9 171w~3. e,a.borado socIal, a aplicE,ção de várias de suas I O p~~ecer conclui por um pEdido 
ProJeto de Decreto Leg~lativo núme- e _ aprovad~ pch Comissa o de Rela~ normas". I de audlencla a essa Secretaria de e~ .. 
lo 171-A-64, de.o:ta. casa. çoes ExterIOres. • ; Mais adiante-. a Exposição de Mo-, tado, ~sjm, sendo, tenho a,honra de 

, Sala da ComIssaC!, em 22 de- lna.o tivas acentUa, que "não obstante os' encammhar n V, ExP cópias do Pro .. 
de 1963. - aeremtas Fontes - Re- pornunciamentos do Departamento: jeto de Decreto Leg slat!vo em CHll~a OutrossIm, levo. ao conhecImento de 

IV. Ex\' que não foram enca.m1nha.dos 
$o Senado Federal cópIas das infor· 
tnaçõeo!'; solfcitarul.g ao Ministério do 
"Xrabalho c Prevldênc:a Social, em vir .. 
tude d~.sse Ministério não haver aten. 
c11do aos pedidos const9.ntes do,!; ofi
~os ns, l1.249 e 152. de .... de junho 
de 1963 e 4 de tevereiro do' corrente, 
l'esoectiv3mente. desta Secretaria 

Aproveito a oportunidade para apre_ 
Jentar. a V. Ex~ protestos de elevada. 
estima e d'..stinta consideraça.o. 
Henrjque de La Roque Almeida - 29 
~retário, serv:ndo de '9. 

"'OMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 
SOCIAL 

mOJETO DE DECru;:rO 
LEGISLA~~VO N' 171-63 

Rejetta a convenção concernen
te as 11.Qrm~1-S mínimas pará a se
guridarJe ;:;al, cono!u!da em Ge~ 
nebra, em 19\)2, por ocasião da 35" 
Sessão da -Conteréncta lnternacto~ 
naZ do 1'rabnlho. 

lator. Nacional da pré'vidência SocIal e do aprovnd.o pela Câmara dos D~put.adO~: 
NV 708, DE 1964 ServiQO Atuartnl, a Comissão perma-, e do parecer emitido pelo Rplator 

Da comissão d·e ReZaçõ(~s Exte· nente de Direito 8001al, co M.:nisté- nesta Comissão. • 
r!ores, !16bre o Projeto de Decreto rto do Trabalho, aprovou parcer e re~: Julgo f!portuno enCll'r2cer a V E::" 
LegtslatfVO n,9 30. (te 1964. .solução de aU'ooria, do Sr. Arnaldo, a nece.5~ldo.de do pronunciamento do 

sussekind, atual Ministro daquela l' Mjniste~'lO das Relações Exterj' rC3 
Relator: Sr. Ant-ônio carlos pasta, apoiando. as ponderações feitas SObre El con!,en encla ,e a oportun; .. 

O Projeto de Decreto Le,.'Jisla.tivo contra a ratifiClção do convênio, mas, dade da matrrut, ? mUls urg-ente JJo..~ .. 
nO 30 de 1964, aprova a convenção opinando no sentido de sua apresen-. sivel, t(ndo em v sta ex Rêncla l'e3"i~ 
concernente Ils normas mfnlmas de tação ao Congresso NacIonal para. I mental para cxam~ de a-;':"unt'J a('''Sa 
Seguridade socIal, adotada em Gene.- que êste decida, SOberanamente: qun.n- natureza. 
bra, em 1952, por ocn.sião da n6'" Ses- to à. sua arova~:ão". 1 Apl'oveíto a cp1rtunÍ(:!"d~ para re .. 
são da conferência InternacIonal do ~m seu parecer, o Sr. ~rna1dO Sm;~: novar a V, Exa Os p.:-otestos d1 mi~ 
Trabalho sek1nd manifesta-se de acordo com as oha alta estima e mais dL<;tinta C,"n 

Deslgn.âdo relator da matérln .. , nesta razões expostas pelo INPS e o Ser- I sidernçã J. - Senador, Benedicto v"a,: 
Cbm~, verificamos qUe O Minis- vIço Atl.!,arial, ~egunt~o as quais a no~s.a Iladare~8. Pres'dentE' da Cornts"'~o nl! 
tériu das Relaç()es Exteriores, em sua legislaçao 5O,aal nbo enseja, n aPh-1 Relaço~i E."tenores do Srnado F ~ 
expOSição de motivos. {l.nexa à Me.n.sa-- caç§.o de algumas nOnrt:lS do diploma deral, .e 
gem do 8r. Preisdente da RepúblIca, Internacional. "Basta que se recorde, 
limitara.se 6 sugerir fôsse ela enca~ - afirma o parece:r _ que aJguma.s i Em 21 de julho cf'c 19S~ 
- lnhaáa à conslderaç!io do Congres. prestações est:pllJadns pela convençao( Urgente DOA~23~650,4(04) 
"O NacIonaL sem, contudo, opinar s6. devem benefICIar a, pelo menos. 50% . _ 
bre seu mérito, Juntou ent1'etanto, dos 9.ssalal'iados e d.e suas espOsas e Co~veuça() nQ 102 da orr. rn ... " .. _ 
pareceres do Departamento l\raclonal filhos. -Destarte, se atentarmos parti" nIênCla lie rratlf-cação. 
de. PrevidêncIa. SOcial e do Serviço o fato de que mais da metade da po~ j S'enhor Senador 
Atuarial do Ministério do Tra.balho puJação brasl1eira está vInculada Ui' 

Relator: De.p, Geremias Fontes datados de março de 1959, opinando atividades rurah. sõbre as quais aInda! Tenh" 8 honra de aCtL5El.r recebi .. 
PARECER pela Inoportunidade de sua aprova- nã-o inciee o seguro soc'a1. fácil ser! ment? ~() .".11:;1< D' 96, de 26 de ju ... 

ção e conseqüente ratificação, pc!r concluir pela 1noportunià.ade da al~ nh? ultl..:1 0 nu ql.'QJ \-~o.s.sa ExcelÊncia 
Através a Meruas-em nl} 214 de 1959, "não permitir o sistetp.Jl. legal em - . mejada ratifica~!ão'~. ,solIcitou o prcnunc;aatento do Minis .. 

) Poder EXecutivo submete à apre- goro atinente à previdr~ncia soc1al, a O Ministro do Trabalho àque!a ~pt)- I térfo da:; .t:le1açôes Exteriorc-I:; sõbre a 
3iação da Câm..arn a <lConvenção con-I apl1cn~ão de vârias d'e suas normas". ca., 8r, Fernando N6bre~a, apOIOU os cor1V~n'efjC1a e a oportunidade cft' .~cr 
~ftllente às normas mínlmas para. a Entendemos, todavia, que antes de tJareceres emitidos pelo DfPartampnto' ratiflcada a. Conven!;'ii.o n9 102 da Or. 
~~gurldade social" concluída em Ge. um pronunciamento definitl'ilc desta Nacional da Pr{!Vid~rncla Soc'al Ser- gani2açÓr Internac:onul do Trabalho 
lebra, em 1952. por ocasIão da 35~' COmissno, fO::.se S()l1c!ta~ o ponto de 'viço AtuRrlal e Comts..'iã: Pcrm;ncn~ relativa à~ noroiJ.s min:rr.('..5 ·de se~ 
;essão da O'Jnferenc1a Internacional! vista do Itamaratl sObrt. a con.venção do Direito soc~.l. I guridade social. 
lo Trabalho, Iara em exame, E ne...~e sentido foi o Da ExposIção ,je Mctlvos do SCl"..hor 2. A :;provaçãC' da referida Ccm .. 

Na expos:ção de motivos do Minis· nosso parecer anterior. aprovado unl1~ Ministro rins Relaçõl~s ExtE'rlores. Qll~ ven~~() tmpl'caria o~ro o B::1:s11 übri_ 
érl0 das R.elacõ~ ExterIores Intor- nlmemente por êste órgé-e técni::o. informa a Men~agef'A prt'.S'denc!al, ~a(rf' 'n:;.orf".anteíl tanto em mattr:a 
na.~se que o Departamento Nacional Em resposta à nO"Sa solicittçáo. o consta: : de Tlod'j!cP.ção de SU'1 lejt"12crio. 
la. Previdência S. o c i a 1 e o Serviço .lin1stérlo das Relac5e.s ~terioTes en~ ·C~nslderando, poIS. que, por fôrça. como -apr~fentaçâo de Informilções es-
Uu.~rla! ~ Min':;tério do Tra.balho ;-caminhou a esta QomlM:'âo novo pa.- do art. 19, n9 , letra, b, da COn.sU~Ul.- tatt"t:rt"!'1 Çl técnIcas S:,':mndo os 6r
ndustrla e COmerc!o, mnnifestaram_ I rec~r e ResoTut;'ão' Mg-fgdo de 24 de cão da Organização Inl;ernaclonnl do !'";;.('~ (',,(Inlpet!'nte::: do Min1ftério do 
Ie pela inoportunidade de sua apro- julho do corrente ano _. &. ComwM TrabalhO. comPt:)metem~se os pA..ts('g- 'T',fRb11ho e Prev'd""nch EociaJ feria 
ração e conseqüente ratificação. I sã{) Permanente de D!re!to sodal do membros a submeter as convençt~s impo.;.<:.ível ao no"'so pais desincum· 
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b:r-.'.e, a CUlto prazo, dessas' oi-\l':ga- pelo Aviso n9 200. 582-5'9-GM, de 14 \ ConsideJ:",anu.o que o Relator. por seu, foram prestadas. segundo consta. da 
Ç02:;. Po(,er-C-Ll:l p-us_criar. de.snece~ldf! abril de 1960. Parecer de fls. 67,,69, IIumifesta-se fichá da. sinopse, anexa, para. e.stud.o. 
aa:.amentt', llmt siLuação constla.n- 6. De acôrdo com Resolução adota. ... no .sentido de que, por enquanto, c(m .. e nos afirmaram na Câmara, -
g:'diJt l. em que nos vis.semos respr,n-: da por esta Comissão, na sesslio de tinua. a ser des.aoonselháveI a ratifi- apresentou um substitutIvo aprovan
a:.:,b:! zaca,. Illter~a('ion~lm,:pte pelo I 5 de maio úl~rno. o Sr. Preside~te cação dêsse conyênio, da.d() que per .. do a Convenção>!: o que foi aceito pelo 
d.·'cump,·,n:entú c.e obrlgaçoes ~'S~u-ll'eSOIVeu reabnr o exall}e da ma~rla, mS.Dece, à. deS1!elto das Lei,; ns. 9.807, Plenário. Nenhum parecer favorável, 
DJ ~;P.':l. em face da promulgaçao da Lei Or- e 4.2'14,.a fa.1ta de adequa~ão do sis- nenhum dado técniC9. fornecido pe-

.'1 Sou ~ po s de parecer que ~. in- gânica da previdência Social e d<? Es- ~ema. brasileiro de segpridade social lIaS órgãos compententes do Executl .. 
..., eLo_.! I, lhtrhe. no _momento, a ratIfica- tatuto do Tra~alho Rural, :s.?l1cltan- as normas da couvençao n9 .10~, vo, existe, ao que pudemos avel'Í:;;uar. 

ÇZl {' GcnveDçrl,C em .cau.m do ~ara êsse fIm nova audlencia do Resolvo aprovar. por unammIdade, I para basear ou' fundamentar a r'~pen .. 
!-.)!'OH'j i a. oportUnidade para re- serv!ço Atuarial. (os Drs. Almo da (J{)sta Monteiro e tina mudança de ol'ientaçãO 

n.a Jl' a Vossa Exceh!~lCia os p~ot~s- 7. Em lon;Çl parecer, referendado JúliO Ce,~r do Prado Leite, :por ha-I 5. O art. 19 do projeto' 'aproVa.. 
t?S da n.i~lh a!ttl estlm,a e fiUl UlS- pel9 Diretor c.o Serviço Atuarial, o verem chegBdo atrasa~os, nbstlveram- in totum,' a. Convenção. Seu pará .. 
t~t':l ('on~Idt'rnçao, - M. S. L. Cas~ emlflente ~tuãrio pau;o Leopoldo l?e .. se de votar) o refendo Parecer .do I grafo linico, no entanto, t:tlvet~ vi .. 
tetlo BT{{~CQ. ... relra da gamara mamfesta. a -opinlãO Relator, :JUe passará a faz~r parte ~- I sando à .adaptação das normru: mi. 

Em 24 àe Julho de 1964 de que nao obs~nte_ o avanço logra.-- tegrante; de.::.ta Resoluçao e, ne~sl? inimas de segurid,ade social", ao Bra,.. 
DOA-31-650 4 (04) I do em nossa 'legIslaçao, mormente. no confo:m .. jade! subn;eter o. pra:cesso a silo d' ,e" a con"enção será ,apU-

que -COl1cerne ao campo de a;phoa- superIor cf>nslderaçao mtn13tenal, IZ quo • 
CI.IDvf'ncâo n' 102 da OIT; conveni- ção, continua a ser desaconselhável CPDS.~.m 14 de julho de 1964. _ ~a93: pa1czalmente, íllbrangendc, .de 

ênc:a de "rat.ificação. a ratificaç~o da' Convenção. Luiz AIl$j'1LSto do Régo Monteiro. Pre- tnlC10b ~ Pêartj€S aolII, V, VIt ~g ,;e if: 
.' sidente em exercício. _ Geraldo AU4 em o ~ nc •• ~ seu ar. ,a 

Senhúr Sena<içr. 8. A leitura no parecer, que não gusto de Faria Baptista Relator - nea a Item II ó 

Em adltamento ao nleu ofício nú- tolera a o~adia ele uma súmula. con- - , " 6. De meritis, disoordamos Jnte-
;mero ~f3 de 21 de jUlho corrente, te- vence-nos, incisivamente, de que o N9 709, DE 1964 D'l'almente do ponto de vista espl>EadOt 
nho a hCDril de encaminh<lr a Vos. sistema brasileiro de segu~ridade ~oc1al. Da Com;ilSsão de Legislação Social. pelo projeto de decreto legislativo ora. 

em que pese a magnanimidade custo- sob o exame· desta Comissão, 
ta I:::xeelenCl'J, em anexo, cóp.a de re- sa- de seus planos de beneficios, não s6bre () Projeto de Decreto Lcgis- , . ": . 
eente Parecer e Resolução da Comu;- apresenta ainda a profundeza ind1.s.. lat:cro n9 30, de 1964. 7. Compete, exclUSIvamenteli .ao 
6ão ,-'ennanente de Direito SOCial do pensáve1 à sua identiflcaçã<? com aos Relato::: Sr. Vivaldo Úma. congresso Nacional, ~os exatos: têr~ 
Minibt.ério do Trabalho e Previdência normas mínimas da segurlQ.ade 50- 11.105. ~q item I do a1 t. ~6. C!-a <,ous-
Soe aI, aprov,ados pelo titular úaque- cial, dit.adas pela O:>nvenção nO 1()2. Pelar ?,:.ensagem nl? 214, ,de. 1959, O! tlttuçaO, "resolve~ deflllItlv~nlente 
la Pasta, JI0s quais são alinhados os Temos de reconhecer que o Brasl~ não Sr. ple.~lde~te da J:1epubl1c~. nos' sbre os tratados e convençoe~; C& 
elementos técnic03 que desaconse· pode dizer que a sua plevidância. 50- .térmos dQ disposto no art. 66, ltem IlebradOS Com os E~t,adDS estl'a:tlgei
lhalO a ratificação, pelO Bre..siJ, da. elal já atinge, na realidade, a 50% 11, da. OC·nstituição, submeteu à apre· ros", isto é, aprová-los ou rejeit;~-los. 
Convenção n~ 102 da Organiza-ção do do conjunto dos salários,. como exige. ciação do Congresso NacionaL aCOnl- segundo entendimento d-:s nome. 
TI abalho, rel.ative. a ~~?rmas mini- ° convênio. Óutro.s.sim, conforme sa- 'I panhado, de Exposição de Motivo.'l. do r constitucionalistas. " 
lnas de s.egundade soc:~l. ~ benta ú parecer, o regIme brasileiro Ministério das Relações ExterIores, \ O parágrafo único do art. 11~. ao 

Apl'Cve:to a oportu~:lld?de pR.a re- de indelllzações por acidentes de tra-I la. "Convenção concernente às nor~ estabelecer que a convencão serl\ 
nOWll a yo.'-sa Excele~Cla os p:otes: balho discrepa substancialment~ das I ma<:; mlll'mas pal'a a segurIdade so- aplicada "parcialmente". oollde. a&o 

't?s da m;:tha a!ta estUna e mu~ dI; normas a"'sentadas na Convençao. Só I dal", ccncluida em Genebra, em sim, com o art. lO Que a aprova. 
: W-a ~Oll.<'ild;raçao. - 111. S .. L~ Ca "'I nos resta ratifIcar o pensamento de 11952, por loccs1ão da 35Q- essão da l Dsa' aprovação só pode ser to.'al e 
e. o ranc. JOsé Augusto Seabra, expresso no pa- COnferência. Internacional do Traba- ,não parc'al. Além dLs.so. os parê.gra .. 

:::c . jrecel' de fls. 85- do apenso. segundo : lho. ~fos são meros acessórios dos ar~igos. 
CO~i!", ... ~AO PE,~MANEl\LE DE o qual I 2, Em sua Exposição de MotivOR 1 n"o podendo díspar diferentem'tfnte D.!.IR'ElTO SOCIAL , ~ , , . A

a 
I 

"as ra~ificaçõEs não devem obe-' sobre -a .matérlfl, o Sr. MmlStro das I destes. 
C01lve,nção nl' 102, sô?re "nor- decer ~ nenhum \mpulsó de boa II Relações:. Exteriores ~scl!trece ter~m i 8. Por outro lado· () parágTafo 

'T:-a~, m;nl1nas d~ s..egundade S04 ~iontade, ou de apresentação es- sido OUVIdos ,(). D~parti~ento NaClo~ ,único estabelece. qu~ a Con ... enç~l-O só 
CLaI adotada em 19.:>2 pela C.1. T. tatística; elas só se-devem reco- Illla! da Pl',~v!deUcla. S.oclal e o Ser- abrangerá, de mfCIo, as Partes, lII, 

PARECER NI' 67.64 mendar quando se lhes recanhe-, viço Atual'lal do !-VIlmstérfo do '!ra~ J V, VI, IX e X: ,: 
cer o"'lnterê~e .social e .não hou-I balho. que se malllfestarr:,ro pela mo-I D e am do texto da ConYe~tlção. 

Ex.amin::n:uo a Conv::nção n9 102, ver aualquer dLScrepâncla com a portunidade da- aproVR-çao e 'conse- .0, x e . . 1 . 
Eébre ínorma.''i mínimas de seg-urid3de legislâção em vigor ou quando a qü-ente 'ratificação da Convenção, I v~nflca:-se que ela es~á su'oQlv, dida. 
6ocial", adotada em 1952 pela Confe.. diECl'epância, expllcitamente indi .. I "por não permitir o sistema legal em 1 em, qu~nze (~V), .pattes. sen-d,o de 
rência. Internacional do Trabalho, cada, se desf1.zer no próprio mo-I vigor, atinente à J)l'-e-v!dência social., apl caça0, o1Jngat6n~" P?ra tOd~,'S o, 
para o efeito de sua submL"isão aO mento da ratificação, mediante a apIlcação de Yária.c; de sua", nor-] Estados 5ue a ratlfrcalem, a .. ~par .. 
Congre.:'iso Nacional, esta Comi:!são decr-eto declal'atório, que meneio .. I mas". I tes I:, XI. XII, XIII e X~'- .além 
Elproyou p:U'('cer do seu ilustre Mem- ne () anterlor textp .de le1, ou re- Desllcam;elh-an-do 3: ratifics:çâ.o da I d: tr~~ (3) outras qu~~ de\e1aC,1 se: 
bro, Arna~·do Eus:ekind, no senttdo gulam2nto, aut?l~atlC~;nente der· referida Convenção, a mUim'l ExPO-1 e-,.p~Clflcadas por ocasIao. ~~ l~a;i~ 
de que o pod-2l' ~e.cutivo se m:l.ni- rogado ou modIfIcado. siçgO de Motivos continua afi!'l11an. ca-Çao e entre aS quais deHlao ~;s.aI, 
teste pê!a moport.umaade de Sua ra· '. _. , do ue-' . i necessàr.lamente, ou a parte n, ou 
tifiC3{'ào i5m porque, exio"indo o coa. 9. Sendo lllviáHl.a ultlma modali- q. ,v. ou a VI. ou a IX ou a X.! 
vênio qu'e algumas des pre'3taçôes l;le- I de-de e perm~ecendo, c~mo perma" . "EIx"CI:'pclonalmente difícil tor-I ~ .. . l'~ ~ 
neficjas~ein a pelo menos 50% dos I nece, a de~?elto das LelS_ ns. 3.~07 nar.;~e-i-Q... a sua o"?se:::vância no ora: se. é Obílgatorur. a ap.kaç!~. 
as"a:ar~ad,;:s e da suas espõsas e fi.l e. 4.214, a f ta d€' adequaç~o rl:e~ nosso Bras.~l, senão por outras circuns-I das lefend.as Partes. como.~. }~í 
lhos, Lal reG,ui.sito não era preenchi_ls1sten;a de segu!lda~e SOCIal a" onor- t netas pejo fa-to de vári'as pres vel_ deter~mar-se. que, de~ lnICZ1', ",6 
do pe:o s;ss.cma legal então .vigente 1 mas aa ccnvençao n, 1~2., entend~mos· taçbes PO!' el:l estipul'aeas deverem r serao aplicadas J~stamenle flS :par .. 
no Brasil. I que, PkO~ ~nquanto't.C?~tl:! Ja !i ser de- beneficiar a, pelo menos, 5Q por tes ?onstante~ da IIst.a facultatlvlt. da. 

2, Cem a chan:e~,), do l\.iinistro .:: s.::cçn~e.havel a ra.lf,caçao des.se con- cento dos assalariados e d~ SU!lS ) e"coJIV", de tres? i . ".,.' 
E<;tado, foi o pronunciamento desta :'Cr:lO., . enpj\3.fiS e filhos. Cún-.silierando! 9, tE' de roer_dmna ch-l..eza .. por--
Ccm:swo tr::nsmltido ao Mintstér!o, 'R::o de Jan.eiro, 23 de J~ho de ~964 que mais da mebde da- popula- j lrmtC"; Que se!B art. 1~ ~pro~~' a '9on- . 
da.s, Re12ç6:!5 Ex:::triores, pelo AVISO 1- lGera,ldo Auguslo de F .r.c! B:t.ptlSt~, çã-O brasileira está vinculada a 'vell:çao ... as 1"al'tes acIma .E!el:,:das. --( 
n'? 210. G 31-57, de 27 de a-))rll de, ae.ator. a ativiáade rurais, sôbre as quaL,; i o~rzgatonas para. to~osientrara{) ~~:: 
1959. I RESOLUÇÃO ainda, não incide o Se!Furo 8ocial,lll.latam~nte em VIgO, ' f ca;ndo o . 

3. Feito o expediente à Cãma~'a dos! A Comi..~ão Pe::manente de Direito· será fádl compreendel; M ... razões Is~l o'tmgado cOnfOlll1e d::-,~põe ~~ ar-
Deputados, .~tra\'és da Mensagem pre-I Social. reunida em sessfí-o pIenii,ria nl) por que se pronunciaram contrá- tIgO 76 da parte XIV, n f01:nece .. um 
tidencial n" 214-59, o Sr. 19 S~cretá- dia H de julho de 19-84, sob a pres1,· rios à ratif~cacão" relat-ório anual. sbre a apl1cR('.1() da 
rio daquela Casa do congresso. Na- dência do Dr. Luiz Augusto de Rêgo '. ". .'. Convenção, contendo: 
cional tl'an;mitiu a êste MinistériO [M'Onteil'o, estando presentes Os Mero- A C~nllssão ~ermanente de" Dlr~l. "a) inform.açõe

Q 
complebas :;oora 

cópia da l'efel'ida Mensagem, a fim bI:os Doutõres: Alfredo E. d? Rocha to. SOCIal, e.poiand? as- yondera~oes &, 'legis!ação que tOrnar cfe~i ... os, 03 
de que o serviço At,uarial e esta Co- Leão, A1ino da Co:!t.a· Monteiro, Ar- feItas ccmt:'ra a ratlflcaçao da _ Con~ d " 
missão se dignassem de exararf\1n pa- thur Machado paup2ri,.o, Fernando I venção, opmou pela aprc.'3entaçao 00 dispo..<'it:vos a OOl1\'m\~.o; ;' 
receres "a re.::peito (Proce.sso !\ITTC" Cavalcanti Martins Abelheira, G,eral- BESunto ao Congresso Nacional, a õ) as provas de que C1Jmpriú aS 
:2()0.582-59, em apenso). . ' do Augusto de Faria ~a.pusta, José fim de que êste decidisse, wberana- exigências estatíSticas fO:'rr:t":1n{~as: 

4 Depois de ouvidos o nepartamen .. 1 Luciano d!l N6b!ega Fi ho, J~lio ce- ! me~te-, quanto A à sua ap~ovaç.ão ~u 1) nos artigos 90, a, b. c Ol~ lf; 15 
to Nacional da previdênCia Social e o sal' do pradp Leite, M?-rcelo .plmentel" rejmçao, no",. te~mos da: Con.stituiçãn a, b cu à; 21 a oU C,' 27 a. b ou d: 
Serviço Atuarial, pronunciou-se nova- [Max, d? R~go Monte:ro, NoC.flO Bat .. e conforme dlsp~e o _art. 19· ~Q'5.,le- 33 a ou b; '41 a, b OU i1; 48 a, b :>u c: 
mente esta Comissão, pela Re..."'Oluçao I te~dlerl, Mmlstrc aRl10s CaJ~rQ ~~- tra b da, C?~stItu1çao da Olg.amza- 55 a, b, ou d; 61 a, b oU d, Quanto aI) 
de 17 de março de 1960. que tIt>:iotou' dngues, Represen .. tatnt~ do IVl1nisteno çãO Intl~rnuclonal do Trnbalho ,co. número de 'P,essoas umpn.rada~; '1 

O parecer de José Augusto S:;abra, Idas r-elaç?es Ex~erlOres, e' Ga~tão L T)., que to:'na obrigatória R lI) Nos art!gos 44, 65. 66 ou 67, no 
no qual. reportando-ses às O'piniões Qu~rtm~ p.mto de Mo~:r.a, cons.ultor .subml~sf~o de tô~as ns COll1rençôer-; que d~7. res~ito ao montQ!1t~,', d:l3 
antecedentes, concluiu aquêle ncssl1 esp.:.fbllzaao em Atuáua, tendo, .ao Congl'e.sos. N3-ClDn~1. '. _ prc.::;t:1çõe:s; .:: 
antigo e ~empre apreciado membro V:sto e re:atad.o o P!'oce;:so que tt2.. 3. Em'Janell'o d~ L63. a Com!~.saO lU) Na 1j.]inen a do p3.rs.g:aSo'2 do 
que as discrepància.s entre nossa le-I ta da Convenção n'" 102, sóbre "nar.. de Relar(oes E:<-:tenores da CAma.ra I :u:tfgO 18, no que diz l'oCsp€i' o ~, dl!--
gislação e a Convenção n9 lü2 são mes mínimas de seguridade social", do~ Deputados, no ~estudar a .matérJ:1' ração do aqxílio·doenç.n; . .:; 
numerosas t- inamoldáveis, des,.'l.;!:>llSe· adotada em 193·2 pela Conferencia. In· apresentou, nos t~rmos regImenÍfus, IV) No panigrafo 2 do a .. tIg.~) 24, 
lhando inteiramente a l'atificaçf\o ternacional do Trabalho, cuja mnté.4 o compcntent.e projeto de' decr~t.o le- que d:z r2~peito à. duração d;;.s ;:pl't'.:;.. 
do aludido instrumento internacional. ria, dz ac6rdo com Resoluçã.o adota~ gislatlvo, re:lettnn~o a- Cor~vençao. t.aCÕfs de desemprêgo; 

5. -A nova Resolução, acompanha- da p::,r esta Comissão, acha-se, no 4. A Comi~0F.o de Legislacno SI?· V) No pa!"ágrafo 2 da artigo 71. nO 
da dos pareceres emitidos p210 Depar- momento em reexame, em face da, cial daquela C~s::t, no enwnto, apô<: que diz r2speito à prop:.rç::io dor; re
t.a.merit.o Naci-cnal da Previdência SQ.. promulgação da Lri Orp,-ãn:ca da Pl't'- solicita'r vá:-i:-~ vêzes a aadiência do c.mt:05 proveniente<: das COr1tr!:Jr~i~~
daI -e pelo Serviço Atuarial, foi en- vidênch P~c:f'l e do Estatuto do "{'re:- Ministério do Trabalho e Previdên- de S:guro cos assa~ariados !'~-;'lp:l.:,a4 
oa.m!nhada à Câmara dos De-putado.s b3lliadol' I::'ural, cio. social - cujl.S info:-mnções n:1o dos; 

( 
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As qua;", tanto quanto possível, em I Cr$ _170'0000,000,00 (cento •• etental Pareceres ns. 712 e 713, I-O!lc) Plando de'lAPpliCAd,çãoL d". 
contormidade com as Sugestões do mIlhoes e cruzeiros) I celebrado en- reruxs<Jt, aprova o p o o l' egl,s. 
Conselho Administrativo da Repartl·jtre a União e o Govérno do Estado de 1964 lrat1vo, como o determina f} art. 66. 
~ão Internac!onal do Trabalho, a pm da Paralba, com o.s recursos prove. N9 712, DE 19&.. da Lei 4.069, de 11 de junho ete 196~ 
de $e obter rra.or uniformldade Á este mentes da colocação de "Letras doi 'que revogou exp.-essamente o ~ 2 .... 
tespei~o'·. J Tesouro", Da c(l1mssuo de Constituiç.:'io e do a,:.-t. 29, da~Lei n 9 3.331, ele 1957. 

eDm:} se v~nfica à simples leitura JustlÇ4, sóbre o Projeto de De. 1,..0 p.36 o, a comissão de Financ~s 
. ., . a· Não é sem constranglmmto Q.ue o' ereto U!gislanvo n9 77 àe 1S'64 I:#;lr:ll:·êm Opina. pela aprovação do 

d~ alUgo, aCll:,na tran.scrlt,o, o Br s11 Relultor opina pela apl'ovaç!ão do pro. ("""'eto de Decreto Lcg...srat~vo Projet.o de Decreto Legislativo n9 77. 
lIao pOSSUi, Ilmda, os melOS ou ele- M .... ~J d 1J64 tê A 
mentos nece~sários para fornecer Os jeto. as o faz na certez~ de que n9 139-A.64, na f....ámara ,dos Depu e J ,que ~an m o ,.ato ,::,0 Trt .. 
dado.<> estatísticos em questão, de alt., serve ao seu ~$tadl(), exigIndo que ta·dos). que mantém d€C".são de_ bunal de Conrn!:. da Un~ao. 11: ° p<.t .. 
tompl?"idade. jse cumpra a ler v!gente, que ob:lga, . negatõrla do Tribu.nal de C'0111UJ recer. 

como preUminar de contratos dêsse da Unilio ao registro âo contrato SaJa das Cornissó('s, em 12 ae agôs .. 
l(}. A COl1'lenção, quanto à aplica· tipo. a apresentação de U1'T plano, de emp1'êstlmo, no val()r de Cr$ o dt j1}64. - F. PessO(I de Queiroz, 

~~o da3 ··nol.'n~a.s, míni~as:', faz eX;~ jlegalmente aprovado. que esclarece cru2eiro~I), oelelJrado entre a Presi,jente _ Argemiro l~e l'lgll,,;redo~ 
genelas para nos ImposslveIs de aten" I bem OS objetivos d oempresUmo. UnJáo F2deraJ e o EStado de Pcr- Relator. - Mem de Sã _ Bezerra 
der, cJmo por eXfruplo a de sel:em . na"~buc(). cOm recursos provent_INeto _ Vi.ctonno Freire _ Ltno de 
abrangIdos. em determinados ben€fi- O contrato de empré~tlmo foi ce. entes de colcaçáo de .. Letras do MatM _ Slgetmdo Pacheco - wtZ 
cios, 5{)"70 da totalidade dOS assalariá.· lebrado a 9 de maio de 196:1, err. plena Tesowo". I,son Gonça[t'es. 
dos, suas espôsas e filhOS, 50% da t -. vigência, portanto, da Lel n9 4.069, 
talidade dos integrantes de determi· de 1L de junho de 1962 que exige Relator. Sr. Jefferson de Aguiar. p. 714 
nada cJtegoria de residentes, 1% em a apresentação de Plano de .1,,Jlica- O Tribu.'"Ual de Contás da União re- areceres ns. e 715 
outros casos etc.· çao aos recursos. cusou rew..stl.'o a contrato de emprés_ .... de 1964 

C":llforme acentuou a Comissão ele A inex!stênc1a dêsse P1:l.no, a ser timo celeiJ:-ado entre a. União e o 
RelaçõE'S Exteriores da Câmara dos elaborado pelo poder Legislativo, Estado de Pernambuco. n::> valor de 
;Deputados, fi, maioria da nossa POI?U-Ifur..aumentou o ato do Egrégio TrL cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de 
[ação reside no campo, onde não UI- bunal de Dontas denegando o re- cruzeIros), com recursos orovenientes 
dde, aInda, o seguro social. gistl'o. da colocação de "Letras dó Tcsou-

Como é sabida, não obstante já eg· i 1'0", 
ta·r em vigor o 'IEstatt;.'to dO Traba-I Is~o està COH"to,noo do Ofl<:1o mL 
lhador Rural' , a parte relativa à J?re_ mero 1.484, da COrte de COl~ta.s, q,ue O contr2,to foi assinado em 19 de 
vidêncIa e as~,istência sC0ial. que flcOu 'enviou o processo à Ca.mara dos junho de 1933 e a decisão dellcgató_ 
à cargo dO IAPI pelo período de cinc.o (Deput.ados. Nada aC(lllselha il;.vocar a ria. foi adotada em 29 de agôsto do 
6n05, ainda não ~e\l,Z inicio, po. va.· I soberanir. e prerrOgativas do Congres- mesmo ano, sob o fun~amento de nào 
tias l'a~Õe3, incluSIve falta de regu!a... ,50, a.s~eguradns no § 19 (21!i parte), ter o Poder LegislatIvo aprovado o 
tnentaçao. do art. 7'1 da ConstiCUição Federal, Plano de Aplicação, previamente, 

'I. ,c' des.lc()nselha'vel, ",SSilll, a apro- 'pa,ra manter o contrato em causa, A como decorrê"'da exIgência legal (art. 
... ~ .,. -"' J u ob I I bo a á PI 66 da. leI nU 4.009, de 11 de junho 

NQ 714, DE 1S6~ 

Da Comissão de Const.lu.içáo e 
Justiça, sôbre o projeto de Decre
tJ;) LegiSlativo n9 85, de 1964', que 
mantém ato denegatório do Tri" 
bunal de Contas da União are .. 
gistro de contrato celebrado entre 
a jirma I.B.M, do BraSil, In
dústria de Máqu.inas e Serviços 
Ltda. e o lIIinistério da Viação e 
Obras Públicas. 

Relator: 81'. Argcm~ro de F.gue!-
redo. ...... 

vaçaQ na Convençao em exame, uma, el q e 1 ga a e a l' ç o ac ano I~· :-:.amente 
vez ue alem dos aspectos mlCml· de Aplicação dos recurS06 dos em. de "''<.12. qUI! revogou expre~,. O projeto de Decreto Legislauvo 
ment~ y'ontllados, e de outros. contJ- )prést1mos, a,provado pelo Poder Le M o § 2\' do art. 2(1 da lei n\' 3,337, de n9 85. de 1964, já aprovado na CAma .. 
nuam a subsistir as· causas L.lue leva· !gislativo, é sábia e deve ;t"\r' mantida 11957,). .. ra. dos Deputados, visa a manter o 
ram o Poder Executivo a suge::ir fi em todos os casos, Is.::o p(lstO. somos Não tendQ Sl'dO. manifestado r~- ato do TrIbunal de Contas da. UnIão 
Bua rejeiçã:::.. , Icompelidos a opinar pela aprovação curso pelas palrtes Interessadas, ? TIL que cenegou cgistro ao contrato cele-

~, ' . _ • I do Proieto de Decreto Leg:slativo nú- bunal enviou o processo à dellbera- b:-ade, entre a firma "1. B. M." do 
12. ShO ha, nessa re-Jt'lrao. qU.RI" mero 5S, de 1964 I"ça.o do· con'.~re~so Nacional ~Const1.. BrasiJ-In-dústria. Máquinas e Servi~ 

quer d~sdo~ro par8: o Bra?ll. A no~- tulção. art. '17. § 19). ços Ltda. e o Ministério da V:oção e 
lI5a leg:slaçao prevIdencláfl& e aSMS-· .€ o parecer. A Câmara dos Deputados 3.provou Obra:; públicas. 
tencia] E', hOje e~ dia, reco?'1t'clda _ t prOjeto de decreto Legislativo, man- A decisão da. Egrégia Côrte de 
~~~~sL.~~a ~~~d~a~a~~an~~~~~ ~ I~1~~ I Sa:~ dll..-; Com:s'õe", em ~2 de jU- tendo a dec:sáo den~gntór1a (~rojeto ~~nft::er~~~op~~fe{Jg:, ~u~e;~ã~ ~~n~ 
ver à de outros pafsf'_", de clv. ,.'.lç~es 11'.0 ,de 1964. - Wilson Gonçalve~,1 n9 139-64), .em se.ssao re~lizaca em trato de locação de máqUinas 1)8ra o 
inilenln;;, Ela é talha, no catant.o, Pr~ldcnte. - Argemlro de FlgU.ez_

1

10 
T
dêste mê.: t. _ Dena:-tamento dos Correlos e Tel~-

~
a ~ma ex~c1\ç.1o, na sua 3plicJ.ç.1o fedO. Relator - Jefferson rfe Ayular Nenhum a.l.P.'Ume~n.o mlUta em til grafos, Mas, O ato e-sUtva élVlldo dJ 
rát:c:l, o qu~~ é compreensível, L~J1a - FdlPulIC!o tem _ AloyS-'o de Car_: vor da. moe.lficaçao da de~~ão fTde- irregtlaridllde grave. E' assim qUe o 
ez 3(':' o Bras~l um pais continental. t'a17!o - Ee::erra Nelo' - RU1J Car_ neRatórla, que tem fundamento,le?al. edital de conco.rrência pública, exi~.~ 

c:omp'Js',o por vastas.área.s territoriais, '1leiTO, ' I Ass1tn, a Oomissão de Constl!Ulção do nur lei, omitira o objetivo min-
,ada trtlU ('om sua carac~eri.'lt:cs: f'S- ~" 711. DE 196,1 I ~ Justiça opina pela aprovacao do ci.pal da licttaçtio, deixando por ".-;a 
t>ecI!le:l e p,óp~ia. 'Decreto Legislativo n Q 77. de 1964: forma,. de constituir ato peneito. 

. Da Co·mm,.tlo de Fmanças, 86-· Sala das í:'om:ssõ,,~. em 22 de ]u- Foi, então, o nrocesSQ env:;JÓO fir) 

13 A .... <m, não é possível comp .... :n!-. bre o Projeto de Decleto Legis_ nho de 1964. - W:IsOn Goncal~s, COll3"l'es.'lO Nac1ona.l, pfua 03 fm'i 
Je as d flculdt des eXIstentes em nOSSQ latlro nÇ! 55, de 1964, . PrEsidente -- JeffersOn le A~Ular, prescl'itos no § 10 do art. 77 da Cons .. 
j)aís C~.D~ as de qual.Squer outros Plll_1 I Relator: Sr. Argemiro de F:guel~ titulçiio da, Repúàllca. O pronunCia" 
'es . eu,ope~s, como, pOr exemplO, a Relator: SI. Al'O"emlro de Figuei- redo. ment<~ da Câmara dos DeuuWdos j;\ 
ttálIa. a, Flarçu. a Sulça e!-C.,' espe· . d ., '_ Bezerra Neto _ Edmundo Levt - se ta:1 através do ProJeto de Dx,:eto 
):iaJmen1e as je' ordem estatlstlca .. ~ ~te o. . ' Aloysio de Carvalho. Legislativo núm~!'1,) 85, de 1961. q1te 

14. ~m f~ce do .expos~o, a ComJs~a~ O Projeto de Decre~o Legis~ativo /mantt;m E\. decisão dene!!a.tóna d,l 
le Le~l~laç~o €DClal opllla pe!a ~Jel·. nf,' 56, de 1964, jl\ aprovado pela câ_l 713, DE 1964 reglst::-o. A Comissão de ConstJtu!çãO 
jAo do projeto ~e _decreto legdslapv~, !mara dos Deputados e ·!om parecer I Da comtssão de Fina1,ça'i', sO. e Jru.tiça do Senado também opin:\ 

Sala das CamIssoes, ~m 3 e: JLlI o 'faVOl'avel da douta Comissa.,) de Cons~ I bre o PiOjeto de Decreto Legis~ pela manutenção do ato da E";r('?:ia. 
le 19.64. - R:rlY Carnelro. PreSIdente:. !WuiÇão e Justiça do senado Federal, [ativo nÇ! 77, de 1964. . Côrte de Contas, ou seia. p?la aprO-
t:' VLvaldo Lnna, Relator, - 4nto,,!,~0 Visa a,provar e. decisão do Tribunal .' vação do Projeto de Decreto Le~L"::~ 
[U~:d - Lopes da COsta - .JOse GUlO- de contas da União qUe re:l1sou re.! Relator - Argemtrro tZe Ftguetredo lativo em aprêço. E' ·0 p:trecel'. 

. gistro ao contrato de empréstimo no I Em sessão realizada. a 29 de agosto Sa':t das Comiss6{>s. rm 24 d::o 'u!ho 
valOr de Or$ 170.000.000,00 <cento e de 1963 o Egrégio Tribunal de Con- de 1954, - Wilso-n GOnl;-CJ.ltes, Pre~i ... 
~setenta. mIlhões de cruzeiros), cele-! tas da União recusou registro ao COlL dente. _ Argem1ro de FlquCiredo, 

IbradO entre o Estado da Paraíba e ~trato-Lle empréstimO, no valor de ÇrS Relator. - ',UeIo RTt'na F.uriro 
. a União Federal. com os recursos! 1.000.000.000 00 (um bllhlto de oru- Rer!e1lde. - Beçerra Neto. - .Uenc~ 

j
Provententes da colocação de uLetra3fze1ros) celebrado entre ao União Fe_ zes P'mentel. 

Pareceres ns. 710 e 711, 
de 1964 

Nq 710, DE 1964 do Tesouro". I deraI ~ O Estado de PernambuCO, com N9 115, c,::: :t:4 
. ' ,~ . , . ,recursos J::;o~/enientes de "Letras do 

n~ Con21ssdo de Constztuu;ao A ComIssão de FmG.~:lS, exam~· Tesouro" f Da Comissão dI' FI i,.0..1('.· • .'li-
e JUstlÇa~ sôbre o Projeto de De ... !nando a matéria, verifica flue fol le.. Não se' te::ldo p!'omovido qualq,uer I bl'e o Projf'to de Decrl'!ú 4('{P" 
ereto Legislativo n9" ~56. de 1964. gal e r1g?ro~amente justa a declsãá recurso da. decisão pelas p;l.rtes in. latit'o 71.Ç1 85. d~ 1S&-1; 
q~e manté~ a decfsao denegató_ ·da EgrégIa ?õrt.c de ~onta6, por teressada.s, foi O processo e7_,:ia~o.ao Relator: Sr. Argemlro ór .l.: - ie: .. 
na ao regtstTo do contrato de quanto não e.stava o procci>SQ do cun- Congresso N~,cional em obediencla ao '"000 
€'7npr tsttmo, no valor de .....• trato de empr9stimo aCElmp~nhado do I dt5POSto no' art. '17, § 19, ja ConstL' . 
Cr$ 170.000.000,00 (cento e S!e_ Plano de Apl1caç!l.o dos re,cursos. como tuiÇã.o da República. O l~rê:6lo Tribunal (;" C;)n:....~s UI 
tenta m"ll}wes de cruzeiros). ce~ o determina. a Lei n9 4.069. de 11

1 
Sôbre a rr~atér1a, ,~á !<~ p~"=,n,::1"wu UlllâO, em sessão rUl.l;ctOJ 6. 5 ris 

rebrado etttre a União FMe.rcJ.l de junhO de 1962. a Câmara. dos Deput:illdos. "traves do fevereiro de 1963, deneGO" li" :~.lrt) 'M) 

e o C-ovtr 1l0 do Estado da Pa_ I o pôsto a Comi são i, fo'inanças I' Projeto de Decreto Legisla~v~o n9 77, contrnt·o celebrado entre ?, pr;n' ; BM 
raiba SS , f:. _ <. de 1964 que aprova a d€'~lsaO dene- do BrasIl - Intiús.tria MtCJ 1.11'1" .. ,";1:'1'-

- . ,t.ambém é pela. apr~yaçao ,~;jo projeto !gatõrla I do registro, e a douta Co_ Viços Lkia. e o Mml"-ttr o Ou ~l .. ,çw 
itclator: 5r. Afgemlro je Flguel- de Decreto Lesl;-Slatlvo n9 .'l6, de 19~4. missão de Constituição e Justiça do e Obra.s PJ;blIcas. Trutav·l ") rgto 

IedO. Sala das COInlBs6es, em 12 de a,gos_. Senado tnmbém op:nou pela me5ma da locação de m~qu;~fl.~ c' : :['1·,a.8 
to de 1964. - pe~oa dI!, Qu~roz" forma. _ a,o Ol'partamento d!?S Cr.nrJ( . ( p .. 

O Projeto de Dooreto Legisle,uvo Presidente _ Argemlro de Flgue~redo. J Examlnando-se O :processo, verlcB.. lé-gratos. A deci'>~o dfr.~""alL, ',I do 
tlç 36, de 1964, vIsa a manter a de.. Relator - Mem de Sd - Bezerra se que foi acertada a decisão da 1tv>Q;lst .. o "··rimO"lI-t,.e T,:\ ('<"'n,·;-·,.·.(,~,o 
e1são dI) TribunnJ de Contas da mlIIAo Neto _ vtctotino Fre/,re -- Lino de corte de Contas. porquanto o con_ de vârl3.~ l::-Te-gubrldJde.<- tle"i~"f ""es 
que denegou registro ao cvntrato de. :Matto8 _ stqefrcdo pacheco ...- Wil-: trato c.te empréstimo, cujo 1 f':Yistro ! a dp :jf> ter publicailo n ~r< j~l (;? 8(".T:l-
tlmpré!;timo, no}valor de ............. sou 'GonçalÚs fora. reeusa(jo, não ests.va acomp:.'l~ CO'T.Jr,c!a, exigido em lei, ~em Se de-

\ 
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c:a"ar o otietioo pri::c:,ru. da l~cHn-: 'I N9 7171 DE 1964 )con.s!gnar. ao co.."ltrário, a impO!:tân·~ 
ç40, ", _ . leia de Cr$ 291,n3-,W, (~ depo~s, emj 

I Da ç(]]n~~S(t() de Ftn.anças, s,6~ face dn pedido de rec:Jlls:de!"!lção do 
EC)!, entilo, tl materl3 cnvlaoo:l.l.' brc. O P!oJcto de Decl elo Le{/.3~ re"erid<t Depart..am~nto, encaminhando 

CCn2.~-esEo Na,~ional, Em obed:ênt!iJ, ai'l lat~vo 'tumcro 28", dc 1964; cópia dD termo aditiva, <l!.. retltlca.ção 

Pareceres ns. 720 
de 1964 

e 721, 

N9 720. DE 1954 
p~'e2crito no § 19 do art, '17, da C..,ns... Rêlütor: Srs. Antõn~(} Jucá. e.rati!,.eaçáo do contrato, ao ei!cuns' . 
tltU1ÇdO Federal, O- pl"0TIUnC l amento , I iância de não haver precedia.o no Da comissão de c.onstittÜçf.o e 
dH Câm-Dr<t dos D2pntajOs jã. 'i~ têz, ' ,O presente P:{}je~ 4e Decreto 1..e- pRcto ctOlworrência pública bem como Ju.stiía .5ôbrc' o Projeto Cl:C f)c .. 

'e.-tra.-rb ~o proJeto- de DFcreto Leg-i!.~ g~~tIYO tem per obJetIvo manter d:-Ia de a vigência do contrato projetar~ ereto Legi4lativo n9 73, de ,1964 
Jat.vo nÇl tl5, de 19-54, l:ue mantóm ti. CLSao do Tlibunal de Oontas de. Unmo .se no E'X€rcf.cio subs-eqüente, como tu- 'PDL nV 145-A·64~CámaTa) 
dedsão ,aenegatáTia, e, nest,a Casa. q'Je negou registro a contrato cete- do esclarecido, nesses mesmos tê:mos Mantem decisão denegató;ria àQ 

'pl'c-nun.c!amento igual teve a douta !,)mdo entre O Ministério da Agdcut- na melt.'iage..-rn de Presidência do Tri-' Tribunal de Contas da União aO 
'Ccmi!'sáo de CO!l'5titUlção e JUfitiça. (~ura e Pedro Machado de Morais e hunal de conta& à ?:PAldência da Cã,· registro do contrato de enl.présti ... 
E:;ta C-om1.S:são de F-l!1Unça,s nào c;n· SUa mulher, . mara dos Deputadas $ubttlPtendo ( ex· mo~ no valOr de Cr$ 500.00(l.OOO~O!) 
eDntl'oa motivos J}'lIa dlscorda,!' dos Por oficio n9 8.432, .:te 23 de a;J/}s- pedients! em causa, para 08 _ fins de- (quinhentOs e sessenta milhões de 

:pareceres já em:tidos ·pel.o que é r,am- t-o de 1954, aquéle Tribunal solicitou claradm no § 1<;1 in- tine? do artigo 71 cruzeiros) celebrado em 4 ·de 1u-
bém favoável à aprcvaf;ão do pro.. ao Depa.rt-s.mento d-e Administraçã.o da constituição Federal. 11.ho de 1963,. entre a. Uni(io F'e ... 
je:o de Decreto LeP:sl.ativo n Q &5, di'! do MiniStério dá Agr1cll,tura as se... deral e o Go-vêrno do Estimo do 
1964. ~ buinteS provldê-r~cüis: A adminiStraçãt, fedl::raI cO;:.fo: mou· Ceará, com recursos proveruentes 

se cem o ;,.~ ~ Ti"lJ.Ul?<ll, a QUe da~ da colocação de "Letras <to Te-, E' o p,arecer_ a) ptO-':a <ie qUe os co.nt;ratantes mos, agora. mterro a;lolO. corroboran~ SOUTO" ' ,. 
são proprletáriOll das tc·rras do imó- do o df!Cldido pela Câmara. ~. , _ 

Sala das Comissõzs, em 12 de e.gos~ vel "Batista", ao qual alUde o preâm... I' Relator: Jefferson de Aguiar. 
~ ~~d 1~. - FÃr pes~oa ~ Q#eiroz, bUlO do contrato; ~ Sala das ComllisõE's, em 22 de .jU· :o Tribunal de Contas da unÚ,o te .. 
;e.sl _en . ~ ge"!- 10 e l(}U.ez- b) prova de que o ,naniém livre e lho .de 1964. - W~lS01t, Gonr;eLlve$, rusou registro ao contrato de el'npré600 

'T do" Relato .. , :- W.Ison _Gonçalves desembaraçado de Cltla;sque,- Õ~US, PreSJlentc_ - AloJ[sto de çarv?lhO'itimo celeb:-.ado entre a União ~ o &_ 
- Stgefredn Pac"ec.') , - Lmo de ,-~~a: I Inclusive hipoteca. Re.lator" _ ArgCrlUro dlJ -Figueiredo I t do ' . 
tO

T
3, - Bezerra Neto, ~ Vi t?"l1W 1 c) median~ ad~U:t;o, <_el2.m d(.(!16.- _, Edmunào Levi _ JejjeraOn de; a do Ceara, no valor de ',., ..•• 

F ea-re Men de Sá. 1riuio.s os números e ,,3. data 00 elO- A9 iar _ Be"'erra Neto _ Ru CU" !Cr$ 560.000.000,00, co_m recuroo:s pro .. 
1 pe-nho da desp~a, ou, ao menos, que nei~O. ~ ~ y .. !~~~~~~e.s da colocaçao de letras do 

. foi feita a deduçã-o no respectivo crê.. c 9 '4 
Pareceres ns. 716 e 717, dit<>, indicando-se, também, 8 lmpol'- I: 71 , DE 190 'I O contrato foI n.ssinado emi 4 ae 

da 1964 tânc13. ... , .• . "junho de 1963, e a decisão denegatória 
.,. Sem qualquer ·~o!nç&,o, fo.i a solld-' .D,7, com,1:.suo de F/rmnças" SO~J'e ocorreu em 10 de- setembro del 1963 . 

NIl '715, DE 1964 taçõ.o reiter~da. }\e~o .• ){~ci? nO 9:63&.\ o lt P,::oj~to d~ Decrete; ]~eglslatlvo sob o fundanl;ento de inexistêri,~ia. d~ 
Da ComIssão de Constitu.ição c ~e 30 de se~mllro c;e .9~ e, Cluuia n· If), de 1004_ ,Plan-o de AplICação pr,éviament.e ela-

Just:ça s6bre O Projeto de De-, nessa. vez, nao at.endlda, (i 9-u,f! levou • t á j borado pelO Poder Legislativo; eu5a 
ereto Leni~lativo n? 28 de 1964 j TpbW1al de Com.as d:... ,nl"l.!):. em Re.a ür: Sl". Mero de S . I eXigência' se infere da revogação do 

:I"" • swao de 19 de ·1C'le!1l0Io de 19-"4 a ~ ;~ 29 do art, 2~ da Lei n~ 3.337, da 
(nQ 107-A~63, na Câm.ara" que _ .... J,.. __ , - "~,' O Tribunal de Conta..<;, em seSSao de_ 1957, -pelo a,;-t. 66 da lei ·ul? 4,069, de 
mantem declsão denegatória dJ negar. l~dlst.ro a~, r~(~.,ao .co~tr!l.vg' 26. de dm>;eIl1bro de 1951, tendo preseu- 11 de u b de 1962 . 
Tribunal de Contas da Unido de e?ecoTl1 o o pr ... zo o ar\ ,7 ... a tes enca.minhadas pêlo Departamcn~ J no, ...' 
nyistro n l:cmtrato entre o Mi1IW~ ~U~ no) d83~:e!~;~~~.'a~~ ~U~'i~~F'~~ to 'de Administraçá.o co r."Unistérlo da 1 A deeisão do Tribunal de Contas tem 
Uno da Agricultura. e pedro Mo- • .so. e ry'~::l. : "-::~ Agricultura, cópias de têrina de cou. ru~damento le.gal, nada hsve~do que 
Cha.do de Morais e sua m.ulher. ,reIn.et1oo

r 
a~~ c~n."res~o, 7~os dtel~OS do I trato cI~lebrado com a firma Asca lUfIrme para. Justificar a mo(h~1cação 

n'l S B N ' I ~raãgra ~ '1 o ar . l a ns{,~- Aparelhns Ci-;mtiJicos S A para for~ da decisão em- apreciação. :: .' 
J;-"':; atar: 'r., 2"ze-rra ~ e .. -o, t.u.ç o F ...... cru, ~ 't; d te 'I'" t d 1 -. . ~ -- ~~ 
. ,_ Como!::e -eV!Gen..-::n,- s. àe.cisão f'-e ,1l€Clme,':1 .D e ma r~ para es~u ~ A.ss:m, a Comlssao de constl"tul-;áG 

1-0.Tr1bttnaI c:,e Co?-~a;~da UIH~O, fundumentou ~m faih:as fl( processo !1~dustll:;iS, em. pro~elt~ do Labora,t-9- e Justiça opíru\ pela aprÇlvação do P!'o. 
Em ses.c;aú de 19 d~ nm:em . .J.o de 19<>1, qu<> n-o c,bstant 'nsi t.en'-es ~'t"Hr. \110 da J,roduçao.M.nelaJ - resolHU jeto. de decrel-o legislativo n~ '13 dl,t 
t-om.ando conhzcimento ~o ofich nfl- çrns"" .;, rlC tora e - "'Ups-rid~ , .... :'"\. recusar o respectlvo r~gistro, porque 0)964. .. :, • 
mero 8-528, de 6 d~ agOStO de me3- w. U ~ a m .. valor deI contra:o serIa de " ...... 'I 
mo ano, ,do D2partarnp,nto de ldml- Face ao eXJXlsto

J 
somos Dela apro~ Cr$ 314,175,00, em face da_ cláusula Sala das Comissões, em 22 de ju:ho 

niStra-çâu do Mm,~te!'!~ da Ag!'.t-:.!- ração do presente projeto de DeCY';:O· 14, e não de Cr$ 291.775 CO pela qUaJ! Je 1964. welson GOnçalves, Pre!~lden,", 
_ tura. para reg~tr:'!f ,) cantrntQ dt' I ro Leg!sl{\tlYO, pala qu~ se TJ1antenha se expefl...u -o compet~nt.e documento l e ...:. Jefferson de Aguiar, Relator, 

cooperação celebrado 'cr·1t. O Sl. pe-la dec~são profer..da pelo Tl'~~·ma.l (!:! ,de empenho,' j- Bezerra Neto. - Edmundo Le~i· 
dzo Mf..chad? de .Moral~ e .,,\.la :nu- Contas da. União. t II _ 'romando cO~.lh~c~mento do- re- - Alo1ISl_~" d: Carvalho, - ArqemlrO 
luei; pare. .11mmt':.3:I?~n:to das cQras Sala. das Ccml.t.SÕeS em 12 de a!l'M_j'fendO despacho, aauéle Departmnen~ de FfgUC11 ... d , I 

destllYl.-da:- a !rngrç<!o d;a~ ,tE'rras de Ito de 1964. _ Arge1mrO de Flg~el- to, encaminl~Il:Jldoyop.las dO '.c'm,? adl_1 . N9721 DE 1964 
sua proprleda{1C, no mu.'1.c,p_o de Te- redo Pre:;-·d",l·to _ Antónlo Jucâ tivo, de re!lflCaçao f' fli-tlÍl';'lçao do I ' " 
resma, Esta<1o do P,:luí. p!plui.mar" ·Rel.a'~ _ ~: "'Vl(orin Frc'r~ M n' cont:ato e~ causa, sOliCltou re'J'Jt"slde-1 
mente oplnCü p~Jo c JllJ:-,junento de I ci ~. , d o ti t • - S· e I ração- do mesmo mas o 'ITlbUl1al t'P.l - Da comissão de [i'inançwl, f.{1-

:ilJg~~~i.a.s. Estas e:3m no sem;~do Itreed~aFa;he~~1~O_ eF~lpes~~à de Qif:f: sessão êe 29 .d~ dezemblf? de ,i951~1 P:~vg :::1~~t~e~96~~creto ~~eg18-
e <l ... , 1 ro;: _ W:l.son Gonçalves . .....:. nezer-ln;anteve a dec~ao de:legatõria. j~ en-
G) FOSf:e-lll remeU(!QS; ,ra "-eto tao P01'(l\-=e na? houve concorrenc~a1 Relator - Sr, Bezerra Neto. " 

. publica e tambem porque a vlgênCla '.' " ~ 
1 - Prova d.e ql..C Os contrat:l.llte~ do contrato proje~ar·se la !lO exercf~ I 1. O Tr;bunal de Contas da (Tntao, 

eram p~-oprletárjos das tt=ITa:; do inló- , jcic> subs·equente, 1 em ~e~sã.o de 10.9,63: decidiu l'ef.'uslU", 
vel '·Bn.tista,':. ao qU3l :th:de o preân~-I Pareceres ns. 718 e 719, .' _ ~, Q o jp;'ellmmarn::ente, t;eglstro aO coqtmto 
bulo do contrato (e.~c: iu::-a pública de 1964 t In - ~ao reCO,~letl, o D ... partam.n-14e empréstlmo. no valor de ._ .. , .. , 
ele 27 tie julho de lS5-4:; co de Acumn_st.raçao do< MilliStérlQ da 011' 560.000,000,00 (quinhentas E. ses-

. ..- , N~ 718 DE 1964. !A6ricult ..... .la, da. n-I)\'a~ dec!.Sr~O, pelo que1 seIJta milhões de o:-uzelros), cel~bru ... 
2 - Prova de qu<:! o ~rr.ovel es~aVn j , o TrIbunal. em ses.'iao de 29 de t€\'e- I do em 4 ô 63 entre'" União e c' Go-

liv:e ~ ~es~mbal:aça:la de qua:sQue.l' I Da CO~!SsãJ de COnl;titutição e reito de 1952, cbedlente 'i;0 .disposto v~rn~ d~ Est~do do Ceará COm re .. 
ônus, lnclU~·lVe .hi!)::l!eca; Just.ça. JO,bre o ProJeto de necre-1Do art1gc 77. ~ 1°, da conshtmção pe-l cunCY.; pl'ovel1lenteiS' da colocação de 

b ·ó-· .,' f' r' .,.. creto Le(l!sial:vo rol' 70. de 1$'64" dera!, suhmetcu o contrato ao pronun-/ "Leh(ls do Tesouro" _ ' ! li ~sem, m~~13n.e tetorllO a,!1\<.HI, /lI) lOl-A-ú3 _ na Câmara. que.1c!amento do Congresso Nncipnal. , .. . . 
deClarados <:S numero.." e a data ,d."J mantém decisão denegató-za do-~ ~ 2. A deClS:lO denegatofHl ao .fato 
Empenho da d~pe:$,l. _?'J, 6.0 n1:e!l~, Tribunal de CGntas da União a I IV, - ,; A Cama: a dos r>ep:ut;;;;dos, ~ de nÕ:~. havor o Plano de Apll~a~la? 8. 
que- bouv~e S~?~ fe~l.a._, a de-:mçao regis.tro de cOntrato e- térma adi .. examl11a1~do o processo, cO,nc!U1u pela 'I ser elaborado pelO Poder LeglSllltlVo, 
li.9 l'esp~ctlVO ,Cre?'to-~ m·::!.:c:l.:l:l., tam~ tit'Jo ao mesma, celebrado entre Q m..anuteUt;áo ~~ ded~áD dO_ r:~lbu~l de condiçã~ e~ta, stne ({'!.la n~m, pa,ra B 
bem a ImportunelR-, . MiniJter:o da Arrrictlltura e a fi'ir. I C .. mtas, nos termo~ 40 p~Ol;_,tO e.ab_O- I efetive.çao da operaçaü, e1p f·:-tce da 

2 _ E.sta d~cisã'o fai ~ .. aill:rr.itlõ:\, ma ÂSca 'Aparelhos Cient:ficos so-l r:;do -pe~H sua Com;sSQ de ~:,sc~al!zaçao j d'sposto no art, 66 d~- 'LeI nÇl ~~. OÔ9, 
ciedade Anônima. FIJ?-8:n-ecna e Tomada. d~ C:.oncas, ora: de 11 de junho, de 1,932, restab~l{'ce~ 

no MinlS.téno, e tr;lOsc,n-:~u o p:·a~v I· SUjeIto à nO$sa ap1'ec~a~~.lO. i dora daquela e:xlgênClS. :' 
estabeleCido no art. _57, ca Lei nu- Rela::o:; :31", Aloysio de C:lrvalllo. w' , ...... jj 

mero 330, de 1949, sem que a parte V - No S€nado, me:.ecel1- o pr:;ie-tQ~ O Ttibun'J.~ dec')"T-!"u "f'X oHk~r)" \"''1 
illreres.oo.aa !'\e vale:õse do Yltódo de NC,êa há a opôr, do ponto de 'Uisb p;lIeeer favorá1if'1 da Cc'w1..s,;;ão de i CongTe<;l;O como detcnnina o (lr~:, 77. 
íl'ecr.m,'iid:e-rucão, ali l:II'<;vie':õ D:11 a constiiuciLnal; à ap:ovação, 'Pelo Se .. Constltui;ão e .Justica. que o an"l.li."'ou ~ § f;' j'in tine", da oonstituiçã,Ú. A' 
causa. da decisão defw\t-:va dC:J.r:~..ltó- r..!!do, do pr~jeto de Dt'creto Legisla· sob o a;ôpecto c::nsttucHmal e ju:'Í- r Câmara dos_ Dellutad<Js aprovou prp.ie
.!fia do registro de fls. tIvo n Q '10, de 1964, 01° 101, de 1963. dico. , ' -I to, d~ Decretc? Lc~iS19:pV(,- .de f;uaj Ca-

na. Câmara doS DEputados)' que man- VI _ lmce o .:xpos~o,. co:nside~'ando', m!p-sa. o de F1SCnal1z.e.~ Ç ... D Fmencelrflct e 
A Lei n9 830 citd1:t não rl?:temllw tém decisão denegatória do Tribtmal immláveis os VíclCS qu" a_pr-tsenta o' T.o!!lad1 de Co. tas. aho!1:,ndo~, e

Ila. a jlltima~ão da O'.H!'iJ.; partz! con- de Coutas da UniÜo a l'€gistro do con' ~ ... t t"',,·" 't7 1 j C1~(} denegat61'l'l, E' o llre.sente:'~llr(3-
'tt·atante, para. iu\S ..:i;;, icC,.,-;:,SO, E' la- 'trato e rcspecti'IO têrmo' adiU'IO entre conta :) ~ em ~-:~' c,~mat':los. 1",1113 -, jeto de Decreto Le-risIHt'vi) nr:' 11.1. de 
'rnentável. Assim c<;tamcs-, '.:c-mo a o Ministél-io da A~rlc:lltura ti a firma mente, pf~}a confl_,mal?:to ~:) dE'spacho 191>4. por cuja ap"OVPf>9'" ora SE' 'ima
,Câmara, pel-a. apro-Y:J.;;:ã'J do Decreto ASca Apar-elhos Científicos S, A., P-~- dene!R,t6110 dD Tr!:b::na] d ... C01!tas. :.: niff'..sta Q comis:::ão de Finunc3";'_ no 
Legislativo, que conf;z:m{)u a decL.o;âo Ta fo.rne.cimento de material p3.1'!l es- ,po~t<4n!o, pela 2p.c,açao (~O p.esonl-ej Que "!celta dec'sso cb comj-<:.5!'í6 de 
~~.'enegat.órta. tud,:,s indust.riais, em proento do La .. prS"jel!."ct· Co !ss~"'s 1" d' J">.Ast G'}ustítuição e Justiça, do sena.d<.'. 

boratór(o de P~odução ,Mtn'-"ra1 a. as m._ o," em " c n~u o' : 
SaLa das C-omlSsõe!:. 3 de julho de ..... - -. de 1~64. '_ Arqem.;ro de Fipueiretlo,: Sala da,<; Com1s5ões c...'TI 1" de e.g·õ'3~ 

\
1.964_ - Afçnso Anno,<:, Presidente. Fo:'a.'1-l razõrs de decidir, pêlo Tri· .Presidente, - Mem de Slí. Relator, ; to -dé- HHj4: ~ ATv-:::;njT·~ di'!' Figuei~ 

!
'- Bezerra NetO Rel~tor" - Argemt- bunal: primeinmente. a circr.nstân~ _ Ciforino Freire _ ncmteZ .Krieger1 .. redo. P:eosidtmte, n/urra Neto, 
ro de Figuelredo, _ Ruy Carnezro. cias de o valor -do cont.r.ato ser de _ Bezerr2 Neb - F. Pessê'a de Quei-! Relator, - Drtn:el Kriegcr, - l?fto
~ Jefferson de Aguiar. - Edmuncl-o I Cr$. 314,1'15,00. consoante a ~áusula. roz - 't'.ril$On Gonçalves __ Llno de; rinCl Prefr-~. - M('1~ de SIi. - /:i,ge-
Utl. inicial, e o documento de empenhO .\fatio.':. ljredo Pacheco, - Vno de lI.fnWls 



" 

Pareceres ns. 722 e 723, 
de 1964 

A Câmara. dos r>eputa.d.os já s~rQ.. I. A Conlissão de Finanças opina. \ ,," Com!.s.~ão de Finanças opina pela 
nunciou 8Õbre O oaso, atr. avÓI do pro- favoràvelmcl1te à aprovação do pre- I apro\'a.ção da decUião dellcgn-tÓl'ü. e. 
jet.o de Decreto Legislativo "sub JU- sente ProjetQ de Decreto LegLslatiVIJ. conseqüent.emente, pela. do p:esente 
dice", mantendo a decIsão denegatória Sala. des Comi..~es. 12 de agôsto de)prOjeto de Decret-o Lgislativo. 
do registro e, nesta. .Ca.sa, e douta 1004. _ Argemiro d.e Figueiredo, Sala das Comissês, 12 de a;õs!o 

Da Comissão de Constituiçao e comissão de Oonstitmção e Justlça Pres1dente. _ Bezerra Neto. Rela- de 1954. _ Argemiro de F.quClTedo. 

:N' 7:1'.1, DE 1964 

Justiça, sôbre o Projeto de De .. teve ,lg:ue:1 pronunciamento. A comIs .. toro _ z,', pessôa de Queiroz. _, Presidente. _ Bezerra. Netto, Re-la
CC1'eto Legislativo ui' 80, de 1964. são de .Fmanças não encontra motivos Daniel KTlegeJ~ _ V:toríno Freire, 1 ror. _ F, Pcssôa de Quetro;:. - .Mem 
que mantém ~ accl~ã:)~à-o Tríbu ... ~ara dlSc~rdar do~ pareceres jp..eIl!,l"'l_ stgefreClo pacheco. Wilson Ide Sá. _ Sigl'frcdo pOchew. - Da ... 
llCfl. de. contas cta Ulláao, àeJ.~ega ... tIdos. Opma, assun, pela

1 
aprC:vaç~o 1 Gon.çall1e~). _ Lino de Mattos. : ?Li el Queiro'!. _ Vitorino Frelrf.'. _ 

tor:n de regi!)!r" :t'J cr,..ntra /U''J1Ul .. do Projeto. de Decret-o l~eg.61{\tlvo nu- i lViL'lon GOllr·al1:e-s. _ Uno de !.Jat-
do entre o GJ",j"'l\J do Estattc de mero 80, de 1964. I 'P~rei,'e,""S ns. 7'),':: e 727 tos . 
São plwlo e o Ministério da Agri.. E' o parecer. I "\J t.."" , • 
c,u~tura. para. desenvolliimento da! Sala. das COm1.s.sões, em 12 de ag&;to de 1 g.::.+ 
cu tura, do tngo, I de 1964. - Pessoa de Queiroz) Pre~ N\I 726, DE l:'üi 

R~'iator: Br, Argcmll'o de Figuei.
1 
sidente. _ Argemiro de FiguetredO, 

redo. Relator. - Lima de Mattos. _ Wil· Da ComissãQ de COil3Uuição e 
, ,., A Ison Gonçalves. - Sigejredo PachecO. Justiça sóbre o P,'ojelo de De-

Pareceres ns. 728, 7'29, 
e 731, de 1954 

NQ 728. DE 126,1 

730 

.Ie 1953 O E"l'églo ~'lbunal de COn I . Da C01mssão de C071SU1:,~,':O e 
E.n sess.lO realizada a 4 de agosto _ Mem de Sá.. _. Victorino Freire (,'Teto Le9i~lattt'o n? 36, de 1964 \ 

, Ct""'" ~ (1109 173A-60, na Câmara), que 
tas da Umão recusou regiBtro Q() con· ma.ni~ém o h~O ao 1'niJu1Wl de Justv;a Eóbre o Projeto fie De ... 
trato de empréstimo celebl'ado entl'e ereto Legislativo n9 92, ele 1:104, 
o M.lDIsté:·io da Agricultura e o Es- Pareceres ns. 724 e 725, contats da Uni(~o (;1111 denego!! 111' 122-A-64, n-a Câmara. que 
tado de ,5·ão paulo, para desenvOlvl- de 1964. regis l'O ao C01!l;-uto celebrado l1.Ul"{n:a o Convén/o de '1 )'","t;,lla ~I 
menta da cultura do trigo. A decisão entre a SllpeJ"niellJ.~;ncja do PIa~ Livre. firmado entre aS Estados 
apoiou-se no fato de não terem os con· N9 724, DE 1964 no de Va-lorização Econôtn':ca da Unidos do Bra::.iL e a lteptilJUea 
tratantes atendido as re!terada,s dili- Da Comissão de Constituição 8 Fronteira do sudoente do Pttis da 8olívia., era 29 de março de 
gências ol'denadas ):>01' aquela Cflrte Justir:a sól>re O Projeto de De- e a Eqwtalioa dos Etlados Uni... 1958 
no 'enti" de na 'in .. '''r ' . t L fi' l"t" • 8' d 19"4 do" elo Brasil, para. loca{!ão de , . . I '" ~o· sa r var ........ \.L e6u.an- cre o e tS .... n.:o n u, e U i-m()veis em Purto Al-c1re Estado Rela,or. Sr. Argem:ro de F:.pe ~ 
dades, verificadas no processo, que (n9 125A-64· na Cdmara). que . -" I n!do 
Impedia.m o l'egistro do contrato Era mantém. decisão do Tribunal de do Rzo Grande do Sul. O ·ProJet.o de Decreto Legislr.tivo 
assim que nã-o se declarava a. tlassi... Contas da união denegat6ri-a a Relator: Sr. Bez.erra Neto. n') 92, de 1964, é orig:nú'"io da Cã-
f.cao;ao orçamentál'ia do empréstllllO, 'reg'~tro de cC?,~~r~to c.e~ebrad.0 1 Em sessão de 26 de setembro 1111 ara dos Dep~tados e V;" ... a a apro-
celebrado entre o Ministério da Agri- entre a lmobllrana C:m~lândta d "1961 T Ib nal ti CO t d' I sn que O COllven:o Ue rr,\n3lL\} J,.\re 
cultura. e () Estado de São paulo, para Ltda. e a Superintendenc!G das e,~ ',,, o r u e n as .a firmado entre os Est:ldos Unldo~ do 
desenvolvimento da. cultura MO tngo. Emprêsas Incorporadas ao Pa ... UnIn.o l~.cusou o legl~tro ao co~trato I Brasll e a RepúbI:ca da Boli\13, a. 
A ctecísão apoiou-se no fato de não triunfo Nac o1tfl'l de -promessa de locaçao ao 4 pav.ment.o ou 2{) an~ 29 de març d'" 1958 
ter"m os eontrat.antes atendido as :e1- de venda de áreas' de terreno la.- I dar do EdI:Cic.o Castelo, situado na . A proPc~l~ão" foi encamlnha~" 20 
teradas diligências ordenadas por calrzadas 'llct Fazenda Sertão, R:ua BIquem! campos, entre oS P~é-I Congresso Nac onal atraves da 1ten-
aquela Côrte no sentido de sanar \'á~ Município de t:'as.wuras, Estado dlOS ns, 1.172 e 1.204. em~ P~Lto sngem do Sr. Pl'esldente da nepú. 
ri<ts irregularidades, verificadas no do Rio de Janmro, I Aleg~e, . celebrado entre a .;:Iupeli~- b'l nO "-6 de 1958 e vem acompa .. 
p:oeesso, .que impediam . regIstro do tendencla do Plano de Valorlzaçao 1 ~ ca .. I,. i ~ I'" 
contrato. Era assim que nuo se de- Relator: Sr. Bezerra NetQ. Econômll~a da Fronteira Sudoeste e nhuda da Expos çaí! .de l\lot \0,<; ~u-
c1arava a clMsificação o:-çamentá.ria E t -'t' d Est::\d U d d rne"'o 91 do MlUlSteno das Relnç'oes 
do empré.:itlmo, nem o tempo de vi- ,I. Tendo sid,o publicado e enca- ~ tUl 

"- na os os m os o Exterio:es, tudo para Os fm.s prev 5-
gén~!a do contrato, e muito menos se mU:hado ao Tnbunal de Conta·s da I ras . tem no art. 66, n9 1, da eXIIl.3tituição 
op:'esentava o "Plano de Trabalho, U~llão. fora 'do prazo legal, a mesma 2. Foram do:.s ()S fundamentos: Federal, que dá. ao Legislat.\'o a com
com o. Trigo", atravé6 de cópias au- C.orte no. processo de pedid.o ~e re· ta.lta. dn publicação e vigência etn p~tência exclusiva p:\ra resolver de
tênticas. A5 Oml&ões verificadas pelo glStl'O, dejxol.l de tomar conh~Clmen ... da·ta. anterior à do registro pejo. Trj- finiUvamente sôbre os tratado..,. e 
Tribunal não foram supridas. Recu- to (lo ~e.:;mo. o qUe eqU1ValE\trecusa'lbunnl, o- qUe é iUfringencia do C6- convenções celebrados com Os E~tndos 
sad.:> o re:?;istro foi::. dec'são ::Oml"11- à €'scntu1'a. de promess·a de venda, digo de Contai:Jilidade PÚblica.. Não I e,5.trallgeiros pelo presidente da R. ,
cada .0 MinistériO, pelo ofíCIO núme- com qll.~t.açaú de preços, celebrada a foi interposto recurso de pecbdo de pública. 
ro 11.469 de 31 de dezembro, de 1933, 30 ,de P:le:~o. de 1951. entre a. Su- ~econsideraçào, pelo que, aquela Côr- Exanünando-se:) matéria, ver:'fh.'a.- _ 
c dela n.:i.:> se interpôs ~ecurso ~( pr(t~ penntendenc1a das, Emprês~s Incor- te, para os fins do a.rt. 77. ~ 1Q da . s(~ que o convên:o de Trâll3ito I.W'-e 
zo CJtabclecido na art. 57(1. da L~: '.~ paradas fiO l-':ltl'lmOmo NacJOnal e a. Constituição .. enviou o processo ao de que trata 11 Projeto de D::c 1'10 
mero 83ú, de 1949. Vem. assim o pro- l11wbiliána r. nelândia LtrUt. rela .. Congres,so NacIonal. :Legislativo n9 92 foi reconstitul~l'J na 
ce.<;<;o aO congnsso Nadon" para oSI tivQ a uma área de terreno na Fa- d 1- t. . (' f IOâmara, na forma presc.ita no M-
i.ns prevlstos no § 19, do art, 77. dn zpnda "'Se-rt~n" si~ul3.cla. no Munlcl· 3. A ec sao denega Orla eoS a .or- ti",. 95 d Reo~mento rn:erno da-
Constituição Federal.. I p!o de Vas,sou:-as. Estado do Rio de malmen:e certa decorreu sem lm~ I "'o . o ~ 

t d - d - int" d h"" quela Casa.. 1."5'80 pos o, e tep O em vIsta o nce~- Janeiro. pugnaça:? _ OS e.ess~ 05,_ e, aSS"'ll' O Convênio obedece às nO:-n1:1s tra-
to n3. dE'C~são dh Egr4gj,8 Côrte .:1D _ . ao Comi"sao de constltu~Ca.o e Ju.s-- cUcionaLs do Brasil no sentido de [J~ 
Contas a Com'ssão de constituiçio e 2, Nao houve pedIdo de recon.si- tiça opllla pela aprovaçao do I-te- ~ ,llltar o ace:::"'l . 
Jt'st .... ', no sentido de manter o jul-I d.e~ação, e a C~mara acolheu a de- sente Decreto Legislativo. ." ~o mH' a'> nuco":" ~'1f'-
goro opm.a pela aorovação do P"oj~') Clsao denegat6l'la, aprovando Decre- ~ I Clterranens do contmente ame ,C"t~O 
oe D~ ... t'f>lf) Legtslatlvo n" 80, de HJG4. to Leg:51at..vo a respeito. Sala. das Com1S.59-:..s, 29 de julho ~o le complet9r o r:atado de Nann('uo 
i' <) p:uecer - _ . _ 1964. -- Wllson Gonçalves, Presl_ Fluvial celebl'ado entre a Bativa p o 
Snl'l ctps Cmn!ssões em 29 de julho . A :;omls~ao de coru;titu1sao e Jus- dente. _ Bezerra Neto, Relato~, - Brasl:, em 1910, .I\S:s~:ll:'J.-<;e ,H 101, 

di:' 1934. _ Nelson Goncalves, presi- tlÇa.. aco!~", para apr?~açao'l$0 tfre- ,Eurico Rezende. - Menezes plmen· [em têrmos de reclpt'o:::à:tdc_ o trân
ctf'r.te. _ Araemiro de Fiqlleire~o. Re- sen~e projeto de p~cn'I Leg la.u!vho. : t~l. -:- M~lo Bmga. - Argemlrc de I sito continuo e . diretl? de me":,a~o--
l:Jto". _ Melo Braga~ _ Eurtco Rei Sala das comLSSoes: 29 de J o F~gue:redo. Irias entl'e Os dOIS palses, Que ."erao 
::!(>r.r.!c __ Bezerra Neto. _ Menezes de 1964. - Wilson Croncalves. Pre- Q ? I to.m'Jém benef:clados, por c,s.:-.a to··ma 
pi;_lcntcl. I sidente .. - Bezerr.a l?eto, Relator. N 7 ... 7 DE 1964 t:e entendimentos. no ân9;ulo (~e um 

~? 723, DE 1964 --: Arqemlro de Ftguetredo. - Eu- Da ComissctO de Finanças sã- maior estreita.mento de SU-lS tr-'ddi~ 
• ,,~ . ; ._' r'CO Reze~e., - Melo Braga. - bre o Projeto de Decreto Leg:s- (~ionajs relações de amiznde, 

Da Com',sllao de. F.nanC;Q9, s,o Menezes Pmtcntel. lattvo nll 86 ele 1964 O Govêl'no "sub 1ud1ce" é romt:-bre () Pr01eto de Decreto Leg13- ,. ,.. .".' 
laOt'o nQ BO, de 1964. NQ 725, DE 1964 Relau:.r: Sr. Bezerra Neto. h .... do de \·jn~te artigos. todos regt11an

do as questoes relativas ao 1 vre 
:1ehtol: 5r. Argemiro de P:gue:· Da Comissão dh Finanças sÓ- 1. A Câmara dos Deputados a.pro- I.rânsito. 

re(o, bre o Projeto de Decreto Legis~ vou a elaboração do presente Pro- Já. a-provado pels. outra CJsa elo 
latívo np 83, de 1964. J D to 1 ti . to d D t L O Egr,~gio Tribunal de Contas do.. elo de ecre .Leg~ avo, pal'a- con... Cong-er.<:so. o prOle e ecre o e-

Dn;ão, em sessão realizada a 30 de Relator: Sr. l3ezeIT:!t Neto. firmar o ato do Tnbunal de Contas !~i.slat' ... o nrJ 92 de 1964, ta~bp.~ re-
dczemb~o de 1953, recusou regisko no da UniiW, que em sua sessão de 26 ('e-be, da Comissão de ConstltUlcão e 
ront!'ato do empréstimo celebrado en~ 1. A Càma.rlb dos Deputado(! aco .. de setembro de 1961, recUEOu rp.gt&-I ,1 l<;ti"ll do Ser.ado OHpc-:.r.'1'JV'1:"á.vel. 
tre o Mmistério da Agriculturp e o lheu, através de Dec:'e1;o Legislativo tro ao contrato de locação do 49 pt\.- sala da,; Comlssõp.~ em 12 de aQ'ôs~ 
Es;"edo d.e São Paulo, para desc-nvol- ela~ora:I0 .na SUa COIDlSSão de Fis- vimento ou 2Q andar do Edlfício Ca.s" tiO de 1964. _ Wilson n-on('(lh'e~. 
v mento d'l- "ultura 00 trigo O-n de- cahzaçao Fmanceira e Tomada de telo, s11,uado na. R.ua S'queira. cam- Presidente, _ ArQemiro de Fique!a 
cisão d€lle'l,a.t6ria. nâo se interpô:'> Contas, o a}o do Trl~unal de COn- pus elltre os préidos as. 1.172 e redo. Relator. _ Bp:erra NMo -
qllalquer recurso. ExammandO-se a tas da Unlao que dE'lXOU de t?mar '1.204, em Pô~to Alegre, celebrad.o ~dmundo Levi, _ Alo1/S;U de Car
m"tpl"a, ve:ifica-se que foi acertada. conheCImento do pedldo~ de regiStro. entre s. Superintendência do plano \mJ?ho. _ Jefferson de AQuiar. 
a j"'ci>;â() da E~ré~ia Côrte de Contas. o que eq'..llvaleu à de.::lsao denegató"'j de Vallmzação EconômlCa da Frcn-
O contr3to estava cont,)minnr'o de fla, à escn~~ra~ de prOI)les.sa de ven- terra. Sudoe-st-e e a Equitativa. dos N9729 DE 1964 
irregUlarIdades várias. ;l.1e não [oram da, com qUl~açao de preço, celebrada Estados Unldos do Brasil. Da Comtssão de Relações Er. 
corrizidas nelos partes Interessadas, a a ~~ de j~nelro de 1951, entre·a su: 2. Dois os fundamentos para a- re- . teriores o projeto de Decreto Le-
d""D~itO dos esforços do TribunaL pe~.lUtendencia. da .. ~:mprês~ Incor cusa: t:;) falta de publicação e vi- gislaUvo n9 92, de 19(;4, 
D.'ntl'e elM. não se declarava ti. cl(ts~ pOlad.a~. ao patrimÔ~lO NacIonal e li. gência em data anterior à do re-
si!' Ci!ç':10 orçamentál"o do emp~éstimo Imobtltaria Clnclttnd1a Ltda .. relativa 1stro pelo Tribunal, O que é lesão. Relator~ Sr. pessôa de Quairoz. 
:tlem ) I ~mpo da vigência do contrato à~ área d~ t.~rreno na ,Fa~end!\l Ser- :0 Código do! contabilld3de púb1,!JJa; Em Julho de 1958 O Senhor p, e.~I
neM :;e ;lpl·l",~p-nt.ava o I'plano de Tra- tao, M. ulllcfp10 ~e V3-&OU, as, Estado bl ro',o foi interposto re"urso ou p'_ dente do, Repu"bltca submeteu à con~ 
b~lho ~{)m o Trigo", atrave<: de cá· d Ri d Jan r .~ 
P 't.<' Aut-:-nticas, Vp.m a.c;sim o proces~ o o e elo. dido de recousidcn::ção. ,o que fêZ'1 s:de:'ação do Cong~es.'So ."NRC!-f!l1al o 
F{l ao C;;nO'l'e&o Na ckJDA:! n'lra M fin.,; Não houve pedido de reconsidera- o Tr1bt.nal recorrer de ofíclO ao Con· Convênio de Trânslt::: LIVl'f" f!l"-.l.l'ln 
p-f.'~-Cl'it(1.o: '''no 3rt 77. 5 19 "in fine" cão, pelO que passou em julgado a gresso. ex ri do art. 77 § 19, dn p-ntre o BrosH e a Bolívia, em 29 de 
da Con.stitu!ção Fede:'ul. l dcc:sfio dencgatÓl"ia daquela córte. I Constituiçú-O Federal. . m[>yço de !95S. 
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o SenhorJos6CSXlos deMacêdo 
Soans, Ministro °das Relaçõ ... Exte
riores àquela época. assinala na Ex· 
posição de Motivos. anexa li Mansa
.g-em. que .t,ê,ss~ convênio obedece à 

Sala _ Comissões. em V de ago.tol vor ile "Jdadãoo brasil',lr"" nelas resi
de 1»64:. - l.abão da .Silveira, E~l... deni;tm. 
dente, eventt:a.1. '- .Eurico Reze'll48, A Convenção -em «,la possibilitará 
Relator. _ Ba.rros de CaT$aIJW. _ ao Ótll;l~.ão bra:5ileirO, res1t1enbt na Ar
Vivaldo Lima. ge.ntlna. a obtenção dos beneficios da 

a&Sis'~cla juaicl.ãrla gratuita, .,pcran-
N9 731, DE 1964 te a. justiça civll, comerCIal, militar e 

lJa Comissão ci,e Finanças, s6bre -do t~ba1ho~ daqu'ele país amigo. 
o Projeto 'de Decreto LegzsZ'ativo DiI;põe, aind~ o documento, sólIDe k.s 
n9 9B, de 1964, (n9 122-A-6'l, na cautl!la.s e -exigencias necessárias 'para 
Cârncrra). que aprova o Convento a- obtenção dos be~fídos, bem comO 
de Tr4nsi1p ""ivre, firmado entre a forma de ,serem. os mf'sm:os alcan .. 

! os Estados Unidos do Brasil e Q. çadOH. 
República da Bolívia em 29 de Do ponto de vista t!specffico desta. 
mtirço de 1958. Coml~ãOt Dada. oQsta à- aprovação de 

projeto. 
Relator: Sr. :Sigefredo Pachecct. 

, orientação tnadicionalmente seguido 
pIa. -política -exterior brasileira ·d'e fe. .. 
ctlitar 'O aessQ ao mar às na-ções me
diterrâneas do continente america.
no e vem completar o Tra;~ado de 
Navegação Fluvial assinado pelo 
Brasil com a Bolívia em 1910. Per
mitirá éle o livre' trânsito terr.estre 
.através dos dois pll,ises. especial
mente para as m-arcodiras destinadas 
ou provenientes da República da B0-
lívia -que utiU-~am as facil.idades Srua -da.& comISSões, -em 12 de agôs· 

to de 1964. - Wilson GOnçalveu, pre~ 
sidente. _ Eurico Rezende, Relator. 
- Aloysio de carvalho - ArgemirQ 
de F,IlJ'lleiredo - Jeffel'so-p, de Aguiar 

lNzerr-a Neto .:...... Edmundo Levi. 

Pareceres ns. 733 e 734, 
de ,1964 

portuárias de antes no 'EstadO de São, Atendtndo às ruôes contidas na. 
Paulo, no futuro, quando estiver ter- Ex;posição ,de Motivos do então Mi .. 
minada a" Ugaçào ferroviária. S3,nta ntstro das Relações Exteriores," enca.
Cruz de La Sier.ra _ Oochaban(\)a. o' minhada ao congresso pela MmISa
Convênio em aprêco adquirirá. para gem 1..19 27-6: ~~, 1958, a COmissão de 
o Brasil Um singnlficado aanda maior, 1 Relaçoes Exte,.lcres da C~a.xa, ~pr~ ... 
pois permitirá. o trânsito continuo, va~d~ o te~to do CO~vênlO de tra.nSl
livre -e direito de mercadorias entre to Lhr~ ,en"r~~ o BraSIl e a República 
o Atlântico e o pacífico, abrind'o ao ·da. B~hv.a, fl ... mado em 29 de março 
comércio brasileir-o novas pdssi-biU- de 19~,. ~ apresen tou, na fo.mu' da N° 733) DE 19,64 
dádes. COnstItll;lçao •. ? ~resente Projeto de 'Da COmis.,.:; .... de Rel&c,ões Exte. 

',. '. t 'lO f' ; Decret-o LeglS~ativo. "\oOV 
es es mo _ lV~S ~ somos a.vorave1S O principio básico sôbre que 'se as-- 1t<>reS sdbre o Proj-e.t-o 'de DecretO 

ao presente eon.vemo. . ~ sen.te. o 'Convênio em causa, :facUltan-, Lt'gistati'Vo nO 93. êe 19M ( PDL 
Sala das Colttiss5es,. ~m 5 de lagos- do irrestrita liberdade de trâ.nsito ter- n' larH,'~64'na C. D.) qUE apr-vvq 

to -d.e 1964. - Bene{lwto valla-d~1'es, restre e fluvial ao Brasil e à BoUvia. a ~ConvenC'âo sôbre Assistência Itl. 
Pre.:udente._ -_o Pessoa ,~e' Quez.roz, no território de cada uma das duas diciáTi-a Gratuita~ concluída -entre 
.R~;ato!. -, ,V~t'_ald~ LI~a. - !luy nações, é c mesmo que, tradictnnal- o Bmsil e a Argen<..\na• aos 15 ae 
po ""?Jra~.~ - Mem tle Se:. - V1CtO~ ID'ente; vem 'Dri~ntando a -pontica. ex- n?vemõro de 1961. 
rino F.r..clre. - José. Cànilído Fetrtlz. t-eri"or br-asil'eira de facilitar" o 8-l:~esso Relator: Sr. ~Ruy palmeira.' 

Amo11.:o Carlos. ao mar aos países do 'Oontinent.e ame~ 
N9 730 DE 1964 ricano. O ,Projeto de Decreto Legislativo 

, _ O Convênio comple-m-enta as cláu- n9 93 de .1964 s,prova a Oonvenção sô-
I}a ,Com'issdC!, de l1!-dústria e :.o~ S!llas do tratado de Navega.ção Flu ... bre Assistência Judiciária Gratuita, 

m~tcw,. sõb.r~ 'o ProJeto de. D ___ ,e~ ,Vlal celebrado pelo Brasil com a Bo .. co-nclltidn. entre o Brabll e 3' Argen· 
to 'Le{J1.s1ativo, 1t! ~2, de 1964, q'lI. .. e lívJa, -em 1910, e por êle é de se espe.. tina mu 15 de novembro de 1961. 
aprova '0 Conve-nro de Tra.n~to 1'8.r que as mercadorias destinadas à A ',Exposição -tie Motivos assiDada 
Liv:e, tirmC!d-o '~ntre -OS Es,'fI:td:0S nação vizinha ou dela provenientes pelo então Ministro Afonso ArinOS, 
Umdos tio -Brastl e a RepuàltcQ. t:enhàm mais fácil escoamento <lons... acentlla. qUe "a assistê:.:lcia. judiciãTla 

. da B9lívia. em 29 ·ãe marçO de tituindo-se meamo num passo .decisivo no Brasil é mandamwto canst1tucio~ 
195-8. para que, em futuro próximo com anal (ltrtigo 141. par~:r.af( 35). A lei 

RJlabor: Sr. Eurico- Resende. ligação terroviária Santa- crw; de La 4be rj~la O preceito, lej n9 1.<J60 de 
, f! Sierra-Ccchlibamba. posso o D-

o 
s!I 5 de !e\<·ereiro de 1960, r;ostende seus A apre-ciação desta ,COmissa o o ~ p.r,'" b 'i 1 I o °d t lograr trânsito con't.fnuo. livre e di. eM. c os aos es rangelros rasl en;es remetido o _presente projeto; oriundo I.. 'I 1 d' o d o reto para na 'suas mer-dor,o .. en~- O no paW. sem qua quer epen enela e do Poder EXecutivo, que visa a apró- ao> ""'" I<!'1;:....t!d d d t ta 

lt I ' Atlântico e o' Pacifico. o Que. cer~- rel,apr)C a e e ra menU! em $t."3.S var o Convênio de Trâns o Livre, lf'llo IQ ~ d!g f A!d d 
II as!l ~, ! 'mente. propiciará ma,oor"" e melhores naÇÕ'e.!I e or em, a avO! ... e c a ãos ma do entrEi 00 r e a BlI!~'V a, em C<> b li o t to virá .b condições paro o nosso com~c,ooo, ras (lUOS. O preBen e A ene~ 29 -de- março de 1958.t:! f ° i b t d b OI o 'den o Estáo o Acôrdo ela--ad·o em t'-os IC a.r se re u o a: rAS: eIros resl . A Mensagem n9 276~58, ressal~ que UlJJ. eJ.<lll te A tin 

êsse convênio vai 9.0 en'Contro da que consultam aos nossos ínterêsses s na~ rgen a. 
'I 1m t °d ecnôm . .teus e fit.-'a..."lcelros e ~b"Aece'. às somos, poiS. -pela. s.'provação. do PrO-"o-rientaçao radiciona en e ;seguI a. v "CU j to d D to L 'I t' e pela. pOlitica exterior brasileira "'de fa- normas tradicionrus em que são vasa- e \~ sere eglS a IVO em exaro . 

cilitar o acesso ao mar às nações me ... dos os convêni-o.s assinados ~lo BrasU Sala tla:3 Ccmissões, em 5, da. agôSto 
diterrãneas- do Continente america- com outras nações a.migas~ , de 1964. - Benedicto valladar-es. Pre· 
no", e "vem completar o Tratado de A Comissão de Finanças opina, as .. sidenh!. - Ruy Palmeira. Relator. -
Navegação Fluvii:l.l assinado pe10 Era ... sIm, pela pl'ovaç,ão do pre~nte Pre> Pessda de Q-ueiroli! _ Vitorin.-o Fr .. ejre 
sU com a Ikllívla em' 1910". jeto de Decreta, Legislativo, - Mem de Sá ~ Antonio Carlos -

Sem embargo, entretanto, hoje po- Sà.J..cI. tlás ~.ssõe.s, em 12 de ag:ôs- José C"anllido Ferraz - Vivald-o Lima, 
deríambs aduzir -que a eXpansãO -do to d~ 1964. - ArpemZro de FigueirE~ao/ " N0 734 DE U164 
mer<lado interno bra,sil{!1rO'"' indica o preSIdente. - Slgefredo Pacheco, Re... '. 
acêrto da proposição, no momento em lator~ - pessoa de Qveil'oz. - Uno .Da ComiSSão de Fi1tançás, sóõre 
Que se ve.rif'ica o incremento j~O nuxo de Mattos. - Bezerra Ncto. - M-em o Projeto tte Decreto Legislattvo 
de mercadorias industr1a.lizaaas pro ... de Sã. - Daniel Kriegel'. _ Vitoflno n9 93, de 1964. 

Agôsto. de '1964-
~ 

blicos e suas repercussões fioonceir! 
são inexistentes. :: 

D.iante do -exposto, esta. :Comissã 
opina pela aprovação do, presenl 
Projeto de Dec:reto Legislativo . 

Sala. dai) -ca..~issões, em 12 de agôsl 
de 1964. - Arger.tiro de Fi:gUetredj 
PreSidente. ...... Wilson Gonçalve 
Relator_ - Pessori de Quezroz. 
Lino de M4ttos. _ Bezerra ,Neto • ... 
Mem de Sá. _ Daniel Krfeger. 
Victo.rino Freire" " 

Pareueres ns. 735, 7a6, 73 
'e 738, de 1964 Cc 

N9 735, DE 1984 ;! 

o Da c<>mtSSt1o ele constitUição 
Justiça. sóbre o Projeto de LI 
ao Senado -,til: 11, de 1964 qu 
.autoriza a ceSsão, à PreNt:tura d 
Ga.mpo G1"ttrl-tfe~ tZe áreà, perten 
cente d- Unirío~ para a;proveita 
m-ento agrlcola. . 

Relator"; Sr. Ruy Carneir(;. 

O Projeto de Lei do Sen.élo n' 1 
de 1964, autoriza a. cessão, a. Pretei 
tur;. de Campo Grnnde Matei Orosse 
de três mil-(3.-OOO' hectares 'I da áre 
(la Fazenda denomina'Õ:a_ "Rf!monta' 
pertenoente~ à União, situada:: naquel 
Município.' ,; 

.\ área rEferida, na forma' do qu 
dispõe o art. 29 do Projeto sob eXam~ 
se dest1na -à, -localização de )agricul 
rores, em pequeno.s iotes qUE! pennl 
tam exploração sgTlcola. . ';1 

Justifioon-do. o 'Que' fêz oralmentE 
assim.se expressa -o seu autor:o nobr 
~n.ador Filint-o Müller: 
-, "Cre~o que somente com'l, exce~ 

de rIgor constitucionalista se .tria n€ 
gar a aprovação dêste Projeto" 
(D·9.N. de 4-3a 64, página '1437 _ 
Seçao lI). 

EvIdentemente, no que se l~efere I 
.seu as~ecto Jurkiico-Constitucional 
nada ha q!le possa obstacuUoo:r SUl 
notm~ tram1tação, 

Ass-..m sendo, no que llOs ;t!ompet~ 
opinar e decidir, somos pela ,aprova. 
ção do Projeto. 

Sala das' Oomisooes, em 29 ~je abr~ 
de 1964, - WilSon Gonçalves Presi. 
dente, _ Ruy Carneiro, ReIE~tor. _ 
Jefferson de Aguiar, com restriçõe~ 
votando peja audiência previa d~ 
Ministro da Agi1cultura, _ 'Bezem 
Neto.. - Eurico Rezende. _ Josapha1 
Marmho. - Aloysio de Carvalho 
vencido. - Antônto Balbino. 

N' 736. DE 1964 

~Da Com,tssão de Aoril~ultura 
soore o Projeto de Lei do 'Senad~ 
n9 11, de 19,64. 

:! 
,Relator: Sr. Lopes da Costá. 

cedentes .le São Paulo e destinadas ao Freire. . . R 1 to S Wil G 1 
mercado consumidor ~boliviano, cu as e a, -r: <r~ son .l"onça. ves. O Projeto de Lei n9 11, de ]'964 de 
exportaçõ" boUvlan~s destinadas ao f'arê~:zr nq 732, de 1964 Pela0 Mensagem n' 213. de 1962, o autoria 'odo nobre o Sena-dorFilÍnta 
pôrto de Santos <8FT. ·Em sua. essên... . Presi.tj"mte da Repúbl~ca $ubmet~u à Müller" 'Já. com parecer fElyorável di 
eia, pois. ê..r:se ConYênio irã prOpiciar D~ com:zssão de ço-nstituiçllo e 1 aprovação do Congresso' os têrmos da d,outa comi.s.são de Justiça és-em dú. 
maior intercâmbio entre os dois paí- Justiça, só~re o proJeto de 1)eO'fe-/ "COlli\·,enção sôbre AssL.<;têncía Judi- Vlela Ull1a proposição que hem:! defiIll 
ses e, sobretudo, o aumento de nossa.! to tegisla'tZlJO n Q 16()'A-60, 'lia Câ. ciária GratUita", concluída entre o 0. sentido de verdadeira justiça 80. 
exportações de bens de consumo du- ma.'Kfl, n Q '00-64 no Senado, que I Brasil ~e a Argentina, eta Buenos Ai': Clal.. 
rável. armn-a a Convenção s6bre Assis- res. a ,15 de novembro de 1961. " 
. Ademals. no longo prazo, as Partes Mnd!a .futl.htárla Gratuttn cano- I . -O presente Acôrdo, be.neficiará so- Não se compreende e muito" menQ.l 

clufda entre u BraS'il e a Argentl. bretudi) ...... brasileiros residentes na se justlflca a exi,stênc~a de um,a árel 
Contrn.tantes previram a ligação 1UJ 15 d b ru· "'-'Q ~ de 3.tJOO hectares, da fazenc~a Re .. 
Atlâ.ntieo e PacífiCO, o que .poderá ser ,- aos e novem TO de 1961. Arge ma uma vez que+ nao há lei. -monta e 'que não vem sendo ~Jti1iza. 
aonseguldo quand" houver poupança Rela.tor· Sr Eurico Rezende ,iJle.s~, }):l.Í8. dispondo sÔ~Je as.sistêl!-cla das. 
suficiente paxa' terminar a su};)lâa. •. . ljudlC'lá:~ia -aos estrangeJros necesSIta'" 'i 
leste dos Andes: fen'ovia santa Cruz O sr, Presidente da. RePública' en- dos, CGmo existe no BrasH onde, Trata·ie de terras ferte1i'ssimas 
de La Sierra _ Cochabamba, investi- caminhou ao Congresso Nacional como se sabe, a IllÓtérla constitui próximas e de .fácil acesso aos ·cen~ 
menta êsse que, para a indústria na.. acompanhada de ExposIção -de Moti': preceitJ constituciQnal e a lei regula- tros consumidores, servidas pai exce· 
c1onal, terã; -alto valor reprodutivo a v-G-S do . Conselho de Ministros ,pela dora dêste dispositivo ampara Indis- lentes estradas de rodagem e que por 
curto prazo. Não é outra, por clJ-n- nt19nsagem nQ 213-G2 o texto -aã Con· ttntanl.lmte a. todos os estrangeiros isso meblllo POdem e çlevem ser ex~ 
seguInte-, a razão do Artigo I rezar: . venção sôbre Assistência JUdiclár.ia que n~i}essltem valer-se d~quêle beríe- plor-adas, para, as fins contió,os no 

Gratuita .. c()llch.:Jda entre o Brasll-c 11 neio. referi:db projeto que' sã-o: do,ação ~ 
tiO livre trânsito, (,t •• ), ~á Argentina,~m Buenos Aires aos 15 de' As normas_ eont1das na Convên~ão Pl'efeituIO de Campo Grande 1,Estadof,l 

reaUzado de iorma permanente. no-vembro de 1961. I são de natureza. eminentemente jurf- de Mato Grosso.- para nelas ,sé~em lu;:. 
( ... ), para tôda a classé de -carga, dtoo, consubstancinndo, de um ladO, ooliza.dns dezenas de 'agricultores, cõin 
(. .. ). sejam estas 'Orlginârlas ou A assistênda jUdiciária é, no Bra... med1d&5- acauteladora.s contra (}::; abu- pequenos lotes cada um e cujo obje .. 
proveniéIltes dOS territórios das sil, preceito --constitucional. "ex vi" do "sos do beneficio, ~ 'Cle QU"':;ro, diSpondo ti.vo 'J}f\"\c,ipuo, é o da exploraçã-t) agr!-
Altas Partes -contratantes ou do ÓiSpoooo no arJ;r l41, parágrafo 35-, c1a sób.r-e ,18 provas daiS condições dos cola. :! 

'territórin de tercelros paíSes, in-: CQilStituição Federal. reguladt> pela pretendentes .à, as.sistêneia judiciária, Louvando a in5ciat:va por se :'trlüar. 
clu!fve o trã.n.sito -de material bé- Lei nQ 1.060, de 5 de -I."eV'erelro de 1960, <Ie acOrdo com as leis vigentes no tel'~ de Um projete que vem ao encontl'CP 
l1co". -que estende os b-enefícios aos estran· Titóri.o :ia' Parte Contrat3.nte onde 0I de j~tas .reivindicaçõE<S do homem 

geiros residenres no país, sem qual- beneffcio ftT postulado. ' do campo, que ali in~ trabalh9,.r na 
Dlante do earposto, -o-pmamos pela quer exig~ncia. de reCiprocidade de O pjoesente ajuste n!oO acarreta terra pr&!>rin, na-da mais jus·;.o do 

&Jl<"OVação do l>l'eoent.e i>ro.této. o tr.lâmento. pela.s demais li~ .. fa' ~1 .. r ene&rsos PI\l'a 06 """""" P1l- que o mell _eoer Bel" favcrnveI, 
p 

i 

) 
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op:nnne..o p{2r a udiênc;a. prelimi11ar ào je~o ~m & emenda sugerida pela CO-I nanceira .. Tomada de Conta.s ore .. 
Ml11l-'"Lerio da Guerra. mlSfao de Agrl~u!!ura. ~ ,teceu o projeto em exame. • 

SeJa das Cóm:ssõe.s, em 27 de maio S:lla das Com:ssocs, em 12 de agosto No Senado, pela nprovação j mani M 

de 1904. _:-- José Enn,rio. Presidente. de 1954. - Aru.émiro (le FigueIredO, te::;tou~.se a douta Comissão de Cins .. 
_ Lope, da Costa, Relator. _ Antõ- Presidente .. _ $l(1SIt'e4a Pacheco, Re .. tltuição e Ju.stlça. 

tI - Entretanto, o Senhor pres1~ 
dE:nte de. República, aprovando Ex"j 
pclsição de Motivoa dI} DASP, arde....) 
n(Jou, na forma. do artigG õ6 da Le!1 
n' .830, de 23 de setembro de 1949, " 
reg18tro da despesa. mencionada. nio CarlCNi. _ Eugênio Barros. lntor. ~ WlWon Gonçáh:es . ..... Pe~3oa A materIa foi aprecleda com acêrto 

de Qumroz. - Ltno de Mattos, - t, do pon':O de vista financeiro. a o e-
N9 '137, DE Hl64 Bezerra. N~to. - V!!!torl710 FreIre. - raçAo orlgínnl dependia, por lei P-d& liI - O Tribunal de Contas. faco! 

aQ disposto ]lO § 39, in tine do ar~ 
tIj:o 77 d& CJonst.ituição Federal, 
teudo presente o de3pacho prêsiden .. 
oil"1, resolveu, em sessão de 30 de abr 
de 1963 ordena; o registro ,ob reser-l 
va,. da citada. despesa. nos têrmos do 
referido artigo 56 e parágraf08 da LeI 
n9 830. 

Du Comissão' de AgriCultura Dan!el Kncger. apreeent.ação do plano de aplicação. 
sóbre C;I PrOjeto do Lei do Senado Face ao exp&to, a Coml&!ão de 
. ,,, ll, <te 1964. Pareceres 118. 739 e :.740, Flllanç!", opIna favorAvelmente ao 

Relotor: Sr. I.Qpe,; da co.sta. de 1964 fl~,;:n e projeto de deoreto legl.lla-

FIl.ce ao pedido de audiência ao 
Ministério ~a. Guerra. volta o Projeto 
u esta Conussão, 'para que emita PJ.
recer, no ,~,mbito de' suas àtribuiçÕe.s. 

CC:mo ficou evidente, nada há que 
p~ Qbstt,<:uliza.r a ncrnlill tramita
çao da ma.têria, motmente se consi .. 
derarmos, (I que, .sObre a. cessão pro-
posta, diz o Ministér10 da Guerra 
atrayés o aviSo n9 225-2 de 2 de Julho 
de 1964. ' 
. J!: de ~~jinnlar-se que tu; nOrma.s 
pal'Et utilização dos bens da. UnIão 
estão disc'plinados no Decreto-lei 
n\l 9.76ú, de 5 de setembro de 1964 
que, em seu art. 125, estabelece· ' 
,"P{)r ato do Govêrno e a seu' cri-

teria, pOderão Ber cf'dida.s. gratuita
men te Ou em condições. sob qualquer 
dOs regimes preViStos neste decreto
lei, Jmóvels da União dOS Estados aos 
Municípios, a entidades educacionais 
cu!tura:s ou de finalidades socais em 
se tratando de aproveitamento oo'onO ... 
mico de interêsse nacIonal, que mere. 
CfI, tal [av'or, a pe::!SC>3. física ou jur!
dlca.·' . 

Is~() não. quer, porém, significar 
E'steJ~ o Leg!Slatlvo HllPedido de ma .. 
nif(.sta~.se j~Obre o a.s.stUlto, pois ape ... 
nas eVIdêncIa <> sentida meritório da 
propooiçu.o. . 

No entanto. estamos informados de 
que no lmJveI em ca1.LSt'l. funciona 
uma depend@-ncla da. Remonta do 
Exército, não sendo, assim, Justo que 
se faça n doação total do referido 
imóvel. 

Assim ser. do, revestlndo-.se a ma
téria de profundo tnterêsse social 
,omos pela nprovação do Projeto com 
a seguinte emendo.: 

EN'''::ENDA NI? l~OA 

Ao art. 19 -
Onde ~e lê: "'3.000 (três mil)" 
LeIa.·se: "1.000 (mil)" 

Sala das Com!ssões, em 23 de julho 
de. 1964. - Jos~ Ermt-rlo. Presidente. 
- Lopes da Costa. Relator. _ AntO
nio Carlos. - 'Argemiro de Ftguet~ 
redo. - EugêniO Barros. - Josê 
Feliciano. 

N9 738, DE 1964 

, Da Comissão de Fina.nça..s sô"We 
o Projeto de Lei ao Senado' n9'11 
de 1964. . ' 

Relat-or: S::-. Sigefredo Paeheco. 
O Projeto de LeI do Senado nl' 11, 

de 1964. de autoria do nobre Senador 
Fillnto MUller, visa. a autorizar o 
Poder Executivo a fezer ces.são à Pre
feitura Municipal de campo Grande, 
Estado de Mnto Grosso. de ârea per .. 
tencente à. ]i'azenda "Remonta" do 
patrimônio da União e situada' na .. 
quele Município, para distribu1çAo, 
em pequenos lotes que permitam ex
plo~ção agrlcola. a agrlcultore.s da 
reglRo. 

A proposição, considerada isenta de 
vicio de constitucionalidade pela 
douta ComLssã.·o de COnstituição e 
Justiça. é enl seguida. submetida à. 
a.preciação da Comissão de Agr1cul· 
tura que, ap6s lnforn13ções prestadas 
P€'lo Mlnistérf.o da Guerm, aprovando 
parecel' do nobr-e Senador LoPes da 
Costa. suger~ a seguinte emenda: 

EUE!('DA N' 1 - CA 

Ao art. 19 
Onde se lê: 3.000 (três mll) 
Lela-se: 1.000 (rulJ) 
Não importando a medida em qual .. 

quer ônus para a Fazenda Publica e 
por' considerar meritória sua tin~l1-
dade, somos pela. aprova!;'ão do Pro· 

Nq 739, DE 11J64 i Sala da.l Com!B.3ÕCS, em 12 de ag6.sto 
~ . _ ~ . de 19B4. - Argenurc ch; Fíl1lletreao, 

lJ~ Co'!ussao de .Con~tltulÇão e Presidente. - Wilson Gonçalves, 
Justu;a -$obre o Pr01fto de Decreto Relator. - Stge!redo pacheco _ 
LegIslativo 119 72, de 1964 (n9. 147/ F. PeS80f,' de Quetroz - Ltne. de 
A/IH, na Cdma~a? que mantém Matt03. -- Bezerra Netto. - Vfcto ... 
deciSão denegat0"f! do Tribunal Tino Frefre. - llfem de S4. 
de Contas cUz Uma(). aO regIstrO . ___ 
/to contrato de empréstimo nO ParecereS ns 741 e 742 
valOr de .C"§ 200.000.000.00 (du- • , 
zento. "ulhoes <te cruzeirOS), ce- de 1964 
lebrado em 7 de maio de UI83 
entre a União Feaeml e o Got;dr~ N9 741, DE' 1964 
no ao Estado ~e ~ergipe, com TeN Da Comissão de constttudi;tfu 6 
cursos prOt'ententes da colOCaÇão I Jmttça sóbre O Projeto de Decre .. 
de "Letras do TeSOl;!ro". I to Lgislattvo número 48, de 1964, 

:rv - O proceB.So está 1n.struldCl"j 
com cóp1as autênticas dM despe~~ 
etrtuadAs, ora objeto de nossa con .. 
&ldertlÇAo. , 

" - Ante o exposto. somos pela 
aprovação do projeto. 1 

EIa.Ia da& Com!sões, em 12 de agôs
to . de 1964;. - Argemiro de Ftguei .. 
""", PreSIdente. - Danie! KTlegw-,l 
Relator. - Me-m de Sá _ Bezerra I 
Ne!to. _ Ltno de Matt>os·. _ F. pes-
3m. de Queiroz. - Sige/redo Pa('he.) 
co. - Wílson Gonçalves. _ Vitort1'lQ i 
Fr«!fre. ,.I Relator: Sr. Bezerra. l~eto. /' que mantém a decisão de regi!", 

tro. s()b reserva. do Tribunal de 
O TrIbunal de Conta, reeurou re- contas da Unido, da desp"" _a Pareceres ns .. 743 e 744, 

g1stro, em Se.sEâo de 10 de setembro pagamento à NOVACAP. por ser .. 
de 1963, ao contra.to de empréstimo viços telejôntc.'03 13 res t à d o 8 ac - de" 1964 , 
no valor de duzentos mIlhões de cru~ DASP 
zeiros (Cr$ 200.000.000.()(), ilsslnado ." N9 743. DE.1B64 1 

entre a UnIão Federal -e o Govêrno Relator: sr. Arge.qHto de 1"igueI.. Da Comi8são de Constitufç40 • 
do Estado de SergiPe. j~m recursos redo. Justiça, s6bre o PrOjeto de Décre.-:. 
~~o;~~~t:. da coloooção de ~Letra.s I O Projeto de Deareto Leglslativo to Legislatíve n9 &3, de 1964 (Pro-

En\1H)u o· proce.sso 80 Congresso, n9 qa. de ~.964) eOlirn& manter a deci.. ieto de Decreto Legislativo nt' .. 
para os rins do disPo.sto no art, 77,/liâO do Trl~unal de C~ntaB da·Unlão, mero 158·A .. 62, na .Câmara) , que 
, 19 "in fine" da COnstituIção Fe. que detennUlOu o reglStro, sob re5er.. refOnna deciSão deneyr.tória do 
der.a.I. A Câmara elaborou Projeto de va. da ~egt~'e:sR ~ Cr$ 26.887,60 (vln~ Tribunal de Contas da Unido ,.e~ 
Decreto Legislativo que aprova a de. te c seIS l?il, OItocentos o QUenta e jerente ao registra de contrato ce. 
Ctsão deneg-atórfà do Tribunal E o sete cruzeIros e .sessenta centavos) lebrado entre o Minlstério da 
fêz muito bem. poi8 aquela corte veri. 'parH: pag.a.mento à _ NOVACAP, por Saúde IJ o Estado de sa.nta Ca .. 
floo.ndo que não se eumorfra a eXi"j Sc.."VIÇOS :.elt'.fônicoo. prestados 60 tari-na, para dese-nootVimento d<J 
gênc1a da. elaboração &t Plano de DASP. ocmtpanha de protilaxí-a. e:}")1.Cra 4 
Apl1éaçAo da alçada do l?oder LegIs- EXantíool1ao a matéria, verttica.,se verminose,' 
lativo1 con.saante o previSto no art. 'que, em sessão de 26 de agOsto de R!~lator: Sr. Aloy.3~o de Ca.rvalho. 
66. da ,Lei n9 •. 069 de mS2 1962, o TrIbunal de contas da Un1W} 

Opina a COmIssão de con.stltulção denegou o registro da despesa acimà <? Decreto LegiSlativo n9 53, de 1964 
e Justiça. pela aprovação do l?!esente r~f~ida. por não ter sido ela. pré- (nUlnero 158, de Hl62, na Câmara a.M 
Projeto de Decreto Legislativo; VJamente, empenhad.lL A decisão, pôs~ Oe'Pltado,s) reforma a decIsão da Tr!.

Sala. das comfas/jes. 22 de júlho de to que mantida em sessão posterior, b.unal :le conta.:; da Uniãd denegató .. 
1004. _ WtISQ11. Gonçalne" Presi- f 01 refonnC"lda na sessão c.e 3D de na. 00 registro de contrato celebrado 
dente. _ Bezerra Neto, Relator. _ abril de U163, por ter 0,1' 'Presidente entre o Mlll1stérIo da. S.:t.úde e o Es ... 
JefferSon de AguIar. _,. Edmundo da República, DOS tênnas dos pará.. tado de Santa. catarina, para desen .. 
Levi. ~ ...... Argemtro de Figueiredo. _ grafos 19 e 2° do art. 56.--tla Lei nú- volVlmento da. campanha d~ profUa_ 
AloySiO de Carvalho. _ Ruy Car .. mero 830. de 23 de .setembro de 1949. xla da, vermInose naquele território, 
nefro. ordenado o registro sob re.Sérva. sob regime de cooperaçãO. 

NI' 740, DE 19~H Dessa. últíma dedstto. houve o re- O AcOrdo. azsinado, na cidade de 
Da COmfSsão de Finanças, slJ.bre curso "ex officio" para o COngre5S0 Florianópolis. e:t:n 4 de julho. de 1055 

I) Projeto ele DeCreto Legislativo Nacional. () Tr1bunal, 6.0 íl.tender a pa.ra. v1~ncia. até 31 de dezembro dó 
nl' 72, de 1964. determ.lnação do Pl·e.11dente, cumptlu mesmo ano, consignava, na SUa clâu .. 

o que dispiie a. Con:ltHul~ão Federal sula. quinta, que a d~pesa. relativa à. 
Relator: Sr. Wilson Oonçe.1"fM. no seu art. 77. , 3Y. contl'lbUição do Ministério de. Saude. 
A 7 de mnlo de 1963. 101 assinado Daí por que somos de parecer favQ- na Importânc!a de quatl'Ocent06 mil 

entre a União Federal e (I Estado de rável à apr1)vação do f'rojeto de De· cruzE·lros (cr$ 400.000,00) conia. l 
Sergipe o contrato de fls. 7 8 '9, pelO ereto Legislativo nl' 48, de 1964, qu~ ;~t~~ dos recursos previstos tl-O anexó 
qual, de acôrdo com' 86 clâusulas e mantétn a decIsão do Tribunal de ~, na. LeI n9 1.757. de 10 de dezem .. 
condições nêle Inseridas, a prImeira Contas. bro de 19~2- - Plano Salte - tican
emprestava ao dltlmo (l. quantia -de Sala das Comissões, em 15 de JulhO do e3criturada como Restos a pa(/ar 
Cr$ 200.000.000.00 (duzentos milhões de 1964, - Afonso Arinos, prcslden- e depositada no lJaneo do Bres1i i: 
de cruzeIros), com entregas ?arcela~ te. _ Argemiro de FIguetredo Re~ ord~m do DIretor da. Divisão de 01' .. 
das e resgate em nove prestações lator. _ WiLson Gong<:lves. ~ EUM ganita-Ç[Jj sanitãria. 
anuais. O empréstimo foI real!z:t.do rico Rezende. _ Aloysio ele Carva· ; IDo infclo o Tribuna.l converteu o 
com base na Lei n9 3.337, de 12 de lho. _ EdmUndo Levy. _ Bezerra ~u ga::nel}to em dIligência., como t.e 
deZ"embro de 1957. precedeu de autori- Neto. _ RUy Carneiro, _ Jefferson depr~,pr.ne do seu. OfíCio n9 1.391. de 
-.zaçlío d-o Conse1ho de Min1.stros e s€ de Aguiar. '22 de maio de 1956, à presidên-c1Q da. 
t'fetlvava mediante utilIzação de re. CâI?~.ra. d-os Deputados. pare qUi:. rós-
cursos provenIentes da colocação de l'!'l 742,- DE 1964 Sd m.:om.9.do "'se' despesa deC'UTen .. 
I' Letras do Tesouro" . Da ComiSsão ãe Finanças. s~. te do eontrato estava relacloruvla. co-

Após pubUcado no DtdrÍ<> Oficial\ Me o Projeto de Decreto Legisla- ltU) "RestOLl' a paga.r". . 
foi remetido à consIderação do Trlbu.. nv n9 48 ele 196 (N0 J\A A resposta .foi afirma.tiva ntas o 
nal de Contl1s da União l)ara efeito na o cas~ de or1oim) , q~,;"'!.;r;:: T.rib1.illaL em nO'V(I jul~Bmpn'to. deci .. 
de registro. conforme aviso n9 OB·6S. Mm deCiSão rle registro, sob Te- dm recu...o::.ar o --eglStro, pelo funes, .. 
~:e 28 do .r-eferido mês de mala do serva., tfc, Tribunal de Contas da mentü de que estava exauridc o 1'(~'" 
Sr. MInistro da Fazenda. • U,' d g!me dü Puma salte, bem com'. ~r 

A I d d 
'"ri n u.O. e despesa '""Ta ""'gamen. â ~v po a o em parecer :'I Drrow; a 1'- 1'''' n o ~~ encontrar devidamentA. re'.a·~ 

compet t cA-te d to à NOVACAP. por servioos te.. I I ... -en e. a w. e <""'ont!ls re- le/ôntcos prestados i'f.... DASP. c onal a a despesa em nome do cre .. 
cusou rezistro ao contrato. por declM ""V dor. 
do de la de setembro do aro passado. Relator: 8~~. Daniel Kr1eger. Co~trur,lando iltilS fundamentos, a 
sob fund'lmmto princiPAl de que não nivis;H~ to Orçamento do ML'1t:;!~rio 
se cumpriram. na espécIe. a8 e~I:5'ênM O Tribunal de ContaB da Unifio, da Sr ude encamt:..hou pedido de te .. 
elas da citadl\ lei n9 3.337, no que se em sessão de 28 de agôsto de lQô2, cllr-:Siderôtão, ponãp:oand:> que as da
referem a.o plano de aplicação do em· denegou registro da. despe..,a de Cr$ taço€.:; do Plano salte. beneflcia.'\'a!11-se 
préstimo. 26.887.60 para pagamento à NOVA- de regtme especial. orem virtud~ de le .. 

Não- h-ouve {"{'cUrso da.c; pnrtes inte· OAP, por sewlços telefônicos pr~ta· ~J.shlç"o própria". Essa. le7islaeão Ih" 
re.ssadas e, em conseqüência. B maM dos ao DASP, d:ecl.:.:o e~~ mantida _ ... 
térla p.a~ou à. aprec1açlio da Câm.a:a na. S~S;::') G;ltuinte. p:-lo fundamento CE3e,lurava vIgência, ainda -lUe t-rans .. 
dos Deputado.s. que, por intennédJo de não ter sido, prf.vl,J.n-.e:lte. empe. ccnder.d; à do· próprio Plnno lâ'a O 
da sua. Comissão de FLscal!zanJ\" ... 1"1- 1J,hàda. l\ de.slle5a. que Se conc·ufa. do art. 19 da Lei nú ... 

'y""V meTo 1.102, de .18 de maio de 19GO, 
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lU. Inslituiu o P/Ono I<>IH, ... \lVO \ eons. Iderada. d""pes.. elet.l.65"1 tas d. Urol<>. em .eua julindoc _ 
assim redigldo: levadas a. "Restos a Pag\\r" em tad,QS e Justoo. . . 

"As despesas' autorizadaS. 80S 01'.. centa especial do Plano salte". E' o que ora roz. 
dens de pagamento BJlipedid&s. Além disto, esclareceu a menclona.- SaJa. das Crunlss.õea em JlJ de jUlho 
as disponibilidades ex~tentes no! da. Divid.o que não se aplicam às des- de 1964 .. - Wilson Q.õ;içalues Pres1 .. 
Banco' do Brasil S. A. pa.ralPesas do Ple.no salte-os dispositivos dente. - Argemiro de Ftgu6(redo"
execução <los programas, serã.o, da. lei n9 8~9, de 16 de outubro -de Relator. '- Eurtco Rezend,. - Melo 
quando não utilizadas dentro do 1949, uma vez que o regime que diScl .. B1"aga. -. Bezerra Neto. __ Menezes 
exercicio, consideradas despesas plina as dotações do aludido Plano é Pimentel. 
efetivas e levadas .a "Restos a. pã.- o do art. 19 da Jel n' 1.102, de 1950, N' 748, DE 1984 gar" em conta especial do Plano I que não exlge a individualizaçâ{) do 
Salte". e credor, mB.{i, pelo contrário, permito Da Cr,missão de FinanQas, s6brs 

que Q conta "Restos (1 pagar" seja o Pmjeto de Decreto Legts14Uvo 
QU!lnto 0.0. outro fundamento?~ I vinculada generIcamente a prç:>grama.s W 75, de 1964. 

declsao do TnbW1al de Co~ta.s,. OU :':ie aprovados pelO Presidente da Repú-
j.a 0. de que a despesa nao fIgura a bUca, hipótese que se verif!cava pIe- Relator: Sr. Argemiro de Figuel-
re.'lclonaaa _ ,:"n no~~ _do credor, ~!l- namente no cam em foco. red..,. 
s~rvou, enta? a I?lv;sao. Orçamen.,à,- Na fase de instrução do processo O Egrégio Tribunal de Contas da 1'1; do refendo Mml_térlo. que a Lei naquela CÔl't.e de centas, o)jgerva-se. União rf(!USOU registro ao C-Ctltrato de 
~n~~~a~: lc~~e e~~;tohrOqU~€ a~94~é~~: sem dificuldade, a hesitação das in- empréstlIno, no valor de Cr$ ••.....• 

. . ' , . "':~ formações que procedera.m ao julga.. 250,OOO.ÜJO,OO (duzentos e cinqüenta 
aR,!:. reglStra~a.s. ~elo . Ttlbu!lal e ~J. _ ment.o definitivo. De fato, na infor~ milhões ele cruzeir.r,)S) celebrado entre 
pagas li? ~~ercleLO fm .. a.ncel~? c~l'1 ... s mação ou p~recer de fls. 23, acentua o Govêrno FecIel'ai c o Estado do Rio 

~on<1entoC fo~sem levllrt4s. a Re""os a o Diretor' I Grande do Norte éom os recur~ 
-pagal''', "em conta nomInal do ere- . . . _ ' , ,; ~OS 

çltva ~s c1.otnçõe.s do Plano Sa.lte por- preciosa. atenção do Egrégio Trl- do TesoulO. .~. 

rágrafos que lndIca, Oi III'~ .,,: 
gulllte. aaooo.xl1 Pl'OvidllnC8S p..,.., GIl 
reglstro., & ollc!al!zaçl<>, a dlVUlg<~ 
e a. obrigatoriedade de vigência. e:o.tre 
M nações membro.. cheg""do a 00-
municação a.o Qovêrno 1»"a.s1le1ro pelo 
que es.tá. d'etermlnado no a:rt. fi .lncfl. 
80 3: "O Diretpr Geral da Repairuçao 
Internacio:r.al Trabalho comw::Lica. 
rá a entrada. em vigor ao presente 
instrumento t\ todos oa: Membron da 
Organização Internacional do Trla..b9-
lbo é ao Secretário Gel"'a.l das Na,çÕf8 
unidas" . 

A Câmara elaborou o Projeto de 
Decreto LegiSlativo, que apro'i'$. o 
Instrumento em tela, e a Com.lssãO 
de Constituição e JustIça opina pela 
sua. al>l·oyação. 

Sala das Comissões, 12 de agosto d/t 
1964. - Nilson Gonçat'V63. PI'es1den. 
te. - Bezerra Neto, Relat-or. _' Ar:' 
gemjro de FigueireQ.o __ Alovati> Ü 
Carvalho - Edmundo LSVi - JE~ffer. 
son de AgUiar. 

N' 748, DE 1964 
(" or, mas qUe tal exigência não alcan- "CO. m a devida vênia sorcito a I prOVenle!l~t'~ da oo.oooção de Letr.a.s 

que submetidas estas ao regime da bunal p!trn. o fato <ie ter ha.vido A r~u:~a. do r~gt"tto fundamentou-
lei específica n" 1.102, Que jrão con- algum equívoco na decisão lfinca.-I se na mj~x1Stênç:6.i do Plano de Apli- Da CUmissão de Relações líXT6 .. 
«.cionava n€m vincul(lva :. m~cJnls- da. às fls, ll"v, ume.. vez que o caçllo do ~lP!:.U"mo, ela-bora.ào pelO riore8 sóbre o PrOjeto .ae Dicrf'" 
mo do.'3 <õRestos a pagar" (131::) à exis- que ali foi determinadO já consta Poder Le~LSlat:vO'9 e determinado Relo to Legi.slativo n9 lU. de 1964.: 
tência da fi6ura do credor. da cláusula 5" (fls. 3) ", para, em firt. 60, ,da LeI n 4.069 de 11 de ju- Relator: Sr. Pessoa de Queimz. 

T · , - - I h ' rt 'd d s 't. u I nho de 1.162, Em b li d 1~3 nh -<!d aIS a.eg?çocs uso oram eon eC:I- opo um a e egUln e, el!l q e Da deci.são da ElMoê i CO t d a r e DU o se or .nwS en.. 
d3s opto Tnbunal, em vista de se ba· hOltvesse qualquer altera.çao na ....~. g a r e e ta da. República submeteu à aprove-
ver Ê's,e:otado 6 prazo legal pa:::a ~ sua' matéria a. jUlgar, cpinar pela- Contas ~~ao se mterpoz qualquer, r~- ç~() do Congresso Naciona.l a. Em"enda 
i lt~"po<:ição em f'"'rma de pedido r;e recusa de registro como se vê às ~urf.?J r~~1 Q porque Vem o prrcesso à ã Constituição rnterna.cicnaI do., Tra • 
. ~ :., .. ~ '-" ·l·t' 1'- 36 • l'\.leC.l.Sao co Congres.'10, n03 têrmos do b Ih d t d • S reCl;fillilt..:eraçao. A ~sa nOI'B ae! .e- - .l,lI. '.. e.rt. 77, § 19, in jlne da Cons[itu!.- a o, a o a a. na 46 essáo na· 

rr'.çao da sup~ema .Instância. de ~o~- Em face do' expôsto, afigura-fie-nos ç!i.o Federal. Conferência. InternacionBll do Thtba.-
ta~ iru~.a mal~ obJetou ~a repa.l'tI~a{l que o contl'at!) estava. formalmente I Ã Cânlara dos Deputados, exami- lho, r-ealizad em junho de 196!!. 
m.ru~tlIIal, delxa~do pG",SRr o. pI~.ZO perfeito e a despesa. corretamente nando R.matéria, já se pronunciou sO~ O abjetivo da emenda é aume-ntal' o 
p~ra segundo pedido de reconsldeta- classificad'a e, por iSSO, damns. parecer bre a mesma, através do ProJeto' de número dos componentes d n Conselho 
çao. . ~ d pela aprovação do presente projeto de Deo!'eto .Legislativo sub judice. da Admfnist.I:ação da. Repartu;ão In .. 

,:rudo assim ~lSto, a. COID;i.ssao . e decreto legislativo, salvo nlelhor juizo. I A Comissão de Finanças- do Senado ternacional 0.0 Tra'ba~o, tendo em 
D.çamen~? e, FI~calizaçao FinanceIra E' esk a manifestação de. ComiSSão não encnntre. motivO$ para discordar vista. () .aumento do nllI!le-ro de ESt~ 
tIa Câma.a decid.lp-se pelo registro do de Finanças. do pront:J1ciamento da outra CASa do dos ~embr~s da Qrgaruooção. de:polS 
contrato .em .El.PIe-ç~, la.vrando .o De- Sala das Qomf~ões •. em 12 de agôs- Congresso, e, assim, c-pína favoràvel- .de 19;)3, be..... como sltp~Imir a u~ti
ereto Legi.s1R;tlvo n 5·3',sôbre que n~ to de 1964. _ A1'gemJTo de Figueire- mente aI) Projeto de Decreto Legís- me. frase d.o parágraf~ 49 dO. S.rt,IgO 
, dado opmar tambem. favoràve.- da, Presidente. _ Wilson Gonçalves, lativo n~' 75, de 1964, qUe aprova a 79 "d8i .constJsujção, aSSlm :-edjgHk\: . 
mente. .~ _ . Relator. _ Sigejredo Pacheco. _ F. deci.'3~o tfo Egrégio Tribunal di! Con- Dç>1S representantes dos en:.p:rega.. 

Sanl. das Co~LSSOes, em 22 de jul1)o Pessôa de Queiro,;;:. _ Lino de Mattos tas da União. dores e dois rp.p!esentant-es dos, tra.. 
de 1964. --:- Wllson Gonçalves. Pres t -__ Bezerra Netto. _ Vitorino Freire: E' .o po.recer. !balhadores ~~,verao pertencer a EstJa.. 
dente. - Aloysio de ca~alho, Rela _ 'Mem de Sá Sala das Comissões- em 12 de fi Ô3 d<ls europ _,.., . ',1 

,}iOr. - Jejjerson de AgUtari - Be- • .. to de 19134. _ F. Pess6a de Quefro;' ~fj.rn1a. o Ministro das RelaçÕNl.Ex_ 
.- ~err~ Neto. -:- E<j.mumüJ Leu. - A.r- Pareceres ns, 745 e 746 Presidente. _ Argem,iro FiguetredO terlOres_ que com o aumento do nume.. 

gemlro de Ftguelredo. J Relator. -:- ]',.fem de Sá. _ VftorinÓ rc de ~~~T~dos Membros do C0!l5ell}O 
... NO 744, DE 196'-.. de 1964 Freire. -- Bezerra Netto _ Lfno de d~ AdIl"l:mlstr~.çã~ .essE.. o·ptermmaçao 

Mattos. "- Sigejredo Pacheco _ Wil. nao maIS se Justiflca. , 
Da Comissão de Finanças, soDTe 

o projeto de Decreto LegislatiVO 
12;9 53, de 1964. 

ltclator: Senador Wilson Gonça.lves 

son Gon(~alves . C Ministério do 'Trabalho e F~revl_ 
Da. Comissão de Constitutção e ..' dênda Social, consulta 11o, manift~tou.. 

Jw;tig4, sôbre o Projeto de Decr.- Pareceres ns', 747, 748 e 749, se lavoràvelmente à rr,Llicaç;,o d~ 
to Legislativo n p 75, de 19.64, que Emenda. de conformlds.-de com . Re ... 

No 745, DE 1964 

,mantém o ato denegatório do Tri.. ,de 1964 'solução de 22 de novembro de:; 1002, 
'rendo negado regrstro ao contrato bunaZ de Contas da União, que d-!!. Comiisáo pel'n:.anente de Di;reito 

assinado entre o Ministé,.io da saúde recusou registro do contrato de N' 747. DE 19M S"ci.!.. ' 
e O Estado de Santa. ca.tarina, cem o empréstimo, no valor ele Cr$ ...• ;- Da Comissão de Constitui(;iio e Somos, nestas C::':l<'lçõ·es. favOl:ãvei .. 
Objetivo ac'ma.. declarado, o Tribunal 250.000.000,00 (duzentos e ctn_ Justi.9a sô~re--o Projeto de Dec1'e- r projeto de Decreto L-eg'slativCl nú-
de Contas da Onião remeteu a espé- qilenta milhões de c!'uzeiros), ce- to L~gislatiL'O n9 91, de 1984 (nú- nlero 91, ·e 1964. 
cie à apreciação do Congresso Nacto- leorado entre a União Federal (J mero 121 A~-64, 1l« Ctlmura). que Sala oas co~ões. e~ 5 de a'gôsto 
na!, nos têrmos impostos por mand(l~ o Estado do lao Grande do Norte. apr(}tJa o lnstrumer.· de Emen. de 1984 . ......: _ znedlto vauadares, Pre. 
mento constituc.ional. da d Con f!.t . do ct O a~::-a-

A Câma.ra dos Deputados, através Relator; Sr. Argemiro de Figuei- I t S • mç a rg n ~ çao sidente. _ pessoa ( QueirOz, Relo. 
de sua Comissão de Or"amento e redo. n eJ'naciOnal ào TrabalhO, aao~ tor. _ Antonio Carlos Victorino Frei ... 

~ iada:; ;)ela 4-6? sessão de CC!nje1'cin. re _ Mem le Sv; _ JOsé Cct'ndidtl 
Fi.scalização Financeira, B:pres.entou o O Tribunal de Conta..:: da União, em cla .1 nternaC!flnaZ do T 'abalh.o. Fe;'raz _ RUy P!Llme~ra _ V:vazap 
projeto d'e decreto leg~l~tlvO em sessão realizada a 8 de agôSto de 1962 j reall.,mda. em Genebra. em 1unho. Uma. . 
aprêço, que reforma a declSao. de. Cl-\ recusou registro ao contrato celebra- de lB62. fi - I NQ 749, DE 1964 , 

. tada Côrt~ de Con~s. . do entre a União e o Estado <10 RIo 
A nosSo ve~, esta, intei..famen~e cer- Grande d.o Norte, pelo qual se' efe- Relator: Senac..°r Beze!T3I ~eto. I Da ComiBsão de Legi$laçã'~ So-

to Q ~rocedm~ento da. mencIonada tuava o empréstimo di! Cr$ .... ..... Pela. ]i.lensag'em nDme"o 120, de ~~ I cial. só~re o Projeto de DecretO 
Coml'::sao. A SImples lel~urs de :pro- 250.000.000,QO, com recureo,s prove- de mmo da 1963, o senhor Presidente Leglslatl'l)o n9 9,1, de 1964 .• 
cesso revela. que _e. decisao. do TrlbU-

1 

nientes de "Letras do Tesouro". A d.a Repüblica. ane~'an<1o mer~{lgem do Re'ator: Sr. Eugênio Ba.rros;: 
. nal de Conros nao .se C:POlOU em ar- recUSa do registro apoiou-se no fato .senhor Ministro das Relac6es Extel'io-

gUl?entoo ~c-;,tes e c,?nvmcentes. Com I de qUe o Esta·do beneficiârio não res, apr,~sentou e..o Cong'resso Nae!<l- O Projeto .em exame tem 1)0;: ob.le-
I ~;e~elto, d~ecld1U .o Tl'lbu~al que o re- apresentare. o Plano de Aplicação do nal, para. C5 fins do art. 66 illciso I tivo especifico aprov.ar o Instrumen
~ glstrn nao POdl~ ser felto !â p~que emprÉstimo, ela.borado pelo poder Le- da. oomtltuição, o Instrumento de to de Emenda à Constituição da Or

não oon,~tava o nome do .. reda. na glslativo R,eelmente essa exirrênci6. Emenda. da Constüuição -da ()Tganl. S'ânizacão InternacIonal. do' Trabalh(),. 
rela.ç.ão ~e jjRe~~s a Pagar", ,lá por~, acautelado"!!!' e moraÍizadora de ope~ zação Int.ernaciol1al CI{' Tta'ba.lhc. ladotado pela 46~ conferência Inter .. 
que h~vH\ e"-eundo o regimí;! do Plfl- rações desse. natureza.. b'3tá prescrita A COILferênc:'a r€ral da Organ: ~. nacionG.1 do TrabalhO, realizada em 
no S~Ae . _ . no art. 66, de Lei n9 4.069. de 11 de ção Intm'na.cional do Trabalho, ron· Genebra, em HHi2. " 

Sohcrtando recollSlderaçao, a Dlvt.. junho de 1962 voce.da. um Geneb!'s, pelo Conselho de I O Instrumento de Emenda d.e que 
SãO. de Orçamento do Ministério da. O àto de. Egrégia Côrte de Contas Adm1nís~ração da Repa.J.'Ução Inter- trata. . .o presente foi encaminh.El.do il 
Saud'e demonstrou Qlle as dotações do foI devlcTamente oolmmjca.d. <tO Mi- nacJonal do Trabalbo, te.ndo se reu- consideração do Congre~so' Nadona.l, 
Plano Sa.!f.e gozam de ~ reg]me es- nistéri0 interessado, pelo tVisO nú- nido a fi de junho de 19-62. na sessão I em 13 de maio de 1963, c::tm a,. Men
pecle.l, pol .pOl·f.,:~ (,.t· leglSlacao pró· mero 960 de 16 de a.gOsto de 1962. E de 28 do mesmo mê~ adotou O Ins.. sagem Presidencb.l n Q 121); aCl)mpa
p~!a. Na verde.ae, o. art. 19_ dat;l lei dêIe não 'se interPQz qualquer recurso. trurr..ento de E~lenda dol Jonstituiçào nhada .de EXposição de Moth'Os do 
!;: 1,:102. de 18 de moam de 19::10 ru:slm Dai pCTque vem o processo ao Con~ díll org-e.:nização Internacional do Tra- Ministl'o das Relações ExteriorM. 

'8poe: • gresso Naciona.l, nos tênnos do art. 77, . balho, com a ctenominaçã.o de IIIns· As mOdificações adotadas," coma 
liAs de'"pesas auwrizada.s, as §,l9;" in fin~, de ConstituiçãO da Re- trument) de Emenda à ConstitUição bem acent.ua o Ministro das R.elaçõeS 

ordem de pagamento E-xpedidClS li- pubUca.. da Organização'Interu9cional do Tra_ Exteriores, em sua. Exposição d,~ Mo" 
as diSPOn!hilld. ades eXistentes no I Opinando pele. aprovação do Pro- balho, ele 1962". tivos l/mereceram a aprova~ã.o da. 
Rl.llc.(' do Bras;l .para execuç!lo jeto de Decreto LegislatiYo n9 75,j: de (!()nstn de cinco artigos, o prlm.eiro De'egaçá..o do BrasIl à. Conferência 
100 m02.:',Jma..--, serão qu.ando n40 1964, a COmi.ss§.o de Constituiçao e doa quais especifica, ~ modificações, !ntet'nad<lnal do Trabalho, já que 
utili~dcis dentro do e:tercícfo, Justiça pre8tlgla. o Tribunal de c-on- oU seja a.lterações de nú.meros aos, pa_ corl'espoudem, na verdade, às exigên-
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e:p;:c:al c:;m o recente projeto de Lei Três Ministros da Educação o eJS
relativo ao a-umento de vencimentos. caminharam, com EXposição de Mo-. 
que ná3 consignou as funçõe.!i e gra- tlvas, solicitando do Presidente d& 
tifjc,:-l'~õCS orIUndas dJ Poder Exe- H.epública a remefSa de. Mensagem: 
cutivo', fato qUe impedirá o funcioná- .<~s Exm-os. srs, Theotonk) Monteiro 
mento_ do Conselho, porquanto. sem oS de Barros, Paulo de Tarso e Flávio 
seus Se(!retários a quem competem Hupl1cy Lacerda, ê~fe em 10 de junho'
tarefas fundamentais, O trabalho se ültlmo. 

lias determinadas pelo cresc~mentDl 3 - A presidência d,) Conselho Fe
l1cançado pe!o número de . Estados de=a.l de Educação aleJa que enviou 
l.t.rembro3 da. Organizaç,;,o Internado- antes d.a pl"eSente ExpJ;SiçãJ, Mensa
na! do Trabalho ao ampliar os qua- i gem ao Leg:slativo, até agora <'cm 50-
I1r08 de seu COnselho de A<lministra_jluçãO, sendo agora reaJç3.o<.\s as di
ção, princ:palmente quando se consi_lficuldad~· pelos têrmo.s da ~~po::;içãO 
:le::-a a !H.lmissão das nações tndepen- de Motlvos, pois em IXlIL,;equencia, o 
den:eg afro-asiáticas". I projeto de lei relativo no aumento dos 

O MinLc,tél'io d" Traha ho e previ- venc:ll1entos do ~U1)cion:llisll1o não 
r"'!1L'in So~lal, Dor sua Ccmissão per.1 C(lTISIgnou as funçoes e ~atificações, 
f'"'-']'''nte 1e D;reito social. na forma o qUe "Impedirá o fUrLc;onamento do 
('1, Resolucno de 22 de novembro de Conselho, porquanto, s,em % seus se· 
lQ-P". bq~e:lda e~ta em parect'r do As- cretârtos, a. quem comp.ete.m tare~as 
~p~~or Tpfnloo da mencionada comls- fuz:-~amentaLS, o trabalho se toma 
sfo 'nanil'est:l11·se também pela apro- praticamente impo~íve.". . 
v"""?o -rio referido Instrumento de 4 - O anteproJeto Of;,:,rCCldo pelo 
F"l"nda, uma vez que " a alteração Poder Executh:o foi Objeto de long~s 
do rI;'oo.e:;itivo constitucionaJ do 0, I. debat~~ ~e. Camara, :esulta~?~ dOlS 
T ('l'm~llJt.a, plenamente. os interesses Subst~1JU~l~,OS, um. da Coml~ao de 
do l"OncPl·to das NaGões vinculadas Constltmça<) e. -!ustIça, R.elator Depu
l.quelp orl~an1sm'J Internac:onal, den- t~do Laert~ VIeIra, e outro da COmis~ 
t:"P f';;+as o Brasil". SolO d,c FInanças, Re~ator Deput·ano 

Con·c:ldt',.ando tratar-se de emenda E~eqylas Cost.a. Prev.a:e-ceu o da Co· 
nue em nada altera à estrutura juri~ m~ao de Fl?au9as, que aceito'l a 
dic~ p a fjnalidade da Organização coneção, ~ecmco~Jurtdica do parecer 
Jnt~rl"'lcl(lnal do Trabalho. sem im~ da. COJ,llJ..5sao de C~m,.s~:tui'Ção e ·lusti· 
p!lc:J"õt>"i, portanto. que modifiquem ç~, adotando a crt.~çaj) dos c::tr..':c.~ e 
nos~a posícão como E3t.ado Membro, nao a t:ansformaçaot. ~:omo est.ava. ,?-a 
~omo: pela a.provação do presente prop~')lçao do ~ecu.~Yo. A Com'ss~oQ 
Prf'írt.o de Decreto LeO"islativo de F1n,anças 11.10 aceltou a 'i'.lpressal) 

Srd~ dfle:; C0-mi.c:!'=ôes. ~m 14 cte agõs- dos caJ.l·gos, e.stabel~l'el:do o seu a.rti· 
to rle 19f4 _ Vivaldo Uma. presi-I go prmlero a c~l~ça~\ no Quadro 
den~: ,_ Euqên10 jarros, Relator, _Il(rmanente do J\'llmsténo da Educa
.An+ol1'o Carlos, _ AntDnio Jucd. _I çao e Cultura, lUtegra~os no C-onse-
J:f(1'i('o Re-::ende , lho Federal de ,Educaçao, dos seguin-

. tes cal"Jos: 

Pareceres ns. 750 e 
de 1964 

751, 1 -' um cargo e mcomissão de Se
cretário-Gera .. , símbolo 2-âC; 

II - quatro Cttrgos em comissão de 
Secretário de Câmara, símbolo 4-0. 

. irll 750. DE 1004 I .Pe!a* razões acima expo.stas, a Co. 
Da Comissão de PrOjetos do mlssao de Projetos do Executivo opi~ 

Ercculwo ~ôbre o Projeto de Lei na favoràvelmente à aprovação do 
11° 111. de 1004 (UII 2.139-B-{i4, na' pl'E'sente Projeto . ..ie_ L.e!. 
('t;mo rc.,) aue cria no MinistériOI Sala. das C0l!llssoes, .14 ~de a~õsto 
(''1 T!:G'uC!acão e Cultura ~ C'Jnse-1 de 1964. - JOctO Agnpmo, Preslden-
1110 Federal de Educação _ car- t~. - l!ezerra Net~o, Rel-ato.r. - Da
rr~ t'm comissão (te Spcretário. mel Xtle(}er, :- WIlson Go.nçalves. 
Gl"raz e secretários de Câmaras. EdmU1tdo Lem. 

P"':a~,w Sr. Bezerra Neto. "NV 751, DE 1964 
1 _ I<'Fl Mensagem d~ 10 de julho Da C;omzssão de Finanças 300re 

P"Ó"'Cl10 I}QKc:adl), o S~nhor P1"esiden- °laipr~Jeto de l.Jet T~a F1, de 1964, 
te rll qfoública. em ntend:mento ao RC' tal, Sr, Bel.erra Neto, 
Q'l" --'!'.~"'õ" o art 4° no Ato Tn<;titu-: Nos tê:rnos do art.. 67, § 29 da 
c,o.-,:· f' 1e acõroo com o art. 67. dai Constituição, e art. 4Ç do Ato Insti_ 
,C(',~ ,. ',ir;; 1 Fe-dpraL 'Jpresentou pro- tuciontll, o Senhor p .. e.sidente da Re
.fP<" -'" lei QUe tran"fo:-ma em cargos I públ1cft envi;:u mefi!.agem ao Con~ 
en (' '11;<'AA.<J 0$' funcõec:- prr>viRtas no grl-Sso' Nacional. de 10 de IUlho de 
FI,: . .::~ f' c:eus p8tá'l'rafo<:, do D~cretoj' lS64~ Jjccmpanhada dE~ EXposição de 
11"1 " 404 de S. de ff'Vl'-relro de 19-fj2 Moth'ds do Senh01' ,Mini.')tr ... da Edu-
A , .. nõ'fl';€'m é acom"Oanhada dE' gx- cação e. Cultura, ,~ubmr'tpndo à apl"'O
po:: --o dô Motivos do . Senhor Minis· vaçC,o P:-ojeto de Lei :):ue transforma 
t~'l "'l1 Educa.cão, na qu-ai o titula~ em ~ffgOS em com~são as funções 
.fIt,,~ .... "lr1fra por se reportar à LeI prevl~ta no art. 6Q e seus parágraf-os 
n? <\ '124, de 2{) de dl'zembrl) de 1961. em c",\rgos em comi'''áJo fs funções 
c>1r l"'cfda como LeI de Diretrizes e previs~as no art. 611 e seus pará"'rafOS 
Bf'3Po; da Edqcac10 Nacional. a qual do Decreto n9 51.404, de 5 de "'l::eve. 
ino-q+nin o COnselho Federal de reiro de ~OO2, 
F(!""~('.'io> órgão cujas atribUições são A En'- ,cão de Motivos começa por 
{Ia "1'li.e:; alta importância e de cujo se repcrtar à lei nO_4.024. de 20 de 
f'lf'C nnanenb dependf' a soluçã-:> de dezembro de 1961, l:onhecida como 
~'lr'<:tõ"S ·unctamentais do ensin') ~ de Ld de Dil'etrizes e Bases da. Educa. 
51'1 administração. çá Nacional, ~ que instituiu o Con. 

2 _ Para o andar da m.stalaçã .... do SI.' :0 :Federal d~ Educação, Cuidando 
6r"''>" foi baixado pelo Pre.5idente da da. imtalação do órgã~), o:)r iniciativa 
R~~~),ihl;c8 e pelo Cons.e:ho de ~Iinis- do. CQnselhl') de M:nistros. foi bai
t-(',~ () D<~cret-Q n Q 51 404. de 5- de fe- xado "be~J Presidente da República o 
v?rnro te 1962. o qual estabeleceu, Decreto n? 51.<104 de 5 de fevereiro 
dp.'d .. '(J~,'), a S-ecretaria. Geral c a5 d~ 19'62, "0 qual estabeleceu, desde 
Cf!m'1faS, e providencIou O seguinte llCgo, a Sec-retaria Geral e as Câma
(11;"Jnh eo.s titulares e a sua remune. Tas e provIdenciou quanto aOs Utu .. 
ral'ão' .. ,\4 fun<,õE's âe Secretárlo-Ge- lares ;e sua remunera(;ão: as funções 
nl jO ri" Fif'crp!ârio~ de Câmaras. até rie Secretál"io·Gcral e de Secretários 
OU" <;<eia n in'lfitufdas pOr lei, ~orrf>S- de Câmaras, até que sejam insti.tuídas 
]:'fl"1.-lI"'po rf'IDUnerações equivalentes T)or l~.i, COl.7e.cu-onderã::l remunerações 
lI"<: ,"n~ T7lpntcs de cargos f>m ;:x}rn~.s- €'QulwUente.<; .\OS vf'Dcimentas de car-

. R'CS em comü,são. do Símbolo 2-0 o 
f;:" 'o ;{mbo'o 2-0 o prtme'ro (o do r.'!"imf'1xO e do símbolo 4-0 os últimOS 
f;'-"" "1) 4-C os últimos (§ 3q do ar- (§ 39 do art. 69)," 
t;'-"I) GO)", 

pc-steriormente, o Decreto númerO 
T:'l 0;~Pl)c'tivo foi reafitm(ldo n'l 52.617. de 7 de outubr-o de 1953, que 

P 'tíTT'P'1 o ·do conselho Federal de s-otovbu o Re:!imcnto do COI1!)elllo 
'P~~tlr:::e(. 911!':Jvado pelo' Decreto nú- Feder.al de Educaçã.o, no seu a-rt. 33 
"1")1'"1"0 5Z 617, de.7 de outubl'o de 1963, reafirmou 8quêle dJ..spos1t1vo: ,jEn· 
ro""nn ,o,e vê de seu art. 33: "enQ11un- qUDn"bo não eStIver criado o quadro de 
t"l nrro €f,tiver erlado o quadro de r cionÚl'ii's do Conselho, pennane
flln,:ionp~ios do conselhO. berman2CE' cem em vigor OS art:::" 69 e res"pect1-
t':rn vl'Wr Os a1"1.<1. 6Q e respectivos pa- va-<: alinea.s do D-ecre'o n9 31.404, de 
rã'mofoe:; e o 79 e rMpectivas aJfn~ns 5 de fevereIro de 1962"" 
do, Dzr1":t-o n ll 5-1.404J de 50 de fne- O Executivo p1"opõe a a.prova.çãoo do 
relro de 1962". 1116trumento legal, ara·umenta.ndCt ~ 

.-orna pràticamente Impossível. A O projeto de lei, ora. em tramitação 
c: "iça0 1:s cargos corre~pondentes se llO Senado. adota tôdas as medidas 
lmpõ~ com u~gênc~a - dIZ a. Expo· llca.uteladoras, impondo que o preço 
slçao.

1
- nos. térmos dos arts, 39 e 33 ,da alienação será, no mínimo, o que 

c!aque,: Reglme.llto. '1'01' estabelecido pela Dplegacia do 
Ca.na .. 1 dl.::cUt1U amplamente a. Serviço do Patrimônio do união. nO 

~1"' :11, . u·. ". dois Sub~tit.u~ivos, E~t?dn de Minas Gerais, E' q'Je o pro
um .""ta. COmlfsa.. de C:n.stltU1~ao e duto da venda deverá ficar depusi
Ju.st!ça. outro na CamiEsã,o de Finan- '~ado em conta especial no no.nco do 
\,3.':;' Pn!v::cc~u ") da. c~m;s.gão ~c ~i- Brasil. Só podendo ser aplicado na. 
nant:as que ccntud~. ac~ltara a. tecn~ca obra projetada, mediante fiscalb:açBo 
aprovad~ no. Sl;lb~s~ltutlVO .da. ComlS- II~,\, mesma Delegacia, cons~.ante o 
~aJ de Lonst.1tUlçao e ~ustlça, a qUal'j art, 49, a sociedade Bra5ileira de 
lnvez da. .transformaçao de cargos, 'Educação se obrj~a a asse~urar n~
como quena o Projeto do Oovêrno. I nanente a gratuidade elo en~ino ~~. 
acolheu o cr~té!io da c:iação dos. cal'- : (:em alunos comprovadamente pObr('.~. 
gos. A ComlSSao de FUlftnças dlscor~ I Esta Comissão, tend") em Vistfl o 
dou ~a supressãO de um. dos cargo~. F!Xpo.:.to e as alta" finalidades ,ocia:s 
e ~slm .0 I?resente projeto de Lei, ' da proposição. é de parecer favorável 
ar~tlgo. primeiro, invez da transforma· . B. 'ma. aprovação, Recom~nda. f'n~l"'?· 
çao Cla. . ~ I tantJ, à Comissão de Redacão, a.l\!' 

I - um cargo em com~ao de Se- . corrija no 3rt 1°. a data ali m['n~ 
creário··Geral, símbolo 2-C; I donad~ do Deêl'eto-Iei nO 8.34:). n~le 

II - 1uatro cargos em comis-"ão de I parece ser do ano de H~43, como se 
Secretário de ~;âmar~, sIm'Jol~ .4-C. I 'lê de diversas informa('{"'i"" cor,.stan-

5 - DQ pC:hO de v1st-a especIÍlCo·de te<: do pr<:cesso e não 1942, 
suas atribuiçõ8S a C-omissão de Fi- ~ o parecer. ' 
nanças op'na nela Rprovação do pre- Sala das Comissões. em 14 d" u':!â.stl) 
sente Pl'C'l'~o de Lei.' de 1964. - João Agripino. p;·esUeme. 

:ala das Cotnis:ôes, 12 de a~õsto 1·- Mem S~, aelator, _ D~mlcl Kric
de 1004, _ Argemiro de Figueirf!do, . !~er. - Wt!son GOllçal~~s. - Bt?zcrra 
Presidente. _ Bezerra Netq. Re!ator Xelo. - Edmu1 • ...,o Levl . 
- Mem de tt - Daniel Krteger. - N9 733, DE Hl61 
Pessca de Queiroz, - S,gefredo Pa-, 
checo. - Victorino Freire. - LVltO 
de Mattos. - WUson GOllC:(llt'C~. 

Panlceres ns. 7'12 e 
de 1964 

753, 

Da COmissã::a fie FlllanC(lS sribnJ 
o Projeto de Lei n\1 112,' de 12:H. 

Relator: Sr. B:nerra NetJ. 
1. Em Mensagem d:' 9 de jl1lhO 

dt:ste ano, ao Congr:.",s'J Nacional. o 
t Sr, President.e da R.epú1.Jlica sllb~ne
j ,eu à apreciação um incluso a~ll Epro-

N9 752 DE 1004 I ,loto de lei que autDl';za a SCl.:irdrH:e 
D!1. Comi.9.slio de Projetos do' B1"3Pi1eira de E~uca';ão a fI;lenar, t~T~ 

Exeeuti1'fJ ao prcjeto de lei da Cá- I :mo que lhe f 01 a 00[1.(,0 pela UlH-:-,) 
mQra n 9 112, dr! 1964. qv.? pulo- E'ed:-ral. ~ . . 
riza a Soc:ecade Brasi;c:;a de I 2. Exp-o:rç8o ('-t>~ ~/lo!nrc; do S'", Ml .. 
Edu,:aqâo a alienar t.erreno Q'le I ;.::?tro dJ,~ E?I.lc~rT:J~,'an::~l .~, 1I~,[:-::" 
lhe foi doado pela Umão Feie;'al.'~ XP'?: .. '\ n<I~E', .• a? ~,:!1 n~" .'" ,:'" 

Relator: Sr_ Mem de Sá. ..?. no pr:J .. ·.0 11 2J_,.~J·"l q ,'- ~i 
''Jnc1e se 0;'U1I\1 '1 prr,('.:'~~ li' 11m 

Pelo decreto-lei 8.340 Ct' 19 d2 de- )roj"to d::' ,ei 1':':·2 8J':)::<'.': '(1":' J,. 

zembro de 1~45, ao uniã -, dr,ou Jt 80- I 30cirdlld} a ,1!im.:' bf'n:f'~:;'~,:·:.I~ ,'~ 
cledade BraC!11eira de Fduca~,a9 um I :Hrcp~ em Be:ü r~ :z~n'? q ... <, (~11 
terreno em Belo Horizonte. destmo10· tõra. (Laio Pf'l:l U. ::'1) r:o; t;"I'l11 o', do 
à ampliação das i}lstalaç-ões do colé- Decreto nQ 8.340. de I'."' de d,t~nli1:0 
gio LoiGla, pertencente à. donatária,' ·je 19-42, Dc.fende o tiL:hr a i11:c:~
Esta satisfez tôdas a,<; condições'cons- ~iva da al!t.n:lção. a Qual ~e d".'-i":n<t 
tantes do decreto e da. doação. cons· 'J., permitir a C-ollstl~U .. ão de um' r'" .. ::l
truindo ao amplia cão de seu estabele· Jelecimento de enc:ir.o rm loral nn13 
cimento de enslnJ. -amplo e ma,is prõp: lo à fmnlidadf' C;) .. 

« d d"3 r" f\ I letivada, a de IJ~'( p<::rclonar o 1)' nf'_ 
Em b e março e 19u , po t"m, :fic;o da educàl'ão p .... 'll p lhore" ",'1 

ocledaàn me?ciona~3; se diriginêst~, :Hc"ões, 1 U:l1 núm;';o' m ltnr de '(':·::';1: 
p.oder lGxecuhvo solICItando que a-' .~as, incll'.'5\ve pew o"1rl'2.11"Jo (ri!' ao 
dirigisse mel1;Sa.gem ao c~mgresf'lO Nas I Sc-ciedade B;'o.<:ilei1'3 dE' li: i UCll 1'.; J '1.<:_ 

oona1 a~torrzando a abenação dda: ,~wnirá, de oferf'c::or C"n-::10 ';:T-::to ao 
benfeit.ona,'3 e do terreno objeto "~"n luno.s llcr ,~çltad"s 
doação, tendo em viSta que êstC' ter· I ~. a 'w'" ' , . 

reno se mostrava pequeno para e,!'\ 3. ,'l'EY'0 o põ'o:ê'rO Que a J.:~Cl,:","t1) 
novas obras de ampliação dO educan- Ilão POdeI á ser fl it.a por preço.) Llfe .. 
dArio, determinadas pelo desenvolv1- ,dor ao qw.! fô;' lis. do pm ava!1rwi\.o 
mento da cidade e dos programas da \ ')ficia1, .!. S('U ')D~t 1'(> n 1 'O~~t!;~Ll(l"", 
Sociedade Para o cumprimento dêS-15erá aplit:ado r.[1 Pt'Jl,'-.I"ãv (b l~ÔVO 
tes, pretende el oonsttuir um nova ~du("andâri'i ~ ..... '-, ,'(" F'\üll"ó.iciir r:,. 
estabelecimento da ensino no bairro Motivos n9 7'} ,1" 21) ,1' agócr;o .,. 
da pampulha, mais amplo e capl1Z de U~63. o 9,'",unt'} lê,'';l -"lbmeLirb aO 
'raranti, educação gra.tuita para uma então nresi('l~n'.e rll.-' R pÚJl~('.a. ,.[n.la 
centena de alunos. A preocuna('Ão dn 6evo1vidc nfl " ""J da. Educ;:u:aa 
entldad~ é descentrallsa~ f::U3. ativi~ :! CulturJ. para rum:';h1 .~to d~.~ C';~_ 
dade, l~vpndo·a a um h:'!.,rro d, c:J.pi- ~ências feita.'; no PU'r'" nn ';1;1 de 
tal mineira. ainda d~provindo de 13 de nOYf'-:llorO dI:' 1':'~1 :l' ~I ',/1 ... 

educandârics habitado por clas~es sessorla. t,é-::-:::-a C~J p;' ?.1" ,I " 

médias c probres. Reptlblira, A,~ f)'l;(nr.-~ , ,~ 
feitss e cons~~l..iam e:n o ~{1 E C ':m_ 

Com o produto da venC:.l ri"'e:; ben- lar ao pror~~o c ... ')['"'.1:.1' ,~ :' . .1 :'}. 
feitoria:: e do terreno, Que lhe foi to-.s 
dOJdo pelo decfeb (Iludido, a soc!,e l~ ln!:,t.r'.lf.~~!~~fI f;C '11 ~,'l . ~ 'I'('!"" 

dade t~rá recursos. para. R execucaO "'ado ao Df J.::urarlcr ci •• 50.-::>d(,(!e; 
de Sl'tl. pr~rBJ?la,. :negâvelmente be-I· 2) c--Om·pro1 .. antc. (1:> ,)'.' .. -. 
netldo à dlfusao do ensIno, Jur1dic.'\ rc::ulrlr (a ~o :f>-'"'1';.~' 

O pr'oce.::so foi. Objeto dE' acurado 3) cep:a :).U:':r:',L~ ';0<" - ~, 

d, 

exame por parte d') Poder Executh'o I to~ sociaIs; 
havendo sido satll3feitns tôda.<> ee:; di- 4. cóp~a au~f:n:,,'n õ·.., ..... to ~'~ a\1 .. 
ligência::; e reoulsitos por êle pre::r.l:- to:izou no SC~:E-Cnuc a I·l:t'.)r.: u :ntÓot 
narmentc deterrninadOl!l~ l "tI doado. 
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~. Pelo a1lexado Decreto~le. 8.340, de olltubrl) it~tlmo. nat-uraLmente para Por outr<f·lado, a aprovação da ma da emenda substitutiva da Com:,.:; .. 
do 10 de d'2.z-embro de 1945. que de.s- qWJ &Õbre .. emenda se manifesta.sse €.-It\enda lm!)1iea.ri2., em oonseqüência S{io de ~rv.iço Públi:co Civil. 
creve o terreno e out-arga a al1ena .. provàvelmente por Io!'ma prelimina.r, da equipara.ção estabeleoida, (U)l nOvo Resta, pois, examinar g. emenda nú
,;á.w. determtll.;'1. sua. efetivação atm. o plenário, consumou-ê.'Ie, imprev1sta- õnus para .) erário - vez Que cabe mero 2, apresentada em Plenário pa
.vês <ia Delegacia do patrimônIo da mente, a retirada de paut.a, em face à União, em referêncht a pessoal ce- los sra. Senadores Venâ.ncl0 Igrejas 
~nHio, em Belo Horizonte, prescre- de requerimento sub.::crlto pelo Sena- dido, enfre!:ltar de~iPesas resultantes e Gilberto Marinho, que visa dar aos 
,~endo O ru:tig<o segundo: dJr J"éfferson de Aguiar, e deVida" d~ le~ federais _ o que resultarIa, em Delegados de Policia do antigo D. :f!'. 

"O .tel1'el;!,o ora doa~o ~ se des~1n:t mente aprovado, nO sent:do d~ ser vlúhçao d-a disposição do ~Ecrnte Ato a.p., do I\Hnistério da Justiça. e Ne-
eXclU.'llvnrn.:ente à amplla.çao das ms- novamente encaminhlda a matérH\ a .Il'lftitucicnal. góciOS Int-eriores, os mesmos v~ncl-
/talaçÓe.s e demals dependências do I esta ComiBsão de SEl'viçO Público, "a Em face do exposto, Opill!3.moo por mentos dos Delegados de Policia do. 
Oin~!o L-oiola, com sede ~m BelQ fim de se manifesta.r robre a conve~ 9~t' se dê ·;:ur.w ao projeto-c .se re_ atual D,F.S.P .• de que trata o artigo 
I1m'lZ'Dnte, -c pertencente à. mesma 80. \ niêneia- de ser solneshldo -o curSo da Jelte a emenda n Q 2 de plenário. 53 da Lei n Q 3. 751~ de 191;10, nos têrm,Qs 
c1edade." matéria até o pronunelamento do se"l Sala das Comissões, 28 de maio de da. Lei nÇo 4.069, de 11 d: junho de 

O ,a.rtigo terceí!O: .. est&'s-ei:.ceu a., naÀ!l ~ôbre o pr-ojB~o c.e- Ui da Câ~ W&!· - A~~ysio de Carvalho. Pn;.si~ 196"2. Os autores da em.enda justUi .. 
cláusUl!:l de reverslblll<iade ao Patr1.! mau n" 25 de 19[;'1" (s!c,). . {lente - Dt'x-}{uit Rosado Relator _ ca.Dl~na como reparadora de desigual" 
lTIónio da União, sem esta responder I Na.d:a se lnforlna.' no' requerimento, AntônIo CClr!O/i - FWr .. to' }j.fiWe-r _ dade dt) vencimentos exístente en!;re 
por indeniJõf:ação, no ca~o de <i?scum~ ::õbl'e o conteú<lo df!.'~e Projeto n9 25, Sivct.-edo Pacheco. . antigos e atnr>.is Delegad08 de Polida 
primento das finalidad.€S expre.5~das cuja tramitaçfw lP Senado teria. fór· N0 ";-6 P $\14 do D F.S r. 
11a. DE~retc:le1. I ça de pfotelar, s::não anular o curso j;:J, E 1 A ,medida proposta na emenda cün-

.; DIEcutw a câmara amphul1ente dê!:te Pt-ojeto n,!:' 125. Da CI'm;ssâo de Cvnstltu-<.~ao e t~aria dJSp:JS1Ção do l'ec~Jtt( Ato Ln8" 
a tUat~ria pr,eval",cencto ~a emerut3. Dest'art>'?, CQ!namos 'por d~!.g-ên.cia, Jlutú;a sôbre o Projelo de Let nú-1 tltuc;on~.l, de ~'ez 4.Uft U f'qlnparação 
~~ arh.ci0 .q~a~to, que .()-brl.g~ a 80 •. paro. que ,o p!·.~3ei1te p:o.::s~:t{io seja, mero 125. de 1959. !d~ venc:mentos pretenaJc.a,. ~carret.ll-

'!Itledade B!'asilElXa de _Edueaçao Q ~-I ~n.struído. por q:.~em c'!2 dIreito, tom R;..'. I. " '. ,.~' fIa .~nus para. o Tesu1J~1; H€tO_ que_., à. 
~ Eegurar per.numentemente a ·gr::l.I"Ul- um ou mais e:\'u'!~s ld':i Pê.·q>üs-!çâo ~_~;J,~r. Sr. B"zd.a N~~(). Umao cabe ~nfrentar desp€sas res.uI-

da·de do enSinO para .c,e~ _alunos. com. em Call,~a> bem assim com informação . Na C:iJ.:mlSSão de Pir:!!!lÇ;Ss foi j~ef€. tantes de, leIS federais refer-entes.! a 
provada sem~r~. B: COndlÇRO de p~re. cirCll11õ;tanciada tira ~uà tramita\t~c nv lrlda cl.ll!gçrlcia .sugerida pt-j'l llu:):.re pessoal cedido. ' , '. 
eR dos b~neflCianos. J Senado. imUcando-.sc pareceres já j:f.!e.utc!'. ticllador VICto;:.no P':€'i.tt, no t ~ _ fa~e do expõ.sto, ·op1namos p!:la. 

A expreSSfO, permanentl!tncnte re-, Pl'Ofer, idos e a rupe,;t!va concl1.wão. ~€'n.idc: da .com.:sSâO de (;,"onl)t~t.mçáO I reJelçao da cz;nenda nO 2 e lJela ap~'o~ 
Bu~tou de en-;.-€nda do f,~la.tor da Cü«! SaJ:3 das Ccm:s,'Ões. 12 ce nov~mb!,(J f~ JtlS~ç.a. p~'vt1uneml'-Se t:oIJ:e o Pw- v.açã~ do. proJeto. nos têrmos ~o .subs
IDu:são de Finançil5, que teve prefe- i de 1963. _ Silt':'2sire Péri>::!!!s, PTfs!~ 11e'::J dE_ Lej Oi; 12;', it~ lS3!?, onun-do da. tl~utlVO. aa C~mJ!SSã-o de sel'VIC6 Pú" 
a."~nc-ia sóbre u. Expressão anualmente. dente _, Alogria de Carvalh.'). ,.Relater 1~J.,lu.tl~. o q ~·ti 11.1:1(,"'l, "::o C"l::re.i,rn de bhco C,vll. .'. ,-, 
C:Jns~nt-e de eme1}d~ do relator na ,- Sigejredo I'ae7u~eo _ Leite Neto. 0~mLs:':~io r!t!' pcac.a. tom !llC.-e cio Ato sala das ConusstY-,s. em 28. ("= ~ulho 
C'C-rru~HO 0'2 Educaçao: I -.,. ~~ , ('. \rn.stHucIOnal de abril ele 1&5'1. O Pr,).. de 1.964. - A.rge~mro de Iiume~relto, 

S:gundo vimes do pr-oees:::o. a S<l- NO '1:J''l, DE 1 ... -64 je\o em t.e .. a \o'~a fel'ogflr o ~l~k;õ 2Y I PrcSl.dente .. - Vlctorino Fre!;e. He .. 
dedacl.e que pretende ... Iirn8r obje- I --Da Cl>m.Ífsão o-e S;::tt<;'ço P:í'Jl;:co çia L:::'l n 9 7t15, de 16 de melO de 194~; le.t.o,r. - WIlson Gonçalves. SI,/e .. 
tiva ndq'..urir terreno mais p.mp!o el Civil. subre ü. Projeto. ·de Let da <.5 a:t.gQS 31':; 4<1 da I~ei nQ l.ti3U c ... j f1'etiO Pacheco. - José Ermirio. -
em lugar apraprie.d3. M oSur-s fl!"l:3li~ Câ"l/t.am n9 12;;, CC 1t5-9. 14 de Julho· de U;5'2, e 11 Lei 11"' ~:;';12, EUrlCO Aezellde. -: LolJ60 da StlV,~'ll~ 
dcdes. _ I ' de 31 de malo de 1954. ra. - Menezes Pimentel. Daniel 

Pelo €Xf-05tO. a ComiS!!fo de. F:ulln· !te.iater: SI'. [)ix~lI~iZ.t RJ~d0. O~ dispos:tivo.s Citados, CJ.ue .se- aeham Kriegm·. -,,.. Me-m de Sá. ,-
çu.s e ?e paJ"'€cer tav~Tâv~l a apro_! A vis~a d:t ap:cvf,ção do R.::qllçrl~ de\·lds.~.lent~ trtll'lliCritos no;;; avui.3o::;. 
va~f'~ o,,? presznt.~ ~roJeto de Lel:. f m~'nto' nl? 724, ce lS63, de tJUt.:)!'~a do do FroJct.o, nfu:l oferecerem a possibili

....,p: a on.,,- C:J.ml.s~ge.s. 12 d.e a.~·.o;,:~ I ilustre S~n.Rdor Je!fers.Ju de A.guiar. dac.e de aum.ento de aespesa públiea, 
dp 1964. - Argel1uro de .Ft(lue!1·edo, volta.aQ estudo desta Comissão o Pl'O~ , p.el~ f-ato d:e sua revogação. :E:1e.s di.s· 
IPr;oO!drI.ltr T BCF$erra ry!!to, R€latur (jEt:<l de Lei da Câmara n9 125, de! Clphnan: modos de ingresso e movi· 

Pareceres ns. 758 
de 19ô4 

'. W' 758, DE. H1Ui 

e 759, 

_ Dan~(,l Krtegcr. - ~~Z:;on Goncal_! 19--59. que revoga o (trt. 20 d:? Lei 705, lllelltaça.o l:~a carreira do serviço ._ú~ 
VC:; -:- J:ll!m de Sa -:- L.n.0 -ele Mattos i Qf> 16 de maio de 949, os arts. 39 blIco, de, mOdo que em face d'.lquele Da COmi$5.áo de Le!):;Jação So~ 
- VH:tOrf11Q F're?re - !'l:Jefredo pa~, e 40 d1\ Lei nl? 1.639, U? 14 de julho ato SubsiSu,m os mo:ivo.s pelos quais daI, sóbre o 'Projet,J de I .. ei >dlt 
chlJl:Q - pesu.'a de Que t1'o.'!. I' de- 1.S:52. e a~ Lei nl? 2,~12" de 1954.. ~s anteriom.'3. pa~ecere.:.s de3ta Comis. Cã1("arf1, n

Q 
74. de 1962 (núméro 

, DesEja o autar dO cltaClo RequerI. ~áo, d~ 18 (je llovembto de 1949. e 22 1.939-E--6-()- Càmar(l)_. qUe acn~s· 
Pareceres ns~ 754, 755, 756 mento cüter o prontmciamento dêst-e ~c ll~alo de 1963. oplJ1oram, !>, rIa con;s. centa uma letra no * 19 do (w .. 

t tuc 'on lid d d tigo '6'? da Lei n9 fJ05, de 5 'd.e . 'C 757 de )Q6A: órgão técnico. sôbrf a conveniência 1 • a a e a proposl~ao, 
. , ... 'T j de ser ~otm.>.st.ado o curso da m.até1·ia Somos pela sua tramitaçuo. janeiro de 1949, que dispõe 'i6ll1'e 

o repolls.o semanal rernuneradà' e 
N'-' 751, DE 1954 ,até CJl:le o S~nado examine Q Projeto Sala das, Comissões, 3 de Julho' de o pagamento de salários nos i1{I-.. 

1);/ Comissúa de Servico Público: ~(- U:l da Camara n,ÇI 25. de HI53,.q.ue 19M. - Afmzso Ai~nOs! presidente. fe~iados, civis e retfyiosos. 
Civil, sôbre o PrOjeta ile Lei ãa .f'€~tru~~a v). apare-;t;D.m~en~o A pOll~lal Be"i!~rra Neto. Relator. - Jejje/son de . .. 
'-". ,9. J2- de 1n=n (númerO I da Ume.o e ua. 01lt·r,lS p.oV"-.denclas. Af,wtar _ Edmundo Levi . ..;... Arnemiyo Relator. Sr. Amaury Sllva. .: 
... amura ,. :l, ;r.)~ '\ J F' . IA ~'r Apr~'''ntado -peJ nobre L 2 287·1$-57 na Casa de orige~IP A pl'up6~to tio "'E".querido p~10 no~ J",I,e IguelrC(w - ,RuU carn€~TO. l-O<' ·0'· . '-1:"--

: ,,'.,' -. da ... "~' .. ~ . -. r "" -." •• ~ .• 1 ta.do Geraldo Carva.lho. foi aprovado 
q,ce r.l.,oga <? wt. 29 l,et ,\la, i ~.·e ~enad{l,_ J,-ffe,l_p~ ne AgUiar, O ANE}~O AO PARECER N~ 755, pela Càmal'.tL Fed·eral o Pl'ojeto de l:"el 
de 16 de nu,::) de 1949 os arts_ 3'9jl1ustTe Senado:. A:OlSIO d.e q-arvalho, DE 151M, DA COMISSA O DE n\! 1-939-B-60. com emE'nà-a da douta 
f! 4° da Le! n9 1.639 •. de 14 de em par~Clfr pl"f;lnnmor· jlfofendo nes- CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA. Cç'mis.s-ão de Constituição e J, usU;"a 
,ulho de H!',,2 .. c da LCl nD 2.2'12, ~ C?mlSSão, .ta te~e .~por~unldade de ~~DrDO DE DlLIG:f:~CIA E. It _ A proposição _ acr:sCf.hdÓ 
de 31 de mato de 1%4. m:m~feste.r-se na e:-pe",Je, aeix;~do de RESPO;STA. uma no\'(\ aHneit no art 6'" dn· I. .. ~1 

R_:at0r; Sr. AIQysio de' CarvalhO. acÜWl' ponto de Vlst~ conclw.n·o, em R-e-latcr; sr. ~:tem de Sá. n'" 605. de 5 de janeiro d,:, J949 (que 
Sõb:e o p!'ojeto de loo:i n9 :2'5, apre~ n17.ã:o de .não ter 5\do .~~unt:.do ao. di.'3.põe :;ôbre- _ o repouso semanal l:e. 

~e~1tado -o'a Câmara dus .Deputados 'Pfooessaüo e1e:n:t?tQ .nd-L'Pe~'Vel ao ';? ProJ.::t~) de Lei nO) 125, de 1959, munerado e o pagamento de s":lá!'!o-s 
em lE57. revogando O art. 2" da Lei! estu?,)_ comp~lat1vO da i"filtena,. ou -tn 2. 28?-~~'57 - na Câ.rn~l·a.l. tem I nos <!i~ feriad~.s. civis e reljgfo~{IS) 
:nl,) 7{)5 ,de la 0, e ooni.o de 1949. bem I seja. OIS avuL'(:s do Pro ... ~to de LeI da C0t.l10 Objet"VO rc\-'o,gar o artIgo 2· ... da 1- obJdlya amoliar os I5-CUS benefícios. 
C<lmo Q." aIts. 30 e /i9 da Lei no 1.639, Câma!'a n" 25, de 1.9{)3~... . A I::l; nv 70á" de 16 de maiO de .949, os tO~!1ando jl~tificáv,o;j.s .as falta..s 'dA
de '14 de julho de' lf!'52. e a. Lei nú- Agora·iPorém. se.tIsfeltR a dil1.gen p a~t.~os 3Q e 4°, da Lel nO 1.639, dt. 14 ma~ o'p~rána por motl ... ·o 9(' doe~rça. 
meTo 2,212, de 31 de maio de 1954, eia solicitada, cabe a esta Comissão de J~ll1o ~e. 1052, e a "Lei n9 2.212, de dI"'" fBho. . ' '.i 
cpinaram, netta Casa: a C~"'Illissã:o de l-dizer sôbre o pedido expre.s:::o no Re. 31 d ... :n-ru0 q,e 1954 .. _ '. ~I~ - Na.Casa cte orlg~m, ~s Co~ 
çonstltnjção e Jüstiça. por parecer I c;.:uerimento n9 724, de 1963. A pl0p'oslçao, ctCI:CHS .de _E.preclaa.a. ml$soes LécD!>:::'1s ccnsuIW.da!3 oferel:e .. 
do SEm. dor Jefferson de Agtliar, da- Como se observa, o cot.ejo entre .() pelas i'állRf, ComÚ'soes TecmcaB, rece- I r~ pareceres faVQTâyei,,, ao prO,ieto, 
tado, de 18 de novembro de t959: 8 projeto que ora-nos é dado examinar' beu, em plená~, a ~menda n? ~ e. nao. ~6 qua.n~ ~o ~eú aspec-·to cons,ti~ 
Comi&50 de S~rviço-' púbUco. j)"Or pe._ e o de nO 25, de '1%3, reve.la a me- por est.1. razãO. \Dlta ao eX3.Ul.t deste h'~lOnal e )utldl~O. e-0mo d,,; resto, ~le. 
!J'e"er do Senador caiado' de castro xistlincia de nexo entre os nlf.smos órgão. . rms foram o;:; apl~usos quanto ao mê. 
datado dre 26 de ma,rÇo de 19.60; no.' .. um;- vez que o primeIro COgita _ dé ~ Em v.ist.al. porém, d.'\~ no~_a~; .d~~;'POSl' rito..... ~ .. '-'. ',:. 
'Vamente a Comi.sSoo de serviço pú •. reVOgar preceitos 1€7ais,' ínseroos nas çoes crmd? .. , com o ,A~o r.~~t,l<:~onal, 7V~ - t:hega,J.Qgora a vez da (tQ .. 
blico, por parecer dp senaq.:')l' Nelson Leis us. 7ü5. da 1949; 1.639. de 1902; le ~te~ que, do á:n~Jto ri,· ~. ~I'~ com- miSSao c;'!e L-eg~12ç5.o Sodal d~ ~~-e ... 

, Maculan. datado de 7 de novembro e 2.2>12, de 19M, q1.1e não são consi- ~tellClQ, tl.OS mH.Dl!estem~", Sobre o nado oplTIar. ., 
":'-ue 19"60 e. finalmmte. a Comis:::ão de denl-dos nem r.evoglldos pelo segundo. M::iUnto, opInamo..') n~. se~tJdG de q~e A ÇonfederaçAo Nacional d2 Indú'5~ 

FinanÇtÍs, pOr parecer· do _Senador. Não vemo.s, POls, daro tenia. razão jS;Ja .soliC'.1t:~,~a ~ ~aud;enCl~ da COm...s· hirt,_ "expoente pr~'Pria', p::l0 mm 
Virtorino W\€i:re; data.co de..29 de no~ para sobrestar o curso do presEnte sao de COl1l1iItUiÇ~O ~e !UStlÇ3, . Prf"S:dent-e Dr. H:lro,dO COrrp-3 Ca\-'.i:l1 ... 
vt>Jllbl'o de 1'!Jil'1. projeto, o qual. nos t.êrmos- em que Sala das, Comlssoe:>, E~ 24_ do J~- canti, em alentado anelo envlado (~ao 
C~mo a COmiSf!1:o· de Sel'vioo pú- está colocado; segundo o substitutivo nho de 1~4._ - Argeml10 de FlgUez- Exmo, Sr. Pr~.s11-nt{' de~ta -CS.S1. ~~e_ 

blico no S"U se""undo nnrt'cer hou- desta Comissão at.enderá judlciosa~ redo. Pr'€sldente. - Mem de Sá, Re· "'1:<.;40l AUTO Moura Andrade f::r;n1'~la 
, .. <?- t'~ • ., latar ..... ,.1.' obJ'eç-.. '~il. -' 

ve~:se c-c-ncluido por suostitutí,·o. tor~ men~e. aos rins .cclimados, pondo pa. . . '<:l.~. ~ • o F o prOl' ~O em ~:'\UEa, 
nou n ma'té!'ia ao ~xa.."lle da COmissão rodeiro a uma situação qu~, 'clt' longa N° '157, DE 19M_ !~fd:n ..... o ,a~m::ll, qVf' o tn"!ffiO n8.0 t,e ... 
de CO!1stituicã" e Justiça. a qttc.l por data V-fm prejudIcando a a-dministrn~ Da Com~st:ão de F~llanç(.s, sôbre .1ha aro,;hlda (fIp,). 
parecer de 2S de março de 1962. de _' ção pú.blica. o projeto de Lei da Cdn;.rtra n'! 1-25, Não é de nO:S3 c:mp?-têncla r:c:.::rd_ 
qne foi rE;lat.cr o Senador Nogueiroa \ A propósito da emendá n9 2, npte- de 1955,' n~r ss que [oram a!"e:!1i.j~,s sob o pOli .. 
da. G'l.ma afirmou' a .con;;tituclonali- sentad~ em plet:ár!o p.e10 ilustre e,;-- Relato;' Sr Vitormo P pire to de v~ta estritamen~e jurídico. C01~ 
dade- dQ rd'!mO su!Js.~liutl'ro .. ~ . ?€nadOr '-":ent'.nclo .J:zreJa~ - que oh... .... .•• .. -'. hora as oonslder:-DlOs intempf5t ~;'.> 

Indo a .I,le!láriD a. propo.slça-o,. ~()l Jetiva e'QUlpa::ar os -venCllllepto3 dos O pr-esenre Pl'Oj~ l'€voga. o arti.;;o, "Cor .se c,Jn.shtub:nn cm l11~ras blpf'-
e.pnse1tco9 emenda . .Que a COml.SsaO \ Delegudcs de policia do antlgG DF-SP ~ da Lei 11" 705, de 16 de maiô d~ t~scs dr.l){'n(lentfs ~a inte"pl·rt:>,..-~) e 
de Ctn: t~tt.üt'f,O e Justiça t'l<-:peliu.·em aos. dos Delege-dos de P·:;)1ícia de Bra· UM,1:'. e QS ttrti:;os zo e <V' du Lei nú- . pl'Onuncian1t:nto da J1,.1st!ça do 1';~(~ ~ 
Inrecer de 22' d" maio de 1963. por sili.n - vale res~aItar o se'tl dt>,zcabi .. ll1{>ro 1.639, de 14 de julho de 1952 e b..'\lho. -
lhe oanc{-1' a ma-tél'\a in.su.seepth~E'l de mento. tendo em contn a a~t~nomia a Lei n'? 2,212 dE' 31 de majo de 1954. V - R,=~b-lY.:"!' .$1' ~" ;<J') r~l:,,~n:r;..5 
!Ser di~C'ul;Lr da em lil f:dtTal. 'lde situações exi~t{'nt{'<; {>nt'~?- e"~r.s A p.O")O!I~l:"f.O lá foi ante-jo;illente ratGc'<; !:<,!n!o:- G~ '" c'~:-l'['"m fi f,y)If'_ 

I~"lm:1c o, pro~eb n~ Ol'õem do dU,8-f> categ<l!'i:-.t ;. "L)mll 1:0 plnno ei-· sprecli1dã. ç-; .. ~;ta coml.!;s5,o. Q, ue se ~:1~tSÇ{10 dés~e- n'an0 c.e lei. W')HS ... 
]Lia i, .~.o wtraor<ll.'lária _C!! ,H l!i,<Iuj!!, ~ ~ I~, ,~une.ioJl,P9r ~ ..,r«v.!'ç\\9. njtt<!!.: . ..." -. o ooM.plmAA'" .......... 

{ 
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alente r€nv=tido,. pela confederação I desta Comissão. l!:. aJnda, a mesma: judd1c1dade, com a e.,pl'Ovaç§o d N~iollli.1 da InmUitria. A respQSta 6! Conteçl.eracão quer, espontâneamente, [ guinte: ' se~ I AlHIn Qa SUpl"acaada. Obl'a filQSó-
aflrIllatJva. S.lbemos que as COUqu!sR )COnfes.sa que a "a jurisprudência traR .fica, o jliowta. e pensador po,tr1clQ pu_ 
tas nesse setor têm s1<10 4i!1ceis. balhtsta. manif.estd~se notoriamente I E'Mlf:NDA N9 1 - CCJ bllcou apl'e:~iado trabalho de natu-

As re.>isténcias que Se le,:,antam 80..0, no ..sentido de a1llplfar iLS disposições Suprima- t 5' :.eza 1 metafIsic&, Pi:>icol<?gioo., e lógic," 
poderosas, ma.s nt'IU flOr lSS.Q devem! i.n.sti~uidoras de novos beneficies" aOS se o ar. . I O .\.fundo como Realidade 1 e um3. 
~n!ra..1uec~r () ânImo dos que .térn loperé.rlas. SIlIQ. das Comi:sões, 5 de j;'\Ll"''''' de oUtrç,. :.n~ ,que nu~,n.lfe.sta Eeus d()~e.s 
lellsihillclade humana para. ouvir e! . ~ 1964. _ Wilson Gonçalt:es Pl'e5·~t'n. de ~lu(;,·,aí/! de. merlto; "Aspectob dlJl 
eniepder as ,aflições e angústias do \ . Ante o exposto, a C~ml.$sa,o de Cons- te. _ Jefferson de Aguiar, ReJ~tor eUS.r.o no B:ras'll". 
"róxlmo. ,tltUi~i(). e Juatiça. .Q-),?ll?-a pela consti- _ Be2erra Neto _ Edm~mé1o ·L8'1.'lj,· To.,:iC Q acell'O dn obra juridlca, fl-

H3. que considerar ademais, que O tuclonalldade e jurldIcldadH de proje- .- Menezes .ph7l-e~~tel _ Argemtro dé looóf.cu, pedagógica e parlamentar de-
eperárlo a.d-quiJ.'lu consci-6ncia da sua I to se Ide dSua cem~ndA- n9, l...cLS. Ftgueiredo. _ Eurico Re"'en4e _ Carlos campoo, revela- o perfil do 110-
missão e sabt' que o seu trabalho nko' to a a as: om1Ssôes. em 12 de agôs ... Jos4phat Ma.rinho ... mem de clêuc~a e do homem públle-{) 
é um c-a.:üigo mas antes a fxpr-cssáo j de 1964 '" - Aloysro de Carvalho. Fi- . que necesslta ser mais conh2'cido nQ 
de uma C(.l.l<1~)oração declElva. 110 €s. lho, prt.aiuenee eventual. - Wilson ~"9 161, DE :,'lGil Bras.ll o nt> extcrio!. 
tôrço comum ~ construtivo, reo.ll.zado Grnç~lves, Relat-or. - A1'fJem~ro d·s Da Co'missâo de Edl'CU. Num pais ~mo o nosso, onde o es-
em prol do desenvolvimento nacional. ~ ll..r;:rOO;:·t - Jefte;Son de Ag1uar, - C·"tura. s6bre o PfCYõ:!'/O' lãOL ~ í tudo e o ensmo da tiloso[la têm s:{ÍIJo. 

VI _ Um p;ont.o somente existe a er.- ra e o. - E . mundo Leo. dai Cáma.ra n9 34 ' e e& come, obsttrva o Padre Leonel FI'itll-
merecer rep3.:"Q,g no proJeto: é o que --- • .ça, des.cw'adOl e tN-t.a.do.s qua~e ~Clll-
4-iz respeito ao prazo. . I Pareceres ns. 760, 761 e 762, Relator: ~;r. Pes.s6a de QUHroz, pl'e oom, supremo descaso" (l divulga-

A s1.<;temátlca da legislação tr.uba~, de 1964 o PrOjeto de lei {Im exame, de im- ção de obl'as filosóficas de real vulcr 
lhlsta tem S'i!n1.pre estabe1ecido um \ cifo.tiva ô.o lluBtre i'-~ll't.?,do Cj;!;a!' critE:l"iol6.g:'eo oo-mo En:sa~5 sôb!'s 
l1m1te para êste tipo de faltas jUStl- N9 '{(lO, ,DE 19fH Corrt'a, colima 00 segi.óltes objet1~ I teoria.. do ovnhecl.U1€nto" de Carlos 
ficw,s _ tanto para. as previst-as na n vos: Campos, merece ser pntl'oc!uacta pelos 
l;ei nO 6{}5, d3 19-t~J como em relaçãO ,wa Comissão de Constituição e a) B..ut'l P d . "podê.;es públicos. até porque o aUl-
t.a e.sta!)elçc!ó 115 na consolidação das Justzça. sóbre o Projeto de Lei la rar OI za o O, e1' Exe-:l.ltl\'o a co- I paro à cultura., como preceitua a. 
1:.eJ.IJ do Trahnlho ..,.. que deve ser da C4mara n9 34, de 1964, (Pro- bo d com fI,. viuva d<: e!Ulncnte: COiltHÜUlçüO, é deve!' primordial do 
ma.ntido. 1eto de Lei n? 42.Q~B-63 _ na Cd- p~nsD ar p~trlClO. Carlos Campoo, nQ; Estado: 

Vil _ A Comls"áo de - LegislaçãO martl). que autoriza o Poder Exe- p.i.4.tt~ ,?e dlvt;IlgaçàO de .s~íl "{}!:'era! , ..,' " 
eoc1.al, pelas razões expost'Rl!;, optna .cutit'o a abri'r, 1,elo Ministério omm3.. E~dltando~a ~ e, se pc~lvel. Lan~e.-.,.tàHlmvnte tmha, razao '1(1., 
pela. apro\'açr.Q do projerto na fOl'ma I da Educação e Cultura. o crédito traduzmdo-n pe.ra Olhl'Q."}, l,d:u.:nus; I bi_tl.S B::..r!'e!-O QU'll1do Ullrouna q:.<e 
(la ,eguinte ' especial de Cl'P 20,OOO.{I:(}().O() (vin- b) d~ternlllla que . .o MJ?lstel'.o da nao, 116. donun.O algum. .au atlVw .... u3 

te milhões de çru<:~ros) Educnçno, com a co!aooraçau G-J Cen .. II !ll~e~e;,;~uaj em que O e.:.plrHo br3,..<;lle: .. 
ID{ENDA W' 1 _ OT.Q custear a edição das obrcts c<:lm- tro Brasileiro de pe;squis..'W. c.o lU$- ro ,s.} mostre tá-o Rcanhaao. tão f1':" 

Ao ar-ti~o r': 1J!efa.$ do Professor Cnrlos cam- tituto N(,lCÍünal do Livro e do I~Li_I"'OjO e infecund-o como no 6.om~nlO t:~ 
1'03. t.uto Nacional de Estudos pedagó'7!cos, lo,,-ófl;::.)". e is:Q, uáo' pO~4tle o Bi'a;:,ll 

onde se H:: Pr!1n10Yo. a execução daquel~ P~'oV!-1 não teuha cabeça filo~Ofj0J, como ae· 
,. Rel\ltor: Sr. Jeffcr~on de Aguiar, dência, em ellt.endimento.s com a Edi~ cllU'(IU o mf!smo escritor serg41l1!i-O. 

"gl as ra1ta,<; da llüíe- v'P~râria po. ' I tô C d ' , d *llOtiVQ a-e rleenç!-l de filho,'· I O projeto de Lçi da da çâmara mí~ ta ar aI, cr:nda pela v!úvQ, C!lr~ i IDa::; €victo aos verdo,rl;.':. de lloo.:<a lllL-
\ mero 34, de 1964. pretende autQrizar lOS Campos, ,com ti. finalidade de di-' cid:.:.de e ao fato de se ter reSS€llL:ôO 

Leia.se: i o. foder Executivo a colaborar com a vulgar i'O pais e no exterior o pcrua~ o pais, por 1{,1l20S anO!:>, C;e est...'lbe .. e-
"g) as falt.:.,s ca mãe operária, até: V1U\'R' carlcs Campos - D. Maria mento de SfU ilustre espõso. Clmen'.os c.spec.UlJzed.o", Para '! ,~~:l .. 

d máximo de 10 ldez) dias, por mo-j darI?~res BrC:Chado }Jamp<ls, no plano C) estabejeçe que o Dep:irtamento bora,;ão de grande.. COl1~~,:uçÍ)~s f LO" 
tivo de doenr::!' de tnho:' ed.to.ml de d.vulgaçao du.s <?b~M com- de Imprc'llSa Nacional dê il11êdiato sóf_ca, oqpnail.:i c fecUnu;.'l'l. e inan-

• .. -p~et>ls do pensador bl'Q;511elro, 6em andamento à impre'ssão, já autorlza- pensá~'el o concur,,<. do tempo" d·..i::-e 
Sula da:; Comh'.ôes! '1-5 d-e a.hrU de prelUizQ d{).<; direLk_ antmais a eta da d.l., obra "NovrO,ux APlJOi't,s à la, Farias B.'lto, e a colabo:'li,<;,tO e o e:::.~ 

1003. _ Vl1Jaldo I..im.~, Pl'esdmte -... I pertencentes exchl'd\'amen:e. Tbool'le de l(.l Çonnafssan~e" l da I fÕl'ç"l 0.0 hQmem. co:r:plem~nLOi.l o 
Amaury Sllva, R:lntor __ lieriba!do I 1 , vers~o ingli!sa. de "O Mundo como sau~:)2o padre,Franca. E. Uf'ste pon-
Vie'trr. _ JOS!: Guioma1'd _ Raul GiU:.- A" C:>::lbü:raçãO (!ollmnda no projeto Realidade", CU)rur, tradaçbe.s foram to, e pouco, e qU'.lse nada o que tt:-
.. .... ti. _ Walfrcdo Gurgel, se e--l.Cllvarla do .seguinte .llod·o: elaoors.dGs pelo autor; mos ft'lto. 

aI c0l!l a ed:çáo to troduçãc p7,ra 11) abre. pelo Ministér'O ctn Educa- "I,' • 

out..ras lmguas elos üvros do ,Frofes- çãO e Cuitura o crédito' de Cr$ Ali i:1te . .lgênc.D.s braslli;;lTfo.!> não fEl .. 

Da C01;iÜ;são de Constltmc(lO e 
Jusiiça sôbre o Projeto de Lei ,"-a

sor carlos ;Jsmpo.s; 20.000.000,00 para cu~pr:mento de~: l1ec,e.,p~r5P~cfl.?ia. DeI;.~ v~J~r p-a;a 1;);::-
b . . . I SiUi mM!dao:: qU.;J;lr fi ~Stn-Clo. d .... s co.m~ e pCl,,'" 

) e~tendlmem'V do M;mstél'~o da N' Cá .. : f. , ' cl"utnr as causas ::iUpI'emas e pl'~nH;" 
EduÇaçao COm (I, editóra Cardal' <l mal a, 01 a matena ~pr.ovada r~s do ser Disso dá~non prova ctllul 

, após recebe)" pareceres favoravels dfts' ' .",,'" , 
P..-clf).{.or: Sr. \Vilson GO.llC,alves. c) o Departamento de l.mprcnsll qomiysôes de Constituição e Justiqa, i a prOduç~o fL~~flca,;;de Carles, Cum
E->n Virtud.e de í3:pre~E';ntaçãO de 1\ucionnJ lnlG:),:::.mil'in. lmediatamente ae Educação e Cultura e de O ~ i pc",~ l(>glt.tlUa, \iocaç"o de [116.5010, 

C 
- d ", obra N-ouveauJI, A""'""l'h ,';, .'" j'hco- '~.en'''. rça fl.l>nrnOnlua e d:eStlWo.lvltla a. de~pel~ 

emenda p~la üus.rada oml~ao e '"''"'~ v..::... ...., - \IV d f 1 d <i Legislação Soela!. ve:o fi pl'esente ma~ rle do la Cottnalssance" e da '\'E1'são Tendo en".. vista qi1e "0 Poder Lc~ to ,a ,alu e e6tu os melodlcOoS e 

mem 74,. rto 1962. 

téria ao conh! ClnlE-nto desta COlllissão, . mglêslt de "0 Mundo como Hcalida- giSlz.tivo não abre crédito, çomo es- sistemn.t.zndo!:1. 
quo se deverá p:onunciar nQ&..liml~:es de" cujas traduções fOl'a:n executa· ta.tui o projeto, mas nl.ltorlza a abcf M Carlos campos sendo um do.s maIo .. 
fixados no parágrafo Unlc,;) do art. 8..9. de,s pelo Pl'ofessor Cc.l'los ~I11POS; tura. de crédito", de acôrdo com o que l'e5 dvulgadores. entre nó,$, dos eMU ... 

<io Reg~n1.ent{J, lnte;'no (ResolUt;ão DÚ I dI e" f~na.une-nte, para. .,umpl.'h.nc:n. rxrece~tu~ 03 arts, .... 65. VI ,e 75 da I dos e~:l gupsiologla., quando, depOls d.O 
mero 6 de H:61, a! t. 19l. .. to da fel a abertura do créctico de Const.tu.ção. lev~,ndo-se alUda em prus .. mento de Desc:\rtes e de Kant-. 

C? pmj.et-o visa exvr€~~me~te ~~- Cl'S 2O.000.OW,OO pelo MinistCJíQ d" I C?nta,.a j.uiM do Poder Executiyo. (lS enl .outr~ p,aise.s, a Criteriologla Já 
clul1' m.:l.!.S um c.aso de m.otlvo Just!fl~ E:oucaçáo e Cultura. I dlsp<?mbilldedes do Tes.oul'o, a douta havm atmgHl0 suas culminânCiaS 
<:ado de fal!.n, o.~ operAoo no ttaba~ comlss!,io de! COnstitulção e Justiça a . ,.:.5 de fecundar. c notávC p~'o" 
1110: afi fp!L:lt; da m5.e-op-erária por! 9 projeto é de autoria do DepU-j do Senndo, NU 5 de junhO prõxituo dUÇÕI~S, é O protótipo daQuêle espírito 
doenç:a de !ilho. taao OSCUl' Corrêa, Apresenoo.do na passado, apl'ovou o parecer do nobre sérIo dc pesquisador de ume ciência. 

A Comil'sâo de Legislação Social, sessáo de lO de junho de 1963, mexe- Senador Jefferson -de Aguia.r com n filosófica. que. ainda que nova etn 
• com o ?~j~t-iv~ louvável .de resguar~ ceu ... parecer. ~avorável d!l2 Comissões em~n_da 6upressh'tl. do 8,rt: 59 de. pro .. lSua estruturação. (leve .:ler sitURctO. 

dar a s!?,e:r:ót~ca tr,abalhLStn em au- de consutUlÇa9 e Ju~t1ça (2 de julho pOSlÇao que con::!ede o credito supra· hoje, como das mais importantes, vis .. 
mellto a:;sLn e-spécle, p.ro:põe uma de 1963). Educação e Cultura 129 de m~ncjonado de vinte mIlhões de cru~ to tratar ela próprie faculdade do i!O-
emencla ~Ul<: fl~Wl o máXImo das tal- ngôsto de 1963) c orçamento (la de' ISelro:,!. Mec .. mento humano, e ser a ciênci::. 
tas abonavel,s. (iezembro de 1953). O plenário o . .. das ;:on-dições e dos limites da cer_ 

Em l<Jngc (lfldO, junto ao processo. apl'ovou, sem emendas na sessão de !,l\SSOU, ~Slm. o 1>l'o~et(), a tf'f -cD:~ I teza. na ordmn 16 ica física metaU .. 
a 'Conf2.deraç.lo Nacional da Indús~ 7 de abril àêste ano '(redação final t~l~r meral1~nto autor~eatlvo, pcr:m~ sica e ética pres~rva:ndo a' filosofia 
tria, alóm de \;à~'ia." considerações que aprovado. na se~fio de 23 do mesmo lU<D./"O Pc ef E.~(CutIV(.t CUll?-PTit' o j das 11storç6es do anncstlcismo dos 
foge~ à ('ompê'.ên~la de,o;ta ComlEsão,! ano) . 6~e .e e d est.~\be ice c~m a de;,mcum. erros de cC'ticlsu1o ê'" dos d'esv:os da 
suscIta uma qu~s~ao de caráter jurl-1 9' nela. os 6rg. ?oS !)-de referldoo. criticLsmo subjetIVista 
dico QUE' a dClençB de um filho cons. O art, ,) do proJeto prescreve, Em sua j'.lShflca.twa releva o nus.. . . 
titut en'.nto eStranho __ aO contl'~to de - "Fica aberto pelo Ministério da ~re autor. d~ ,prpp06ição OS alt-o~ ~é~ 'Pe\ns razõês aduEidBS- e conçordan-
traba:llo e es:a;ntll, em conseqü-ênc!a-. BdUCRÇão e Cultura o crédito de litOS do InoJvldavel pens~,dor mmelro do cem a emenda supressiva da dou .. 
()3 seu:; efritos à r=f:p'~nsabi1idade da I 0l'$'.20.000.000,0{) pura cumpri- cujas ,?bl'::\s lhe evidencIa::" o rspí- ta C)ml;..são de Justiça, lllesmo por .. 
emprês;;.. m::nt.o da. presente le·' . rUo cnador nos mais varIados cam- çue cHmina ela do proje-to a int'rm .. 

A nQ.:':.so velo {J f'l'~umento n30 tem 1 . pQS do sabe:t' humano. ' génc!a ao preceito. do Ato Institllcio--
ma!o: (',onsi<;\ ~nru 'dada a natureza ,O poder ~e.5:S1a.tivo não abre crt~ S~a obra, ta:vc:II 9. mais aprecla-tla. nal relatiY'arocnte à iniciativa ,>óbrl 
jundic~l do Cl'tl.1RIO de trabalho , d,:tu, mas ~Utcl'lza í1 abel'tura de crt- "En~"'la.s sôhre fi. tco~a do "anhe 1 mU·.éli$ que acarrete aumento da 

AI"'''':' p.,.1 C fed'" dito a. cntério do pAApr ..,. .. ·ec t; I --~ . •• " c.~" n ta r<" • ~ • '", 
• ...." 'r a ,upH9 un CI aç"Q ! '.. _ V"-_ l!M U .VO I menfo" re\'ela a ori!"l'1aHthde do au \l.~p:L, CS 'vvUllSSf·Q -oplna p~. 

quem C:::s::Oi 2 wa nJeJ::ção quando! (Comtltulçao. arts. 65, VI e 75), de tor c seu<: profundoo~ c;nhc"iment-o; 'cpro'i.:::.ção do presente projeto, :em .. 
Jl-~si:n_ ti? mnL ~t3: "Ora., a lel Já ac~rtl~. CY.>m as disponibilidades do sôbre EP:s~terncI()'"(~a;f ." bmncto ap;:nas li. :::(lmi&;'~o de R",dJ." 
au~crl.:r~ ;'-'" r.r~,lod ca~o~~ fi! ftll:M 11't'S9UJ.O. Como parlament.aj, c autor clt. prl .. (ia cc Leis qut' p!'ocedn a n:::oces;:;"r~Qj 
do em~ .. e_" ti. . c1!l preluli.o "nlanal., O ll'ojeto _ sem o art. 59 _ é. melro p.oje1o que con<;p<!rou o voto retif.,3-!:-:':o de n('me do ór~,ão do Ml
por m~fH'o 07'r 1l '(I decon"C7n (lo sru mEra e.utorização, que a I'ader Ex,. secreto no 111"'sil OJ. 'lcs 'cam'lo' . nl.~té)'io Ó:l- Eoucaç$.o e CultuTa 1U_ 
p'óprio r:nr'iIJo e.-;'lmega~'o-o" d's . '-:,! "pu· ~ l'.n!:Ututo Nac','onal de P<tlldos p •• , , ,,. , cuUvo poderá. cUlllprir de acôrdo com bllcou M'crabalhos Parlamcnt"res" c ,c,; .... 

ll,). L06'O <t['r~~~el··st' mt..:s uma hi· as SU~,'j pOSSIbilidades e com a des!n~ Jurista de:' mais renomado~ e<:(.~'e~ dagórioos (lNEP) e não Ins'i'.u:CI 
pvk,~(' r.{l,':' "n.UJ:os c.lsas". Jã exi~ten~ cumMncla de órgãos prôprios, já or~ veu as SMu'~tes obt'as con:~ry1'~ad"'S Brar.ileiro de Estudo'l pedazó3

ioos• 
te Dt)-J pod'f' l~·a"'.2r, pC! pro'eto em exa .. gan:z<?~0"3 e em funci::n~mento, rcfe- nela critj~ ;'e Clõ1'is B"Vil<oqt1o"'"Rc-n,,11 cemo COnEta do art. 3°. 
me a p"ch~ (i2 u!;:.n·ldlc:d:::.de. Q\wn- 'd - ,,.,. . ... .. 1. "',. ... do muHo. pJ:''''r-«-b d:"'cutir qua'1~() 11 os no projeto. D::no:o:.ue e ,8;",;nne bOr1U}I,:; "1 .. :,r~lle. Sf\ll. 006 Comtssõ~'S. 31 de julho d~ 
fi r:my:-r:.:;·'H::' dO' me-dh~'l a s"r I."do-' A Cmniasão de Constituição J ~ fief~tI~.a., ~r,a:ct.c.O?o.l :'"D l~.~() C.:l?n-! 1!f64. - Mcne"!"s p,:nen~('l, Prr<;..dZ'n .... 

• tada, o que:;e .subtral ~ atdb.w,ç~ tiQa ~ ~lt\ ~ ____ lo!>. m.r:k!" S,l.l~{!u..Cl.ue.llour~e. !t;'So"lW' -' F, pcssôa. ã~ Qumroz. Rel~·.or .. :1 
. ., __ .. ." . _',' • _ • n,lMqIjI. • aMjh, 1,_ - Idl\!!W J<!vI, .,..!fI!! ., &.,,' 
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Parecer n9 763, de 1964 
Da ComiSSão de Finanças, sô

bre o Projeto de Lei da Câmara 
1l'! 34. de 1964. 

compreendendo juros e a.mortizcç:,~ 
do capital dev:do pe~o i!::ltado, far~se-á 
no Tesouro Nacional a BUa.s Dele""c,. 
das e ~a ~ai:::a de Amort:zação, pelo. 
[tn'ma mdwaaa ne:,':iL<.! regu!amento ~ 
n~ l'eg}llamentos orgânicos dos ser
VIÇOS (I, cargo üa.que.f:s l'epartfrõcs',' 

Cemo se verifica, está o Govêrno turada.s em conta, especial e c3.pitaU
€l1lpo.::slhilitado de efetivar desapro- zada,s anualmente em favor da união 
priação de área decl9,r&da de utilida. Federal, sob a. forma de emissão de 
de pÚb:;[c.a e com destinação de alto ações. 
cunho MeiaI. pois beneficiará. numero. Sôbre tal aplicação é que a ':rdouta 
Sfts fami1bs que vêm ocupando a ál'ea Comissão de Finanças requer,., sem 
d·) refel'jda "Chácara do AlgodãO". qualquer esclarec:mento Ou csU€cifi-

Rc:atol': 051'. Argemiro de Figat"i
tetl~. 

(.,·t. 411J, • 
U Projeto de Lei n9 34. de 1964 é De fato. à evidé-p-~ia . vê-se que a 

Diante do exposto, opinamos pela cação, o noSSo parecer. Presume-sE 
ap: O~"V"~:J do pIO,' • O, , que ac!vel'tido pela preceito constitu-

orlg.nário da Câmara do,:; Deputados matéria e especIficamente da õrbita 
e V_Nl a.. abl'jr, através do Ministério ~os órgâ0s.. fazeI:dário.:;, no que tanga 
d~ h:ducação e Cultura, o crédito es- a elaboraçao e flxação dos recursos o 
pE:::!al de Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi- que t'Oi reconhecido pe!A, Câmera. dos 
lhOtJs de cruzeiros>, destinados a Cns~ Deputados. Na Comissãn de Consti. 
teur as despesas com p. edição das tuição. e Justiça daquela Casa. sendo 
oaN,s Completas do Professor Cal'lo.s Relator o Deputado Pedro Aleixo foi 
Campos. Além disso, o projeto Cluto~ BceHa, a l'edaçáo do ..nteproJeto· re~ 
l'jza o Poder Executivo a colaborar metido pelo Conselho tie v.linistrO!' 

Sab (i':~,5 Comissões, em 12 de agôs- cional vigente (art. 15, meiEo IV e 
to de 1964. - Argem TO de Fi{)ueiredo parágraf,c.s '4,9 da Constitu'-ção d.e 
_ ?r-esldente. - naniet Krieger - 1946, com a alteração constante da 
Relator. - IIIem de Sá. - Victorino emenda constitucional n.\l 5, de 21 
Frelre. _ BeZerra NetO. - l.ino de de novembro de 1961>, a~segurando 
lf-fatto::. _ Pessoa. de Queiroz. - Si- 1 aos municípios ]5% (quinze po~: cen
gefredo Pacheco. - W,lson GonçatT

_ tO) do total que a- união arr!~CadaI 
m's. 'do impõsto de renda. 

com a viúva Carlos Campos, no planu sendo que na Coml.ssão de Orçamen- 9 
ed.torial de divulgação das obras do to e Fi.scaHz9ç'ão Financeira, Relator P~vecer nl? 765, de.1 64 
gj:~lnde pensador brasUeir?, d~t~l'tl1i- o Deputado Afrânio de Olivelr!Í, foi . ób 
.n2.11.do !ambém q.ue o Mmlst~1'lo da aprovado u..... SUbst,·tut,·vo, ~ra que D,'l com:ssão de Ftna~ças. s :e 
Ectuc o e cult c d OH l'- o Pl'ojeto de Lei da Camara nu~ 

. aça . _ . ma. otn a a}u a ) não se suprimisse u parte do dlspo- ll;,ero 100 de 1964, que alltorizu.o 
ce::~ro Btasl!elro de ,P,:sqmsas, do sitivo modificado. que exige qUe a Pod:!r ExecutiVo a abrir ao poder 
I~_1tuto Nac .. anal do Ll'V10 e do ln~- consignação se faça sob o titulo Fun~ Ju(!.iciário _ super',or TT~bunal 
t1.dHo BraS!le1rO, de, E::,--tl~d?s pCdago-ldO de Benefício::: da Previdência 50- Milialr ..:- o crédito es·peczal de 
gl~O:. provldOll?IE:. lmedl(\.(t~ente. a, cial". e para ficar e.sc~arecido (I pará- CrS'tl60.BI4,30, para atende~ a pa_ 
e}.e_uçao da le1. grafo úhico do art. 136 é mantido em çamelltos com exe1:cícios imdos .u 
. A Douta Comissão de Constituição vIgência. jUlll:'onáTlOS e a fITrr.WS por. /'Y1~ 
e Justiça, examinand~ ~ matéria, Foi o "ubstitntiv que- chpgou ao necimentos de matenal e sel!.it~>O~ 
tl-pl'CS~~tou em~nda, sUpl'lpundo o -ar- senado e'- a resDeit~ a ComIssão de prc!·tados. 
tlgO D· do ProJeto, ,que c, exatamel1· Finanças é de po.re:er favorável à llelator: Sr. MeIll \de Sá. 
te,.a r>a;rte substancml d~ ~le.smo .. Tal sua aprovação. . " 
nrr:go e o que abre o credlto de vm-te Em ~iensQ.O'em d.'! 20 de, Julho ul-
,ItUhões para custear as despesas Sala das COmissões, 12 de agõsto timo d EXm~ 81'. presidente do Su-
cum, a ed:çêto. Entendeu aquela Co- de 1964. - Arçemiro de Figueiredo, I e1':o1' TribtUl~l Militar se dirig~n ao 
rni:!$ão que,.o Congresso nãJ tem com- presidente. - Bc;;erra Neto. Relator. bonO're~so N ac i o na 1, .solicita.ndo a 
!pe~êl1Cla para Clbrir crédito" mas, ape~ - Dantel J[rieger. - Mem de Sá. - abetiuT'1l de . um Crédito especial de 
nas. conlQ se dedu.z. dos .ar~s!. 65. nú- Victorino Freire .. - Lino ~e Matlús. tcrs 660.814-.30 para ate~der a pa.:;a
tnero VI ,e ~5'. da Constlt~uçao. cabe· - Pessoa de 9u~lroz. - W:lson Gon-Iment.os 'com exerciclos fmdos. . 
lhe u atnhUl~aQ de autOrlZUr a aber- çcrlt'es. - Stgelredo, Pacheco. Tais pag-amento~ se refere~ !l dl-
tura do crédtlo. -- fel'enCaB de vencunentos; salarlSl.~ta-: 

Auo'e.da a emenda da Comíssão de Parecer nº 764; de 1964 !mília: salário de mensalista, RJUd;a 
co~;sritUição e Justiça reduz-se ° de CU-'lto, diferenças de !~bOnOt prOVI. 
ib"o'eTto a limitacões est~'anhas à cotn- Da Comissão de Finanças. sóbre sório. aeréscltnO de veUClmex:.os cdea 
.-' J • . o Pro,ieto ele Lei da Câmara nú~ d·· ,. pOr tempo de sen'lço . 
Jl8tên~ia desta comissão de F'man- a. 'Clon l1S· '"ele 
ça::i. por-qua-nto dêle não e ... ergem im- mero 93, de 1964 (n!' 2. 062-B~64. v;d~!'>. g. n~erosos servidores daqt u-

"

'licações financeiras. Isso pôsto. mes- 'na Casa de oriflem). que retalida E'p:reg1:> Tnbunal. bem. co.mo a" amg!l_ 
imo reconhecendo a inexeqüibilidade a autorização para a abertura, mas fIrmas pOl' fOrneClmynW d,-
dg, proposição sem os recursoS neces- pelo M"nistérlo (j,a Fazenda, do t ~rial e sen.'lCOS prestado.'::. d n· 

.á~·i>'g , sua' oOJ·ptiv.ça-o opinam~ crédito especial de .............. .0 a1'i.. lQ do nl'ojeto, e'ab
1
tff
a 

a O.er' 
• u 00 '" Cr$ 100.00J "OCO,(}:l (cem milhões - D tad arro os· -

P( , ciP 'ovaçãO do projeto de LeI nú~ de crnZ2iro<;I-, destinado ao cum- Cam~,iI dos e-pu os, d ;;. a 
""'f\'0 3'4 de 1964 e de. emenda da vldores e a:::; firmBs- Cl'e oraS, co . 
~>i • , _ primento da Le: nt? 4.1C6, de 26 . d· " d uant'a qt:e cada·um 
donta COIn!s.são de constItuição e de' Ih d 196" ln lcaN~o a. q '.' T ta 
.Jtn~!ca, É de esperar que o EX,ecutt\lO. JU tO e ..... rec?be~ít por ex~rcic:o.:; fmdos. r~i()-r 
ertl Mensagem, solic:ta do Congresso. R? ~tOl': 51'. Daniel Kr:ege:r se de Uf,nortâncLRs d~qu~nas, a?, ~ 

, . . " n _ parte <l'..nlinutas pOiS, ;pom -exceç:to 
op ... l'tUllAment.c, a, autOrIza~f'O eoes De in'ciativa do Poder Execut.ivo o f"(l' t:l mais ertl nún~NO 
r;úria à despesa. É o parecer. p.1'esentê p·'oJ·eto revfllid ... a aut()r~ de n01[e ,J- '~<;r a~ e de" mH@U-

S 1 da .... "mis -es 12 de aO'ôsto de' • .ao - de 48 ~;o m €nores a u • a as""" SO, "'.- 'çã.o ao Poé:t'r E:' .. ecut'vo constante do . ,. f as cret10ra por for-
1964. - Pessoa de Que~ro:::, pres~deI1;·lal't. 49 da. Lei nO '4.io6. de 26- d-e ;~I~í~e'_1~~::; alr~vida. mai~r monta 
te eventual. - AN!emzro de Fzguet- julho de 19-62. Dara a. abertura, peio ' .. ' és 4 2465O . 
reão_ Raelàtor. h- Lmo dwe M

Z 
attos

G
, -lMinlstér!O ria F,lZcnda. do crédito es_ ap;~~~"!dO r o prOjeto' aator:z.nndo o 

Sige/Te o pac eco. - t son on- pec,·al de C 'S 100 "h- d stl.d ~ I é"·to· e~ , _ V· t . 1 m .. oe::;, e n o 0odel' ·~xecut.~"o t abr r o cr \.41 _ --
çalv~s. - Bezerra,1Nest~. - tC OTmo ao cumprimento dessa mesma lei p'" ecial '~ela câma.ra dos Deplltad~s. 
Fre.re. - Mem u-e a, . • ~ d e ta CoIll'S~ 'o referido diploma le~al e.utol'iz,au_ cheqa 1~le aO Sen1\ o e as· 

"PA.REG:ER NQ 763, DE 1964 do Q abertura daquêle °crédito, possi- são oí.,1' nada tem a objet'.lT à s.\l:l 

Da Comissão de Finanças sôbre biLa atender às de~esa.s decorrentes !).provMão. 
o projeto de Lei ~(I 88, de 1~64 da desapropl'lat~ão cl~ antiga. Cháca- Pare!~er favor~ve!. , (rA 

(nll 4.030-B~62, na Câmara). que ra de Algodão. situa.da no Estado da Sfl13,' ;l3~ Ooml."sOE's .. em 12 óe a;oz... 
Tiltera O art. 136, da Lei número Guanabara e a ser revendida aos sellS te de :l964 - Atgemlfo de Fig1Le;~re
B.807, de 26 de agósto de 1960, e oc.upante.~. -pelo prE:q..) da exp.ropriação do - P::esidpnte. - Mem de Stl -:
Rue trata de amortlzação e juros através de empréstimo na cn.!xa Eco- Relato~', - Wilson Go!1calves. - St-
4e dívidas 4a União. nõmica Federal dó Rio de Janeiro. gefrl:.d(J pacheco. - Lmo de Mattos. 

. . . _ Pess~a de Queiroz. - Bezerra 
Relator: sr. Bezerra' Neto. A~ntece. todayla, em ExPOSIção de Neto. _ IYtniel Krie(1er. 

MOtlV08 o Sr. MU1istro da Fazenda. -
que a autorização legislativa perdeu 
sua vigência a 31 de dezembro de 
1963, por fôrca dO disposto no art. 19 
da. Lei n Q 179, de 9 de janeiro de 
19M. verbis: . 

Pareceres n~. 766 e 767, 
de 19154 . 

N.0766, DE 1964 

A esta altura, entretanto. outro as .. 
pecto surge, primeirO'. conslder.ado, r 
é o da con~patibilidade G.a projetada 
Isenção fiscal com o artigo fi Q (lo .Ate 
Institucional de 9 de abril de: 1964, 
vedando expressamente ao Congrcss'~ 
Nacional a iniciath'u de projet,o de' 
lei que crie OU aumente a, dcs· 
p~a pública, sendo certo que 'J pre
sente projeto é de outoria indi'llldua] 
na. Câmara. No particular, tr'arece
nos satisfatório (> entendimentcl dac.o 
peJo Dobre Senador Wílson Gonçal
ves, em p:u'ecer hà pOUC08 dias apro
vado. nemine dlscrepan te. nest.a CO
missão, qual o de que a figui'a da 
isenção fIscal e::capa àq\lela. :pl·oibi. 
ção, por isso mesmo que, sende, capí
tulo dO dil'eito tributário, importa em 
matéría conexa à receita. liberta. pois. 
de Uma regra constit.ucional com ex· 
C]USIVO enderêço à despesa. " 

Resta apreeiar o outro aspectl), ccn .. 
cernente aO direito que 'aos municipio.! 
assiste, par mandame'nto constitucio
nal. de pattícipaçâo na arrecadação, 
pela União, C.O impôsto de renda, Q. 

que ficaria. sem dúvida. malogrado, • 
embora em parte, se prevalecesse, por / 
mane1ra irrestrita, a isenção {'ropos .. 
ta. O projeto limitn~se. com ,;efeito, 
a decretar a i.senção. sem ressalva 
de qualquer natureza. E quando, pelo 
artig.o 2.9• manda aplicar as quantias 
correspondentes a es.')a j,"ellçãl> em 

ÕE'S favor, simple ... ·menrf'. d,::t,', união 
Fedt'l'al, inconte~tável é qlje g?tá ti
rando dos municípios 'a parte;' alUda. 
qUl, ínsígnificantl!, que, peja çonstí
tuh;ão, lhes pertence, para eJ1.tregá .. 
la à uniãO, o que não esteve n:a von
tade do legislador constituint~!. 
Dir~se-á que a. atribul1;'ã"- ali" mu

nIcípios dessa particjpação no :impôs
to de rende está. consignada, rlreclsa .. 
mente, em têrmos de hnpôsto arreca
dado (a união entregará tl,OS' muni
cípios quinze por cento cI., total 'tlle 
arrecadar, eis a.s expressões :,usadaa ' 
pela Constituição) e a isew;:do ent:
caUSa é concedida, exatament~. pàra 
retirar à união o direito de cl'brar 'O 
tributo, não se referindo a quota de .. 
ferida aos muniCípios senão 'àqueles 
impo-rtânciM que forem efetiv,utllentta 
arrecadadas. A arrecaaação. e;l!:plicam , 
os autores, é o e-stádio ca receita pú .. 
bJica Que se segUe AO tanc:amento, nãOi 
havendo, pois. 'como confllnrliT o Mo 
de inscrever o eontribuinte pará que 
paQ'uP o impõSto dev.:do e o de com
DeU-li> a satisfazer o onl1ntum que 
lhe foi dessarte destinado .' 

A onstituição não p{1~""'ia,. toda
via, fatar senão n'o impôsto 'arreca-

Em Mensagem de 2 de março de 
JJl62. o então presidente do Canse .. 
nto de Mtn.istros ofereceu ao Congres .. eo NacJonal um anteprojeto de Lei 
para alt-erar o art. 136, de. Lei núnle .. 
to 3.807. de 26 de agôsló de 1000, 

Na. Exposiç!o de Motivos, do Se
phor Ministro de. Fazenda, datada de 
,<6 de fevereiro .daquele ano. era jus
tificadt\ a necessidade da' modi.nca--

r:
-o. Acontece qU(ço art. 186 referido 

'. et6l'mina que os recU!sos destinados 
:- amortização da. divida.. corres;pon~ 
. ente à emiSsáo dos titulo.;; 'e 60 pa. 
gamento doS respectivos juros (débi~ 
êla. uruão à Previdência Social) sejam 
tonsi(l'nadoo no anexo relativo ao Mi-

fi Art, 1Q O crédito autorizado 
em ler, salvo determinação ax· 
pressa em contrário, poc1erá ser 
Aberto pelo poder Execu.t1vo até 
31 de dezembro do ano seguinte 
ao da autorização. e vIgorará, de_ 
'Pois de aberto. por dois exercíciO!. 
na- forma do ~ 3Q do art. 80 do 
Código de C'ontabi!idade". 

'Vlt Comissão de Constituição e dado, porque. do contrário ,estaria
JljSti~. sôbfe o preieM de Lei da obrig;:8.ndo a União e 9.Ssumjr com .. 
',;maro n9 109 de 1003- (número promlsso acima das sua", e'1entuats 

61.7-8 63 - '7..0. Cnrnara) , (lue con- .possibllidarl'éS, transfol'mapdc-se uma 
cede isenc(ío dQ i1nfJ6sto de Tenda oorf;tcioa ... '<;o Que !l Mel.,,,, @<:: luzes se 
a . companh'ta std.erúrgfca Nado- iu~t.ilicaria, num. mer.() mrxílid finan. ~ 
1Ull e dá outTas 'I1.rovidências cfiro. "'em col'retpondência () que i,-

. mats (trave, com a receita efetivamen .... 

, l\lste;io do TraJJe.lho e previdência 
13oclal, 

l, Mostra a- ExpOSição de Motivos, 
transcrevendo o art, 411, do Regul~
~nento Gerel da. Contabilidade Públi~ 
'ca, fazendo remiSSão aos arts, 417 e 
• <\f1. do moomo :R.egul .. men\9, 9111 
~ " pe.pm<m\O clt. dlvl4a 1I~ 

Tal dispoSição fOi consolida-da. péla 
''Lei n!' 4.320, de 17 de março do cor
Tente ano. em seu artigo 45, que àSsitn 
I:eza: 

f' ,,-~t. 45. Os créditos adicionai.s 
lerão vi!:;-êncla adstrita ao exerd. 
elo financeiro me que forem e,ber
toA,. salvo expressa. d\spos~ão 1e. 

~ :o=ill~ aos ... 
, 

RellLoor: Sr. Aloysio de Carvalho. te l)bUda. ,,<' 
Venl a esta CotnissãO, pa-ra. 1)a-::eceJ. Se assim li. não tnpnO.'l certo; porém, 

a t}Pdjif() da Coml.s.<:ão de Finanç,as. o é aue a lseMão .. vedando -à 'União 8 
Proj{":;o rle LeI n,Q 109, de 1963 (nú- cobranca do tributo, desfalca, em 
mero 617. de 1963 na Câmara) que parte. a anecadã-ção. e de::so reduC!<l 
isente, a Comnanhia S1denírgica Na- se ressentem os municfplos. tant<l 
ciona:l. durante dez anos. do paga .. mrus iniustamente nuanto ........ ia tlipõ· 
menu) do lmllôsto de tenc$ sôbre os tese do 'Projeto. a. Uni5o.. afinal, nada 
result.arloo de ~mas atividades ou oJ)e- soft'e. n01V1ue a lmuortpncla Que lhe 
l'a~~s \nduBtrisú;. a. llartir do- ~or- serra df!vlda volta tv,n ('eU tléneffcJo 
rente· oxercicio fisoal. sendo as 1m- sOb a forma êie MÕf..s dã. :'emprêsa 
JIIlIiI*IdM ;elM" /I lIeIJcI.. eoo>i- 1IiI<&elrula ..- .. ,..."..... 0., ...... 

;' 
'. 
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VQ<'eI dessa natureza se multIpl! .... -
tem, acabariam os municípios desas .. 
sistidos, em grande parte, de um am
paro fina.nce1ro que a. COnstituição 
ttmbrou em lhes conceder, através de 
uma participaçli.o que por nenhum 
modo, direto ou indireto, devemos ou 
podemos 1liClir ou diminuir. E se, a:(:m 
d1s8o, tais favores, multiplicados, re
vestissem, sempre, a forma ,preCOni
zada no prc1jeto, teríamos criado; en
tão wna situação de frunca desigual
dade entre a União e Munic1pio, ao 
arrepio de que a. Constituição pre
tendeu. 

Não quer isso dizer. _ compreen .. 
da-se - qu:~ fique a Unilo impedida., 
por lei de sua iniciativa., -ou de Ini
ciativa do Poder Legislativo, de con
ceder isenção do impOsto de renda, 
&6 porque t:!a arrecadação dêase tri
buto fruem 00 municípios uma pe
quena parcela. O qUe não parece, 
eontudo, responder ao imperativo 
constitucional é subtrair-se ao mllLli
Cípio essa. parcela, enquanto Ao União 
nenhum sacrifício advêm cOtn O de
ferimento da isenção. 

Pelo expc'st-o, opinamos pela cons
titucionaU6ade do projeto, desde que 
&0 seu art1go 1.9, acrescentada, con
forme emen.da a seguir, a ressalva; da 
participação do municipio no impôsto, 
sem embarg'o da isenção, A Comissão 

••••••••••••••••••••••••••••••• to.,. 

I' '4.Ô•• A' ürJã~' 'êrÍ~i~;ã' a(X,' M~: 
niCipjOB, excluidos os da", capitais, dez 
por cento óo total que arrecadar do 
impósto de que trata o n.9 IV, feita. 
a distribuição em partes iguais e a-pU
cando-se, pelo menos, m(~Lade da im
portância em benef!cios de ordem 
rural. 

A Emenda. COnstitucional n.0 5, de 
21 de novembro de 1961, determine. no 
seu início, o seguinte: 

- Redijam-se assim ,~ seguintes 
parágrafos do a.rt. 15~-

I § 5.0 A União entregará. igual
mente aOS Municípios 15% (q,uinze 
por cento) do total (ue a.rrecadar 
do impõsto de que trata o n.O IV, 
teita a distribuição em partes 
iguais, devendo o pagamento & 
cada. municipio ser feito integral
mente, de uma só v,~z, durante o 
tez:ceiro trimestre de cada ano". 

A Comissão de Constit,uição e JUS
tiça, no .seu parecer, ventila em pro
fundiàa.de o aspecto jurídico - cons
titucjonal da questão, terminando pOr 
oferecer a sua emenda n.9 1-CCJ. nos 
seguintes têrmos: 

de Finanças, se achar, dará melhor Acrescente~se ao artigo 1.0, In fine: 
apresentaçã') ao texto definitivo. A " -
no.soo. Comi~ão compe:e, apenas, sem prejui:~' 'ci~ . p~L~~êi~' d~'vida', 
ajustá-lo à llorma constitucional. em cada. exercIcio aOS municípios. 

EMENDA N 9 1 _ C C J na. forma da Constituição Fe-
. . . • dera!." 

::crescente-se .a~ .artigo 1.9, .in fine: I Essa emenda resguard:l, de forma 
. . .. sem pl CJUl:,O /!a palcel~ de_- I perfeita, a atunE<lade constituciona.l, 

VIda, em cndoa exer ... ic.o, !:!-os. ~'_n Cl~ sem alteração subs~anciul no mérito 
pi>Cs, na :Corma da C011stItmçao Fe-\ do projeto. 
dera!.. A Comissão de Finanças, compreen-

Sala. das Con:Issões, (Om 22 de jul~O dendo a oportunidade c!a proposlção, 
de 1964. - Wtl.son Gonçalves. Pre~'- é de parecer que o me.smo deve ser 
dente. - AloY~IO de Ca,rt'alho, Rela-I aprovado, com a emenda 11.° l-CCJ. 
tor. - Ar.oem:ro, de FIgueiredo - sala das Comissões, 12 de agôsto de 
Jefferson d~ Agt~~ar - gezerra N~to 1004. _ Argemiro de Figueiredo, Pre-
- Eamundo Lem - R.uy carneirO. sidente. _ Si{!e/redo Pflcheco, ReIa-

H.o 767, de 1964 toro -. Wilson Go.nçalt:i:s. - Pessoa 
de QueIroz. _ Lmo de Mattos. 
BeZerra Neto. - 17ictorlno Freire. 
Daniel Krieger. - Mem de Sá. 

Da ç,;miSSâ-o d.e Finanças, sóbre 
o Pro]e·-o de Lel da Câmara nú
'mero 109, de~ 1963. 

Relator: Sr. Sigcfredo Pacheco. 
Volta à Comissão de Finanças im

truí-d·o cem o pronunciamento dá Co
missão de Constituição e Justica o 
Projeto doe Lei da Câmara n.o 1Ô9' de 
!OO3, que c:Jl1oede isenção do impdsto 
de renda à Companhia S:derurgica 
Nac:o.1a1. 

A pr:)pos:.ção,. orIunda da, Câmara 
_dos Deputaüos, encerra inegàvelmente 

),. medida de grande alcance pal'a a eco
nomia nacional. permitindo ~nsivel 
desafogo nas operações industriàis da 
compnnh:'a. 

I A audlêneia da Comissão de Cons· 
tituição e Justiça, que esta Comissáo 
de Finanças provocou, r-evelou-se opor
tuna, trazendo ao estudo do Projeto 
elementos de real valor, ao mesmo 
tempo que escoimou o seu textQ...de 
aspecLo lnconstitucionaI, com a emen
da 1-0CJ. oferecida pela Comissão. 

Realmente o Projeto. se aprovado 
nos seus têrmos inic.iais, viria confli
tar com o- d:sposltivo constitucional 
que garant.e aOS municlpios participa
ção percentual no montante da arre
cadação do impôsto de renda, como 
previsto no Art. 15, inciso IV e pará
grafo 4JI do inciso VI da constituiçã.o 
com a alteração constante da Emenda 
constituc:onal n.O 5 de 21 de no-vembro 
de 1961. 

Pareceres ns. 768 e 769, 
de 1964 

N.'J6S, de 1964 

Da Comissão de Constituiçtlo e 
Justica sóbre o Projeto de Decreto 
Legislativo n.9. 23, (i~e 1964, tnú
mero 34-A-63, na Câmara), que 
aprovo. o ato do Tribunal de Can
t~ da União que denegou regiS
tro ao contrato de constituição de 
aforamento àe terreno de marinha 
situado à Rua Domingos Mondim, 
na Ilha do Goverllad.or~ na cidade 
do Rio de Janeiro. 

Relator: ar. Bezena Neto. 
1. Pelo oficio de 11 de julho de 

1960. o. Diretor do Serv~ço de .p-atrl
mõnio da União, apresentou o proces
So protocolado no Mini! eério da Fa
zenda sob o n.o 81.648-159, no -qual 
sub-met1a ao exame, para fins de re
gistro pelo Trtbunal de contas, de 
contrato r.elativo à constituição de 
aforamento do terreno df~ marinha si
tuado na Rua Domingos Mcndim, an
tiga rua 103, lote 1, da quadra 147. 
Jardim Carioca, Ilha do Governador, 
Rio de JaneIro. conforn:.e têrmo, fir
mado a 27 de junho daque!z ano, en
tre a UnilLQ Federal. como cutorga.nte, 
e Amélia Sapienza, ccr:!:) outorgDda 

O arti2:o 15 ds. Corw.titui~ão deter- foreira. 
mi·na: 2. O Tribunal termin,)u por dene~ 

Art, 15. C:tmp2ie à União decretar gar o registro ao c'ÜntTato, isto por-
impootos sÔJre: que, sem entrar no mérito do ~onvê-

11io e sem levar em cOllsiôeração os 
......... , .....•••••••••••••... '.... precalços burocráticos vencidos pela 

IV'~ ';~~Iiá'~' p~~v~;;~' d~ 'cÍ~~lq~é; ~;~~~nf~e~~ l~t;,a~~;ma a~~~i~;~~~ 
natureza; sob o tlUldamento de Q'Je o Serviço 

•••• , • , •• , , ••••••••••• o •••••••• 'o •• , de Patrimônio da Uniúo, deixara gero 
• o ................................... p.."'r'.1R.reclment.o o offcio n.O 9.910, de 

=- = 
28.7.60, da Secretaria. do TrIbunal, e Justiça, opina pela aprovação d 
reiteraó'J pelos de números 13.208 • n!~reto Legl.'51ativ-o n.o 23, de 19&:t 
16.487, de 28 de setembro e 1Q de no- . 
vem.obro ,si:gumteS. .&sses oficios pro- :;ru.a. das Comissões, 3 de julho ô ' 
moviam uma ólligência.: esclarecer o 191~. - Afonso Arinos, Pl'esident~. -
S.P.U. se o Min:stro da Fazenda ha... Bezer!,a ryeto. Relator. - A1gemlT.· 
via sido ou\'ido a respeito da 1mpug- de. F~guelredo. - Ruy Carneiro, _ 
nação formulada pela prefeitura dtO Ea,tnundo Lem. - JeJfersor: de AgUlCU. 
Rio de.Janeiro (D.P.), sôbre o que I N: 769, DE 1964 
pretendia. a. requerente foreira isto 
porque se t-ratava de f01'iI11.alidad~ pre- . Da Comissão de Finanças, sê· 
vista no § 5.9 do art. 100, do Decreto-I bre o projeto de Decreto Lepl.''' ' 
lei n.o 9.76Q, de 5.9.46, que dispõe só- lati'vo n9 23, de 1964; 
/;lore os bens imóveis óa união e dá Relator: Sr. Daniel Ki'iezer. 
outJras prl)vidências: 

O Egrégio Tribuna.l de Contas à 
"Co:.'1siderando improcedentes a,.: Umão. em ses.sâo de. 28 de dezembr 

lmpU3nação, () S.P. U. submeterá. de 19tH, recusou regIstro ao contrat 
o fato à. d-et'lsão do Ministro da I. de COnstltUlÇão de aforamento do t.er 
Fa~n::la." I reno de marinha. situado na Ru I Domingos Mondim, na Ilha do (}<) 

3 A Cumat'a dos DeputaAos aLra.- vernador, Estado da. Guanabara, s·"n 
vês' do parecer do ilustre Relátor, o ~ do. ouwrgo,nte ~ .União Federal e ou 
Deputado Adriã.o Beruardes, acabou, torgado D .. A!Della Saplenza. 
por aceitar O ato denegatório do TIl-, 'Tal dec1Sóno fundou-~e no fa t? d 
bunal, ma.s não deixou de consignar n~,o haver sido cumprIdo d;llgenc~ 
pala"V'às :ie censura' às omissões da an,~eriorm~nte ordenada p~lo mf:"sm· 
burocracia. para que processOlS como Tnbunal, lsto é que o Servlço do pa 
o presen~! seJam devidamente a.s.s:S-1 t~'imônio da Unl~o escl.arece~se hay~ 
t.idoo, tendo-se, a respeit0J no parecer SIdo OUVIdo o Mmlstérl~ da FaZfTI.Q 
&a. Comissão de Fiscalização Finan- a respeito da impugnaçao fonnulod 
ceira e TeImada de Contas: pela Prefeitura. do Rio de Janelr . , .. I então Distrito Federal sõbre 'O qu 

"p.erml"t~.mo.no:>, _entretan~o, lamen- pretendia. a. outorgada foreira p01,s s 
ter que:_ x:or om:s.s?e:s de~ta na,t~eza.. tratava de exigência legal (§ 5~ d'. 
a. aut~lld,~e a<1ml~l1~tratlva ~lflC:ll:lt-e artigo 100 do Decreto·lei n9 9.760. d 
& efetiv~~ao d9 d!relta. de twrcenos, 5.!)46 q'olf dispõe sôbre os bens imó· 
aos .q~ta;tS a leI naO deIXOU senão a I veis da União). 
P,?ss~~1ida~ de tlp~lar ao Poder JU: I Decorrido o prazo legal para o pe 
dlCiállO, uom as d~onga.s e oa gra. dido de reconsideração aquêle Tri: 
vames qu~, neceSSàrlamente ist-o vaI bunal, em cumptlmentÓ do di~post 
acarretar. Ino § 19 do art. 77 da. Constituiçã-

4. Estamos em que, para ca,.90s co- Fed.eral, encaminhou o processo 6( 

mo êste, f.O usa.r. das. i.nt,unações, part~ C-c'l"lgresso Nacional, tendo a Cãmar~ 
efeito de cumpnr, dilIgências ou for- dos Deputado.s aprovado o ato dem'· 
mular peclidos de reconsideração, nOs gatório, nos tênn05 da projeto dl 
têrmos dia, Lei n.O 830, de 1949~ a.rt. DE!creto Legislativo ora sob o nOM. 
57, o Tl'ib·ll1al de contas não se dit:ija exame. 
a. tôdas as partes pactuantes, e, sun, Trata-se de matéria cxaustivamen· 
apenas, à repartição que remete o ms- te examinada, inclusive pela doutl 
trumento para fins de. r.egistro. H~u- Ccmissã-o de COllGtitulção e Ju.st1ç: 
vesse aquela Côrte notifIcado tambe~ ete ,ta Casa, que, em seu parecer, opi~ 
à. i"t:teressada, a c:mtratante ~él~ nou favoràvelmente à. propOSIção. 
Saplenza, esta, com seu patnmoruo As.sim tendo em vista as razões qUI 
em )Ôgo, com anos de luta e gast~ 1€1'aram 'O Egrégio Tribunal de C011 
e~ Julga~~enLo, de-ve1'l-a .obter do MI- ta~; a negar regiStro ao contrato, SO 
mstro da ,:,azenàa o escla~eci~ento re- mos pela aprovação do projeto. 
clamado pelo TrIbunal ae contas, e Sala das Çomissões, em 12 de agôs 
para o qu31 o S.~.p. se fêz de.sur5io, to de 1964. _ Argemiro de Figuei· 
malgrado três OfICIOS de ~-OliCltaçao. re(to~ PresIdente. _ Daniel Kriege1 
Esta falha, ql!e agora: ~ensuramos, está, Relator. _ Men de Sá. - Bezern 
em nossn.s maos, le;p.s .. adores. O poder Nao

o 
_ LEno de ll-!attos. _ F. pes 

de sanar. soa de Que(rozo - Sigejreào Pache 
5. Exa:.u:nanào as peças do VOlU- co, - Wilson Gonçalves. - Vitvrf7Jr

' 

IDOSO e a:lexo processo, vemos que a Freire. 
interessada, Amélia sapIenza em &5-
critura pública de 1951, transcrita no 
Registro de Imóveis no mesmo a.no, 
adquiriu posse e domínio do !móvel, 
à companhia Geral de HaW:ta.ções e 
Terrenos. Aventada anos depois a W
pótese de- que se trata·va de terreno 
de marinha, requereu, em julho -ele 
1958 a r1~gulariza.ção do aforamento, 
de acórdo com o Decreto-lei n.9 9.760. 
de 5.9.46. Foi admi tid·a como posseira 
e passou a pagar a taxa de ocupaçãv. 
Por fim obteve o contrato de afora
mento, pO't' oferecer os requisitos pre
ferenciais de po.sse e a Prefeitura im
pugnante (art. 100, d, Decreto-lei na
me.."Q 9.760), vinha lhe recebendo o 
fôro. Vê-se que a. impugnação n.ãO 
resistiria ao indeferimento qo MInIS· 
tro da Fazenda, pois sômente por de
sapropriação se alheiaria o terreno do 
domínio da ocupante, visto não se 
achar, no devió:) tempo, caracterizado 
o terreno como pal'a ajardinamento. 

Conhecíamos a grrtve at'sência dtl' 
S.P.U. ns. direç1i{l (I,a" terras de fron
teira, a pa.rtir dos p-od'êL'CS que lhe ou
t'Jrgou legislação púett>rior a 1942, mas 
não podíaoms ac:·editnr a existência 
doe omissõf's mn:s alarme_ntes como. 
d,o presente caso, na cidade sede do 
referido stY\'1ço. 

8. Na I~spécie, e com M ressalvas 
expost.as, d'elas procurando retira.r 8Ub
s1dios para providêncIa. legisla.tiva. re
Paradora, a Comissão de constItul'Ç§.o 

P~receres ns. 770 e 771, 
de 1964 

N' 770, DE 1964 

Da Comissão de constitufcão ( 
Justiça~ sóbre o Projeto de' De w 

ereto Legislativo n9 71, de 1964 
(projeto de Decreto Legislattv; 
número 149-A-64, na Cétmara do;. 
DeputaQ.os) , que mantém o Gt( 
denegatório do Tribunal de CO?z... 
tas da. União que recusou rerfls~ 
tro ao contrato de empréstimo 
no valor· de Cr$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de cruzef
ros) celebrado entre " União F.· 
deral e o Estado do Piauí. 

nelator: Sr. Jefferson" de Aguiar. 

() TrIbunal de Contas da União 
recusou registro ao contrato de-em
préstimo celebrado entre & União Fe
deral e o Estado do Piaui, no valor 
de quinhentos milhões de cruzeiTOs. 

O contrato foi assinado em 31 de 
jUI:10 de 1963, tendo i;ldo autorizado 
o Banco do Brasil S. A. tl colocar à 
disposiçãa do Go\'êrno do Estado do 
~iauf a. qUo:1ntia de Cr$ SOO.OOIJ.O{)(},OO, 
em letras do Tesouro. série "B", com: 
prazo de um ano e juros de 8% ao 
ano. 



(t;megDu o registro, sob O fundam.en- unlil'desta Case., por cessão de tem- ber êsse dinheiro e efetivar a com-/ O SR. SENADOR EDlofUNDQ 
to de inexist.ência de plano de apli- po que me fez o nOUfe Senador Lino pr~, no t1m d?, safra, valorizam fi LDVI PRONt}NCIA DISCURSO 
(l~t'io a Sér el",bcrã-do pe!o Poder Le .. (h- Mattos. m-trcado-ría, u>sando unUi. e.sp:·cie cie ·QOS ENTREGOJg A RE~nSAO 
gls1ativO, eis que, revogado O § 29 do Entretanto. por ín!orm>J.ções --que vale. O "swap" é trausa-,ção qu.e r,e DO OnADOR, SERA ~tJDLI-CA .. 
art. 2'? da Lei n9 3.337. de 12 de de.. aCí?b-o dú receb~r em tÔl'no (~O assun.. faz com quatro ou cinco mc,s(;$ que DO POSTEal'OH,M1tN'tB". I 

zembro de 1957, o art. 66 de. Lei n1i~ f bl t d " - d' dá \'üni;agem imen..~a ao compra<iQt O n ·~!·t· li ,. 
mero 4.069. de 11 ~e junhO de 1962. J qlle oi c .€--o o m,eu '.l.~Jrno lS~ estrrno-e.l~ enquanto'Que o U'"asilei .. ! S .... J ~..,f EN.E: 

.... curso, ocuparei por papco,!; lllstantes, ;-0 ., A 1 .. f' t ' 
lujeltou a entreg~ dos recursos à p!'é-' e!<:ta tribuna referindO me "Inda a,o f? nao podo faze- G. l4 làgl'ante á (Nogueira da Gama) ....... Tem ,a pa-
'Via. aprovação do referidO planO. p;Oblema do àg~ve e - arlõ"; ao do I dl,fer-enr;n entre o compredo,: brasi- \lGvra. o nobi"ê Senador Vivaldo Lima. •• 

Não tendo sido manifestaclJ tecur·· <'. I.., • , linfa e o .compr:ldol' de, fo.:-a· êstc tem - , 
ISO, o 'Trlbunal remeteu o pl"oces:sa à alS'Qdao. Ics..,<l factlldt.de no Banco do Bl'(1.!Sü;. ,,~I:" VIVALUO LIMA: ' 
e(Jnsidera~ão do congl'esso N.2ciona.l Sr. Pl'esi~el1~e, niíQ POU~tlS; vêzcs, poG.e J:va.n!t r o.s !ecur~s de que p::c.. (Lê o SéflUfttte d~8cur~o) _ ~;enhor 
(ConstltuiçãO, art, 77, § l~.), aurants o c.omml0 do GDverno._paf)" Ci.sa. á",Taves do swap. Presidente, nobres senhores sÉ!Iládo-

A Comissl\o de FiScalização Finen- sa~o, qUándo Ché/e do E~ecut~vo o O S1',' Bezerra Neto _ Permite o ~res, _" 
<:eira e de Tomada. de Cont::o,s, 00 e.n'llnente p;:eslden ... c do meel. Partido, nobre mador um ap8rt.e? lAtsftnti-1 5r. Pres:dente, se, al~rerior~l1fnte 
Câmara dos Deputados, elabDrou o tlve o enseJo. de, .desta trlbuna, es. mento do otador) _ Nobre Senádór os problemas da. Pasta OQ 'satlde :;; 
projeto de decreto legwllth'O (núme- tranhar o .naclOn:;thsm.o que empolga- J05é El'mirio, há pOUCOi; di(\6 em tOircuD.screviaíh quase 306 seus pró .. 
to 149, de 5 de junhO de 1964). que va a Na?a~ nGClonallSmo ,exagera<!.o. antUlciadá a proibi~,ão dêsse tipo de ~riOs s-etôre.s, pouco transpIràndo que 
foi aprovado em, 19 dêSte tt'lê3, vindo q.~e. ~a \e1.dade, bem anah,sado, na.o operação, a que se denomma "swap", lh~ 'fõsse favotáV'.c1 em térmos de so ... 
a esta. ComisSão.' Q 17, confirmando slgmhcava outr~ penssI2:1ento, não. tI_ entre emprêsas pr1vadas do exterwr luçoes precâr!o:s me!mo, que. ettl par
a decisão denegetóriB. nha· o~tro sent.ldo .senaÇ) '! com?ate 1 e emprê1:"1s privadas do Brà5i1. COl1.'!~ ticwar, se .sent}s.se~ pela m~nor ti 

Nada foi invocado cuntra a d.eli- às nc~sas t.rac~onals relaçoes dlplO- titui v"'l'oodeií'o emprêao de captt~l tnals, compreeuslv.,;l U1cldência de Ba-· 
beração da Tribunal .:. Oontn.s, cuja máticas, comercla4s e de amizade com e.strang;iro atrtWés de ~mprêstiJno. "O ,c~iftcio em .sUrs dotações orça.ulentá .. 
decisão ter ~poio em lei. o fraude pO.yo. am~riCàno Nacl-m;a- GQvêrno .. unúnciou a sua extInção, el1- I rlaS, n~s 1?-1~nos de ccntl'nç.1o da. Dês-

·ttui ~ listas e patuotas saú t.odos os b.a- tretan!o de acôrdo com o a t1 t.e do Ipeja Pública, agora, face às ,cOltstan __ 
, Assim, a· Comissão de const çao sllelros, TodOs .. desejanlQS ~eceb.er a nol.\-r-e • &\llado-r, a. operaçãQ ~o~tinu." i k1s en~re~istâs de s:u ilustN:! e, ope
~toJj~~i~e ·re~:top~~i.sl?tr~:-~;~e~~ ajuda .esttàtl~~ll.a Cap.l!z de .~flulr no t sa efetuada, Um dos argumenlo.;! roso tltular, Sr, Ram)Undo de ,Brito, 
,: ~ nosso dcs}m\O~Vlmento, ~entunos que dà alter41çâo da Lei de Hernec;sn. de [dertunciád.Otas da caltnl1tosa. realida .. 

1, de 1964, mantendo-se, em conse~ Un1~ naçao subd:-se~volvlQa com~ a Lucroo é que estava extinto ~J' tipo i de iSanitária do Pais, t;o!"n'J.ram~.!l:e êlea 
qüêncl~h a decisão denegatória. do nossa não podera, Jam~ aUngrr a de ópera!;âo. ,00 temáB de .pronunClame-ntos ifârios, 
TrIbuna} de Contas. meta da. SU9, eI!'a.nClpaçao ~conômlca _ _ _ n\'ultando o dó eminente Pres:idente 

sala das Comissões em 22 de julho sem a contrlt>:llç,10 do caP1~nJ e da. O SR. ARGE~O p~ lnGure!RE- 'da Repúbll-ca em ~lJa r.otável c.rzção. 
de 1964. _ WilSOn GOnçalves, Presi~ tecn1ca. estràn~elras, Má.;. s.r, ,Pre. 00 - .~r. P~:eslden ... e, agradeço as na universidade dá Bahia. qu-€: e.'ite. 
dente. _ JUferron. de Aguiar, Rela~ sldente, é preCISO ,.c;:ue naJa. pot parte lntervenço~s que B.éaOO de_ recé!J;;-r,' CaSa já consentiu em !,ransCreve-i ]1 .. 
tor. _ Argemtro de Figuéired.o. _ do Govêrno e do~ verdad~11"O!', 110010- sobretudc,. a do emln-e~te Seoo.dor J!)... teralmente llàS pâ~ir~a" de seU1! :!\.rut18. 
At01JSio de carValhO; ...... Bezerra Neto), naU,stas, uma atitude de rea~ão COn_ se ErmirlO. q.u.e confuma cxaBm~:'l-!' Relem11fo, n~tê ens::,to. Que JiL por 
_ Edmundo Levi. tra o capital qUe .vem. ~a v-erdade, te o qu~ eu dlZJft há pouco;. depolS que. du:::s vêzes. ocupei a tr-lb:ma pa~t-a. dar 

. explorar a ecOnOmIa naClone,l c ce-j du9.S fIrtnas mternacionaJg adquiri- I conhecimento aos meus- nobres .,!p3.res 
N9 771. DE uii var-:,>e ..... cotno disse na out-:-a opor .. l'ãnl, a p~eço.s baixos, tô-da Q produ- 100 teor das fales ministeriais s~ re-s_ 

tun::d.ade ..... oom os recur.ros" o tra- ção álgoUó~ira de SikJ Pa".llo, o I?ro-, paito 005 condiçõJs sc.nit.ar13s d.e to. 
Da Comt3sã.o de Finanças, s~~ balh::>., o suor ~ o sanglle ao povo' <!uto teve alta fupek,9u15r, de cerca; do o território naclo!1o.I, éOu <>:'>: ade

bre o projeÚJ de Decreto Lega- brasIleIro Q,ue trabo.lha. 1I u-e Cr$ 600".00 por arroba, I quadc-5 e justos comentários, nOiS 
latnJO nl;t 71, de 1964; Ocupei-me, da outra vez, da ques_ ora, ar. presidente, para um Pais t\ quais a'pl~udia a ação e o d,C!S.embara .. 

R~latl)t: Sr. Bezerra. Neto. tiio do., agcve e c.hamei a. atençáo que tem' exatamente no algodão o; Ç() ~? Ilustre titular da ,sa~?e 'tl, ou
çlo Governo para o grave prOblema I GCi~CU::O' de aprcxima-dament~ cem! trosslm, oonf~avá.·me c~ndante .r:m 

1 _ Em sessão de ,17 de setembro q~. aqui, de::crevi.: firmas intern~_ t milhões de dólares, 11<a sue: balança que novq-s honzont·2.s ~e v;s!Ul!lb~.avam 
de 1963, o 'l'ribunal de Contas da ct~ajs haViam n>g,liza-do negócios vul'- de .exporlação, poderá V, ExJ lmagi .. no. ~tnhdo de etrad.c~çao <lC _~ales 
união c'. dd;tt recursar prcliminar- tosas de agave. para .entJ'ega poste_ nar bem o nível do- pl'ejuizo desta po- croDlem, que atorpten~~ .mais da. 
mente, o contrato de emprésUmo no nor. aOSQrvendo tôda a produção :101'- br~ Naçã,:), . metade da POPulaça o ~rasllelnl:.' 
valor de Cr$ 500.000~OOO,OO (quinhen· dest.ina _ com as vendas realizadas Convem, no entanto. que se fixe 
tos milhões de cruzeiros), cele.bradi) a tJl'eços altos c, após OS negócios fel. OcuPt:l-me, da última v-êz do ,agn- I>.cm entre nós,: legisl.adores, ,:llra'Véa 
a 31· de JulhO de 1963. ~ntre a· União t~. por manobra~ especulativas que, ..... e 0- do .s!sal, que, ameaçad.os por es- I du5 Anais, êS-t,· mstante ~a vldt, na
Federal e O OovêI'!lo CIO ltstado do como diss-e, não sei bem exp-:t.ioo.r, sas- mar.úbras, de especulaça.c, davam 'cional, quanto, sobretudo, a prlK}(;upa_ 
~iauí, CO!Il recursos 'proveni~llte~ da era'o ll~e-ço d,o agave ba-btac", f L um preJufZ? d'e quaren~ e cisco llll-I ção do;s atuais detentores do 'J?o,der 
cOloca,ção de- "Le~ras CO Tesouro" c~ndo o campo comercial aberto à lhõeG de dolares à Naçao. EXEcutIVO, ~ntre os qUfUS sobres,lal .. 

2 -'- Fundamentou-..se a. ecusa na m1':.va~me que uEariQ dentro, de pou~ O algodiio, produto de. imPortÁ:1Ci3 : figuro._ ,do ~lá.rec!do Presidente Cal:." 
mexistô:ncIB do i?!an'> de Aplica,fiO dutor, , O aga've por preços bruxos para capital rw~ economia paulista., também télo Bl,;'ll1CO, e: P..:, raleku~ente, ~L re .. 

-tt ser elaborado jJela l.11(tder Legi,,>.a- vende~lOS a preços altos, dt confo! I o é, e pl':.llcipallnel'lte, na 'I'e,pão m'~'- percu.ssao nos orgaas da lmpren.~~, no 
tlVO condi"ão esta. prévia e f1mda~ m1dadi:! com oS negóciOS .lã re-aUzàdos. des"ina .~ diante dê"se r'lto ocnrr ~ tocante ao chocante e dolorooo esta-
'T L .. . '~' .,,"'..' . do sanitãrlo dO ,Pais. .,.l 

men~al, em face do art, 66 da ef fI:oje, Quand-o eu chegava. a' esta. do em Bao Paulo, ~~9.QO podero~o> 
no 4Q(j9, de 11 de junho de 19ô~, 'lue ::;a~a, eminente colega, hcmem da que, nà verda-de~ .5aoe defrl1der-~'e 
!revogou expressamente" o pQ-ra~raJo, maio!' "1"esponsabillda.de e da . maIor q~s.sas t!Speculq;oes . intemacionals, 
segundo, do art, segundo da UH nÚ-lldoneldade intelectual c mm'al afir .. J;lOS, nordr..stinos, scntm~o·nos ~atu: 
m~ro 3.337. de 12_ de .dezembro de m3va~me que usaria dentro de pau ralr-nente : ameaçados de as5istn' a 
1957, COS' dias, a tribuna do Senado para. mesma tr.anobrf nos mercados dos 

denunciar r'ato t<lêntiOO envolVendo Estados a, que pertencemos. 

Daí não me furtar ao dever d~~ ler, 
igualmente, o que "ó Globo" de 13 
do con-ente, em seu eâltorial,/ sOb o 
títUlo de "Redenção do homem ,i, bra
sileIrO", disse com SUá; habItual j~ran .. 
qu-eza. a propósito do momentoso aa
aunto, aprechtndo at3 oportunas- pala .. 
v-ras do Presidente da RepúbliCa Q.OS 

catedrá.ticOs e- discipúlos da un~vet;3 

3 - O presente projete de Decreto 
Legtslativo foI elabQrad·) pela/Câma
ra, que assim abo:n!.l fi. declsão de
negatória. da Côrte de Toma&l de 
Contas, 

A CQmlssão de Finanças é de. pa
I'€cer pela aprovaçã.~ do l')resente 7ro~ 
jeto de Decreto LegislatiV'O, . 

Sal:'!. das Comissões 12 de agôsto 
de 1954, _ ArgemirO' de F'iuueireao, 
iPresidtmte, - BGerfa NetO> Rel6,
tor_ - F. pessoa de QUe1roz. - Men 
de Só, _ Daniel Krieger. ....;.. Wilson 
G~nçaJvC$, - Victorino Freire 
Ltno de Matos. 

O SR. I'Rl.-aDENr,;: 

as f'irmas a q,ue. me referJ no dls~ 
curE:O anterior Já agora reh-tivamente 
ao mercado de uma fibra diferente, 
ou seja, a fibra de- algrn1ão. 

Visse.me êle qUE'. até tin..o, de julho 
do corrente ano, essas duas firmas 
InternaCionaiS haViam açarrib-IH'cado
comprando· fi. p:-eços rela.tivamente 
'baixos - quase todo o algOdão da 
safl'a. pauIü ta e. após os na.. .. '>clos 
reallzados, v-erll\cQu-se urna a1ta e:s. 
petacular, se não me falha a me ... 
mória. de. cêrca de Cr$ 500,00 por 
Rltôba, o que demonstra que' os pro. 
dUt-OR da ,econornia nacional conti
nm' m SUjeitos a especulacào pOr p!l:-~ 
te dos met'11!1:; agentes internaCltDaiS, 

(Nogueira da Gama) _ A Pres:'~ 1 denunciados por mim. :testa ttl· 
,dência defe'"iu, hoje, o Reqt:erimento b ma. 

:nt;> 295 de 1964, pelo qual- o Sr, Se~. O Sr. JOsé EmníY'lo - permite V. 
nzdúr Raul Oiuhert Eolicita ln'orma,. ,um nparte? 
(õ:.s a serem prestadas pelo ,Banco 
do BrasU.· ie SR. ARGEl,iIRO DE M:an:I-

O _ pois não. 
Hã. orado-res ins~rito-s. 

Sr, JOsé Ermírio _ De fato a .al
palaV:'a ~ nobre &nador ,_ta, do algodão atinft·lu a. Cr$ 60:0,00 
de Flguelredo. po arróba, "-em São paulo. nesses pri
ARG!:IDRO DE FIGUEl.' fi ros qUinze dias ,de sgõsto, razão 

Tem a 
A!'g:-mil"O 

O SR. 
R::<:DO: . jPOl que estru encrmmhando, h:)~, ao 

!:1i f.stério da Fazenda, re'QueTimen-

sid2de da. Bahia, I 

Essas dtlM fitmas :1àc pa1p l11 COll
tinua as.!;im, Sr. _Presldente, 'operon· 
do dentro e- fora do pais por proces .. 
sos dessa natureza, enriquecendo ill-
citam.znte à custa do nordestino e do E:I.s em sua integra: I 
sacrifício dos brasileirOS. O Discurso do Marechal ca:~telo 

Sou, Sr:: Presidente, um nacionali3. Branco 'na universidade, da Bahiai co:, 
ta. moderado; sou dos' que estimam IOCQU o Pi1Js diante de um quadro. quê;" 
a coope-ra'i;&o do capitll-l e da técnica apesar de não nôvo, continua SI!ndO 
estrangeiros, -porque precisamos dês.,. tterdvehnente 1nquie~,nte, PaIOll. O 
&es. eleme.ntós. para. o nõSfO lJrópri.o p~.s!del1te. da RePtlti.uca. $Õbre a .S .. àUde 
desenvo!v;.inento, e olharmos O pas4 }>Úbhoo c(;>ntO fator de desenvol.vl!!1en .. 
sado, verinnos que o progresso que to. ~ fator t.ãã flUldamental qUE,' no 
ti~moo, até hoje, deve--se, na.tural- ocidente, as ve:b~ e}uprega.das ~~n05 
mente. à ajuda, à influência dêsMs programas sanital'los saQ con~lderad~, 
tatô:es de valor indiscutrvel para 1 dentr,o de uma es~rategla desenvolVI .. 
nOSsa em:\Dcipação econômica.. : mentlSta,. '?~O lnvestiment9s a~ta-

I mente priOrltarioa, Isto porque, em 
Sr. President~. peco dest'â tribuna primeiro lugal', o desenvolvimento ,)be

à / atenção do eminente Marechal- dece, nos paisés demccráticos. a uma. 
Pr~s'dpntf~ e doS seu Mjnl~tro-.s com,· filosofia humanistica: é feito em "be~ 
pet-ente-s para o exame da mAtéria e netício do homem, e nãQ do Esliado 
confio que o alto patriotismo d!!" su-as ou da sociedade em abstrato. Em·,se
Excelências não deixarâ que a ,~o- gundo lugar, po!que sem o hom.em, 
nomia de::ta Nação empobrecIda ~ej(l socialmente valoriza-do, não é pnssí
sacrificads, por êsses agente~ da Rm- vel acionar à gigantesca' mâquina pro
hi.,).o, que' O'l}eram nos mercados naM 1 dutora de uma Nação. Quanto ll1a15 
cicnais e int€'rnacionais, (Muito bem. se desenvclvern a técnica e a tecnolo .. 
Muito bem! Palmas, P gia, mais se exigI! quaUfiçação pro-

O SR.- pn-[,!~IDEi'i'l'E: fi&~;onal, até m"'sm~ 'para as tar.~fas 
(Não joi revisto pelo ora,jor) - ~e_ to ôbre a ferm?-ç5.o de "swap" qJl-f 

nhol' Prcsid-ente, ,não er.:t. dc.sejo meu é e uregado p'lra .. c-bt~nç~o de uma (N03uei;·a da GamaQ -'. Tem a pa·· 
ocupar a tritnma no dia de hoje, Q-\!1i' -I-idade hlCn"':\ d,z dinheiro ora- lavra o n.)Ore Senador Ecl1litiH--d-a--I,D
~verla tTata-r. exatamente do .M~un- -"Uei- 0, permítindo. 3s-sim, e. compra vi, por PU'lnutf' com o no1)re Senl
t-o a que me referi, lia. última. re_ do, ;3 mercad-ori1",.'), ~o!s de rece-I-do!." Guido Mcndm. 

ma::; humildes, Portanto. é o homem, 
o h~mem vivo, o homl'm carne e 0650, . 
e n'io homem como ab5!raçãü de, fi~ 

lÓ.'lofQS e socióloe'(}';. que está po -: co-. 
n~êço.e no fim do des2nvQlvimet~to. 

, r • 

, 

.: , 
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Porque I:ompreendeu tão llmpId.a ver .. 
dade, e1:i que o Presidente da Repú
blica, n'o discurso do. universidade da 
Bahia. voltou~se para. os problemas\ 
6anitáriC>s nacionaiS. 

E qual o quadro com que ,se defron ... 
tou? De uma população de oitenta 
Inllhões de habitantes. 40 milhões s~o 
doentes. Metade da população brasi· 
le1ra carece de assistência médica. As 
taxas stio dramàt1camente alarman .. 
teso Ternos 23 m.1lhões de d-oentes d>f! 
ancllostomose, 10 milhões de porta .. 
dores dl~ bócio endêmico. A esqUis .. 
to.ssomo~:e castiga 4 milhões de bra .. 
:sllelros. E outros 3 milhões são fust1~ 

Findo, Sr. ::7e.~1dente, o eloqüente 
eCUtor1al, Sldvcrtindo e.e çue, caso COD .. 
trárIo, ha.verá. no futuro. ajuste de 
contas com memória do.,; apáUC<\S 
oú gozadores de posl~ões altas da. c.!
miniStração pública. 

Pre<:ede contud'o. o aviso de oue. R 
igual, () congresso N'acion'31 não f''l
capa""' da. letra. cand:!Dte d,a história, 
queDdo chegar o dia em que o Pais 
pedirá contas nos indiferentes. 

Dá-se. sem dúvida, a entender que 
a êste Poder ~abe 'l tdêia teimoC/a, _ 
porque não dizê .. lo me.<3m" '~eliz e 
impatriótica _ db nã-o permitir uI. 
trapa~em dE 3,5% as dotacões desti

gados J;cla doença de Chagas. Temos nadas ao Ministério da Saúde no 01-
1 milha':> de tracomato~os e 1,5 roi.. comento da União face ao Que se 
lhã.o de boubáticos. ~ média brasnel"

j 

tornarla fmDo<:<;iveI· a adoção de uma 
ra anua.l de mortahdade geral é de amplt\ e heróica polaica nacional de 
1~~l) - l~ma ,das mais altas da Am~-: sa.úde pública. 
f1 ... 8o Latina. MaIores que a nossa, _J • A fim de - ue não contlnui a fazer 
as da G .. ua~emala, ~livla e Equador. mau jUizo de todo~, é que, para tão 
A expec:.atn.'a de vIda do bra8tlel~o é piedosos fins, se torna imprescindíveI 
de 46 anos, enquanto na. AustrálIa ~ qUE. o Congre'lso dote o MInistério da. 
de 68. e ~a NOva ZelândIa de 70. E Saúde do.'; meios nel:essã.rfos à exe
signlflcatIyamente contrastante a cução .de sea pl'3.no (le ~edençfi.o hu. 
comp3J:'açao com êSS~s pa1s~. e~ta.. mana e .social do r amem 1Jrasilel'ro. 
mente porql" êles aill~a, naQ atmgi.. Com alguém de boa cêna lnte1ec_ 
raro o grau d~ tnd~strIallzaçao a que tual, dIria ao excelente articulista que 
chegou () BrasIl. E importante ,8. re.. 1f(),3 seus juizo.:;. em critIc,g, merecem 
ferêncIa, pois há uma conexão iI}tlIDR crédito" e, sobretudo. em pâg!na Je 
entre doençaa de massa, que sao. a,s um vespertino ilustre 
d9mlnantes no Brasil e industrllIza... Contudo, basta compuJsnr tód"e: a~ 
çao. On,je, 'porém, reflete-se com toda propostas orcamentárla-: ~ Executivo 
a. sua impIedosa realidad'e o quadro 
sanitãrlo brasileiro é nas taxas de e confrontã-las com C) trabal~o dêste 
mortal1dade infantil. das mais altas Poder oferecido ti sanção }rresldenclal. 
do mundo. Disse-o o próprio Presi .. para Que se tenha: entao, nítIda e 
dente: "530 crianças, morrem diàrla.. jusm IdéiA doa porfIada luta elos re .. 
mente no Brasil". São 182,500 vidas )l!esent.antes o povo em prol do.s <i('US 
novas que o Brasil perde, por ano. o.1tóS. leg!tlmc! e human!târf05 Inte-
Ê corno se anualmente fôsse risca ... rês.ses. 
da do Dlapa a população de uma Nêste, como nos .. _ pQS<ia<ioo . anos. 
grande (}idade brasileira. ,se!llpre a recomen~a"fIlO do Eré.rIo PU. 

E está. o BrasU equipado para fazer bhco de que 09 ... eus cofr-es ou suas 
frente a êsse trágico exterm1nl0 hu- máquinas ele en'1Ls~a.o nA.o permitem 
mano? ,A. respotsa é doloroSamente rr...a1ores larg-. Z3S, nlérr. do que 1à 
negativa. Rã ca·rênc1a de tudo. Não const(l. da proposta d-o Gl?vêrno e. por 
estamOs mob1lizados para. essa "guerra condescendêncIa, dr: m6dJCS Quota de. 
civil". Vejamos Os números, que são ferld81 aos par~on;entares, que S'J;lbnJ!! 
argumentos qUe não admitem réplIca., oomo multIpl1.ã." como o ep.f'6alo 
Temos (lpenaS 4 médicos para ~ada biblfoo do pão. (; 
grupo dE! dez mil habItantes, quando :Apesar de tU~9, 0:, pre:1dente, mal 
ali na Argentina _ para não ir mais ime.a o ex~rcfc.o fmn~ceIro, o desa
longe _ essa relação é de 14 médi-cos: Jer.to (., a mconforr.l'9ç:ao .'!llyoIvem o 
três vêzl!s e mela superior à nossa. espírito de tOda n N6.c,fiO, 
Apresentamos um deficit de 60 mil De. entrflda, o ~!fQl1]e imniedoso e 
enfermt~ras e de 10 mil técnicos de dhcrlmine.(io dos 1"' anos rte econom1a, 
laboratól1os', raios X e .anatomopatolo~ ceifando os "ectll'sos de Past ... I::~ cons
gla. Para cada grupo de mil habitan- trutivas e sane,adoms. ~e que ",ao, n.1I. 
tas dispomos apenas de 2,14 leitos, verda~e, 9e: ma:o!ps v!t)mM. a da SS!\l_ 
quand o indice mundialmente con- de, a. da EdLicaçao. e, a tiracOlo, fi da 
sIdera80 razoâvel é de 7. Mas ali no AgT~cultU1'a. ente~.ua. . . 
Nordeste, região do Chefe do Govêr- EIS, na cadênCIA mo.rtlfl~ante <H, 
no, onde 5:0% da popula.ção se extin__ tonos os anOR o espetáculo fmsncelro 
guem 80S 27 anos de id.ade. dlspom6s e. que se subrr...ete 011 se ~sujeItB uma 
de 0.88 - menos de wn leito para população erescenu: expl0,lvamente. 
cada mil habitantes. :a:s.se quadro de sétn teto, sem, com.da, sem instruçft.o 
indigência sanitâr!a total, traçou~o e - o que é plOr - st!m esperam;M 
eloqüent{!mente o próprio Ma,rechal Todavia. nos restos a pagar. que Se 
Castelo Branco, qua.ndo disse: "Das somam. que se avolumam, Q nrome,c:sa 
2.865 clda-des, 2.600 não têm TPde de em que se louvam e Se es-cudam os 
esgotos. e 2.100 estão dc.."Providas de mandBJtários do t:ovo, para aeon:selhe.:r. 
rrbastecimento de água", Numa rêde lhe paciência. res1gnCtção. conformQ.. 
hospitalar ultraprecária _ é ainda o ç§.o. esquecendo-sE' ~J!lbora, do ctlf' 
?resictente que o revela _ 22 mil leJ.. têm estômago, de que tem imorA.ncla 
to;; estão fora de funcionamento. ou de que a Natureza é culpada llnl, 

Diante de um quadro que 80 pode.. ca d8/ devastação de m,la<; proles, 
ria, a rigor, ser definido em têrmoo Os decênios vencidos S!. Presldc.n, 
de geno~'ídio. pelo seu carâter d~ ex.. te, dIzem bem, ou os ],):-óxlmos melhor 
terminlo Ilr:1Cl')Ilal recanh1Ctd-o h(). dl;z<ão. de que lado est.á .g razão f' de 
nestamente pelo atu-al Govêrno, :tn1i' _ qual dos Podêres da República o País 
eia o Presidente bastelo Bl'!1ltCO o ped11'â eontas aos indHerentes. 
inicIo de uma aç4<> decisiva. Ela. jâ Era. o que tinha {'I dizer. 
t~"da.v(t, e não pode ser mal<i procros.. O SR. l'Rl:S1DE~"'"Tl~-:' 
tmada. Mas quando pensamos que 
apenas 3,5% :o orçamento da União 
estã:o r~;erV'ados ao Ministério da 
Sa.ú.de, logo verificamos a quase 11]"..
pos.!>ibilldade -prAtica de adoção de 
um'a, ampla e heróica político. ne.c~onal 
de sa'~de pú.bl1ca ASSim, é impres-
cir,divel que c Cor~gresso dote o Mi
nistério 0:1-:» Sa..l1de dos metos necessA· 
rios à e:~ecuçãc c seu plan'"' de re .. 
dençã.o humana e '001a1 do homem 
braslleircl. Do contrArio continuare· 
mos a. exibIr cifras alarmantes, mM 

- nada. ou multo f32endo para bani-las 
4<.l quadro d'l. realidade nacional. E 
dh haverá em que o Pais pedirá con. 
ta.. "'" iOOif_. 

(Noguetra da Gama) Tem a naJa... 
vra o nobre Senador Adalberto Sena., 
de acOrdo com o art. 163, P!l'l'ágrai<o 
29, do Regimento. 

O SR. SENADOR ADALBER· 
TO SENA PRONUNCIA DISCUR
F)() 0UE. ENTREGUE A REVI· 
SAO DO ORADOR. SERA PU· 
BLICADO POSTERIORMENTE 

COMPARECEM MAIS OS 
SENHORES SENADORES 

Viva!do Lima 
ZQeharias de As.sumpçã.~ 
Elugênio Barros 
~kt_ 

• 

Sigefredo paclleco 
Alltón10 Jueá. 
JG$é Bezerra. 
ManJeI Vilaça 
J cão Agripino 
Barros carvalho 
Arthur Leite 
Jeff€l'SOn de Aguiar 
Vasconcellos TÔ'l'l'e.s. 
aou,'ela Vieira 
Armando Stetnl 
Renato Silva. - 14. 
O s:'t. PRESIDENTE:· 

(Nogueira da Gama) _ Sôbre a. 
mesa. requerimento de informaçõ~s 
que v.e,i ser Udo pelo Sr, 19 Secre
tário. 

1: TIdo o seguinte 

kequE:rimento n9 297, de 1964 
Requfremos à MeJ;;a, nos têrmos l'e_ 

Nenhum Eienhor senador pedlndc. I 

palavra, eneel'l'o a discussão. 
A votaçã.o fica adiada para a p 

xima sessão. por falk\ de quorum 
I;)!scussão, em turno único, 

Projeto de Decreto Leg1s1at 
n9 62. c.nglnário da Câmara 
Dt:putaaos (U9 131-A/64 na C 
de orIgem) que mantém deci 
denega,tórin do Tribunal de O 
t~ da' união ao registro do c' 
trato de empréstimo, no velor 
cr$ !.OOO.OOO.OOO.OO (hum blll 
de crUZl.~:OS) J celebrado R 19 
julho de 1963, entre a União j 

derfll e o Govêrno do EStado 
Ceará. com recursos provenier 
da coloeação de ., Letras do ': 
souro". tendo, .parecer favoráv 
sob n9s 633 e 634, de 1964, dns r 
miEsões .... de Constitu1ção e J 
t!ça e - de Finança. 

glmenru1s,' sejam soHcitadas as in!or- Em disc1fflsão o Projeto. (Paus 
mações flJba.ixo, ao Mint;té1'io da Fa- Nenhum Senhor senador pedind 
zenda: palavra, encerro .a d..Lscus~ão, 

li, " A votação fica adiada para n. P 
1. Qual.o valor total dOIS SViOps xima se.s.s:ãQ por fnlto. de quorum. 

realizadOs pelo Banco do Braall com I Estó. esgOt3.da a matéria da Ore 
o exterior, nos períOdos. d,e 1961, 1952, d.o Dia. 
1963 e, em 19MJ até o dIa 15 de agOs- Há oradores lnscritos. 
to? ~ Tem Il palavra o nobre Sena 

2. T.~ os b~ncos p~rt1culare5 au- Renato Silva. 
torizaçao para éSSle tIpo de opera-
ção? O SR. RENATO S!LVA: 

3. F1rn caso afirmativo qual o vo~ 
lume (be operS{ões. nos mesmOs pc
rlodoo? 

4,.. Q,uais as firmas que Operaram 
com ":swoPS"J nOs períodOS referidos? 

6. Q'lal o prazo de resgate em que 
foram realizados 00 /lswaps"? 

6. A que fins se destinaram essas 
opera çere.5? 

7. QuaLs as condições financ.eiras 
em qUI! foram feitas e quais as des
pesas decorrentes de.."'3as trans'3ções? 

8. Q~als as moedas em qUE foram 
feitas ns operações? 

9, Qual O valor dó montante de 
"swops" existente em 16 do corren
te? 

Just1jicç.ção 

In!onnações chegadas ao n.JSSO co
nhecimento indicam que, etrav~ de 
"swopa", firmas estrangeiras vêm 
praticando expediente lesivo aos in~ 
terês.ses nacionrus e desenvolvendo 
concorrência du;lea,l às empl'êsas bra. 
sileiras, que pagam juros altos. 

Por meio de "SWOP.51", realiza-seJ na 
prâ-tica, a 

A va:orização dos produtOs agrlcO
las dellOis de vendida a safi'a pelO 
produtor e com a fZxisténcia de es
toques, comprados a preçD.5 baratosJ 
nas mãos dos controladores que pos-
5lli?m ê.~es estoques. ' 

Tal expediente prejudlcà' a lavoUl'a 
e sacrifica, prOfundamente, a indÚ3-
tria nacional que, depois de certo 
prazo, \'ê-.se obrigada a pagar por 
êsse prC)duto preço multo elevado. 

C'::m o objetivo'do perfdto conhe~ 
cimento dessas operações é que for
mulamos o presente requerimento de 
informações. 

Sala. das Sessões. 17 de agô...c:rt-o de 
19M. - José Ermfrip ge Morais. 
~ "O' SR. PREHIDENTE: 

(Nogv.etra da Gama) _ O requeri .. 
mento ~ldo será publioodo eJ em Be. 
guida. despachado pela Presidência. 

Está esgotad.o o tempo destinado ao 
Expedjente. 

Passa-se à 

. (Lê o seg"t~ntc discurso) - Sen: 
PI:e..'lidente, nobres Senhores Sena 
res. com alargados e profundos rei 
xos no panor:\ma sóc;o econõm 'co 
meu Estado, permanece em Sant:1 ( 
torina uma grave cr:se na produ 
e comercialização da fécula de m' 
dioca. 

Da. tribuna desta Casa. até mes 
em reiterados pronunciamentos 
tratou dêste assunto o eminente f 
nador Antôn:o Carlos. 

Em discUl'sOS que proferiu nas E 
sõro de vinte de maio e dez d-e jw 
do corrente ano. aquele emint'nte 
presentant.e catarlnense exam:r 
exaustivamente e com pE.Tfeito conl 
cimento de 'caUEa tOdos os aspectos 
problema, e bem earacter~7..ou os prr 
(!upadores reflexo<; Que o mc::mo v 
fazendo Inc'dir sObre a E"Co!ltlmin r 
só de Sant.a catarIna, como de out 
unldade.<; da Federa~ão. 

Naqueles pronunclamento.e: o i11 
tre Senador pleiteou a isenção c10 i' 
pôsto de consumo para os derivar 
da, mandioca - em espcc'al da f 
cuIa, uma vez Que são produtos r 
podem ser aproveItadOS para a a' 
mcntação. 
R~l.mente. senhores senadores, ~ 

senção viria. reduzir consideràv: 
::nente a crise que ocorre no meu :F 
Jado criando melhores condtções ps 
.) mercado interno, No entanto p 
','ece, até agora ter se apre.:entado ( 
ffeU esta lec!são. 

Rã no entanto uma solução Im 
:Uata .e definitiVa para o prob1em 
basta que o Govêrno Federal detE 
mine a obrigatoried'a.de da mistr 
~1a fécula na ferinha de trigo pu 
ou mixta, destinada aO fabrico do pf 
estabelecenClo-se prêvinmente, c 
acõrdo com a produção da :écnla. 
percentagem que seria adicionada 
farinha e a cota de fécula que 001 
mo(nho dever! adquirir. 

Essa soluçA0 aUãs, jA teria sido pr 
c:onizada pelo nobre Senador Erm1' 
de Moraes sem que, entretanto, p~ 
desse naquela oportunidade ser poe 
('m prática, Já que, a inclusão da f 
(mIa na composição de massas a' 
mentfcltJ.s comuns iria encar~er' 
(msto do produto pois, com o subsíd 

Pr-eselltes 30 Senhores Senadore.s. que o Govêrno concedia ao trigo. 
NAo hã quorum para deliberações. preço dessa farinha era inferior : 

preço da fécula. 

ORDEM DO DIA 

Discussão. em turno, do Pro- Agora. que " subsidio do trigo f! 
jeto de Lei da Câmara. n9 52. de refrado, surgiu a oportuni<iade paI 
1964, (09 2.305-B/60 na Ca~El de v aproveitamento d. fécula. J)OrQt 
origem) que estende ao MunicípIo r1ais barata, aumentando con.s~LJUer 
de Barroso a jurisdição da Junta temel te o consumo interno d&.se ~ 
de Conciliação e Julgamento de' ceJ"!nl'e produto nac1onal. 
Barbacenã, tendo ·Parecer favo- O Oovêrno do. meu Estado, p.rer 
rávEl, sob n9 644, de 1964, da 00- 'C'upado com o problema e desejo'5O <: 
mw~ilio de Legislação SOCial. (ontribuiT pa::,'J, uma soludio O'le vr 

... d.lBcuss40. (~ J1ha díminuit a angustiante sltu.,t) 
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daa 120.00-0 tam1lla.s que em Santa 
..cat.arina dependem da modéstia e do 
comércio de. fécula da mandioca, 
aprc.sentou. há poucos dias ao EXce-
1entissirno Se.tlhor Presidente da Re .. 
·i>úb1\CQ. e ao Sr. M1n~st.ro da ,Agrh· 
..-:ultura um mmuclosQ,. e excelente es ... 
'.tudo dessa. sugestão elabOrada pelos 
técD;COS da Secretaria de Agricultura, 
.Qa Acare.sc e com a participação de 
.opiniões da Federação das Associa
~ões Rurais e dia. Associação dos Pro
dutores de féculas e derivados do meu 
-estado. 

l!:sse estudo, que se transformou em 
.sugestão e apêlo do Oovêrno catari~ 
\lense ao Govêrno da República, de
monstra à sociedade o 'acêl'to na de
cretação da adição compu1sórla da 
fécula da mandioca na. farinha de 
t.rigo. pelos seguintes motivos: 

a} sob o ponto de visto. da nutri
ção, a inclusão da fécula de mandlo
-oa à ferinha de trigo 4'awnenta o va
lor nutritIvo do pão e a sua facilI
dade de digestão uma vez que junta 
'lO valor biOlógico da. albumina. da 
farinha de trigo' o valor biOlógicO das 
fécula,.," • 

E3sa é fl. afirma.ç§.o de nutric!onIs
tas de Santa Catarina e até mef3mo 
de um emInente médico,· técnico em 
saúde ptlbll00, ex-Presidente da Asso
oração Mundial de Medioina, Doutor 
Antônio Muniz de Aragão, que, CÕh~ 
.'lultados a respeito, não tiveram dú .. 
vIdas em dar o seu ps.recer no sen
tIdo de que a adIção da fécul. à fa
rinha para fabrIcação do pão .. ao in
vés de prejudicar o produto; só au .. 
mentava o valor nutri.tivo do pão. 

b) sob o .ponto de vlst.a. de rendi ... 
menta no fabrIco do pão, a. adição da 
fécula de mllndlaca à. f.arlnha de trl
~o apresentou, segundo testes: feitos 
sob rigoroso critério, indices maiores 
ll.O de tôdas as padarias que traba
lham cOm OS produtos e mistura tra ... 
diclonals. 

C)· sob o ponto de vista. do preço 
de custo. chegou-se à conclusão de 
que a mistura. com fécula reduz o 
preço do custo do pão. 

Se ntribulrmos à fécula. o vtJor de 
Cr$ 92,00 por quilo e se considerarmos 
que o mercado amerIcano oferece 
apenas Cr$ 79,457, por quilo veremos 
que a. solução para o preço da fécula 
não concorre para o aumento do pre. 
·CO do pão, ao contrário, .concorre para. 
diminui-lo. 

ã) sob o ponto de vl.st,a da econo
m.ta ·nacional vale considerar, que só 
na bacia do Itajat encontram-se re
tldlB. por' falta" de mercado preço), 
mais de 20.000 tonela.das ~de féc.ula, 
devendo essa quantidade elevar-se a 
mars de 55.000 toneladas. a·pós a SIO\
fra atual. 

Considerando-se O preço de custo 
de Cr$ 60,00 por quilo na safra de 
1963. verificamos qUE> existem. por
tanto. neste momento 1 bilhã.o e 200 
milhões" de cruzeiros de fé<:ula esta· 
cados, sbm ente em uma. das regi6es 
'Produtoras de fécu1a em meu Estado. 

Atualmente, o preco de custo da 
fécula poro. exportação, c<>nsideran
do~;;;e o custo' da matéria prIma, o da 
reflnacão. oadronfzacão, ensacamento 
-e transporte ao pôrto e},.-portador, o 
de ~eq'uros • .-carga. artnazenorJ.gCns im
posto<:; de exporta cão. e con:;iderando
M o lucro bruto do expol'tadoc j ati'.::ge 
a Cr$ 105.00 por quilo. 

ND entanto. o preço ma.is aHo ofe
Ted{to 'Pelo meresdo n<~rte-amer!c!3.no 
fo; de Cr$ 79,457 por kg FOB pôrto 
(!tl.tql'lnense. . 

Foram realloodas tentativa... pua 
a1C'.o:tn"armos melhores preços sem 1~~ 
6ultados. E isto explica~se. 

Como. 1ã a.co1'lteceu em um dos seus 
pro':1unciamentos o nobre Senador 
Antõn;o Ca.rlos. O Brasil tem. no co
mérc'o de exportação, concorrente" 
difíceis de serem vencidos, princlpo:l· 
mente a Tailând!a. onde a mão rl~ 
Ob"ll mnJs barata faz com que aquele 
Pa.ís ofereça o prC'duto a preços mais 
ba.'xo<:: do Que os no,~sos. 

OIAR.IO DO CONCR~::.SO NACIONAL (oe910 11) Agôsto de 1964 
.~ 

\ 
europeu lotam baldadas _ IÓ depow que ma:ntém decIsão denegaMria do I dos aumentos de. capital da Fábrica. 
de esgotaor ~ôda & produção da. Ta.!- Trlbuna.;~ de contas da Unlíio :10 regi.S- Nacional de Motores S .. A., pelo 're
l:lndia é que vem busca.r O produto tro do contrato de empréstimo no va· souro Nacional~ tendo Pareceres (nú
brasileiro. Mas ,-em buscá.-Io pelo lar de Cr$ l.()OO.OOO.OOO,O (hum bilhão meros 693 e 694, de· 1964 -- da. 00-
preço que deseja, porque a mercado .. de cruzeIros). celebrado a 19 de julho missão de Projetos do Execut!Yo, ta ... 
ria tem aviltado o seu valor no me!- de 1963, entre a União lflederal e o vorável (com restrições dos Sm. Se
cado pela prOlongada estooogem, pe- Govêl'no do Estado do ceará, com re. nadores Aurélio Vi~uma e José Guio
las manobms sueis e pelas esepcula .. · cursos provenientes da' colocação de I mard); _ da Comissão de F'inanças, 
ções dos compradores estrangeiros. I:Letras do Tesouro", te.ndo Parece· favorá'leI 

A solução, pois, ugerida pelo Go~ res, sob ns. 633 e 634, de 19-64. das I .. '1' 
vêrno ae Santa. Cata-rlna, além de Comissôfs _ d ~ Constitulção e JllS~ I 

criar o mercado interno, irá mod.ifi~ tiça e __ de Finanças. f Discussão, em turno único, d(1 Pro-
car as circunstâncias da. exportação.' !jeto de Decreto Legislativo nQ .49, de 

O noSSo produto passará Q. ser 3 ! 1964, originário da Câmara dos Depu-
d~<;pub~dO no merc.ad~ externo que Votação, em turno único, do PI~· tados (nO 49, de 19M. originário da. 
de-Ie na? POde_presC!l?d1r7.. ,jeto de..,;:"ei da Câmara nO 110, d~ 1903 Câmara dos DeputadOS (nO 10!)-A/63 

Mas Ja. entao, maIS desmt.eles::ado' (nO l.Un-B/G3, 11a Casa. de ongem) da Casa. de origem) que mantém de
da oferta t.ar.emos pela maJor pro- que alte-ra o art. ~189tida Lei nO 1.711, cisãQ denegatória de registro a con
cura. com ~ ~rIação do mercado inter.. de ·23 de outubro de 1952, que diS- trato de constituição e aforamellto de 
n? a. poss1bllidade de exigi·r o justo põe sób.re a acumulação d~ cargos. urr.. lote de terreno de marinh:;.,;bene ... -
pl eço. ,pelos médicos. nas 'tutal'qmas, ten- ficiado com a. "Salina .. São Francis-

, D~ outra forma" com Q adIção com... do Pal'€!!eres, sôbre o projeto: nÚllle· co TII-D", tendo Pareceres favClrár-eis 
pulsoria da. .fécUl~ ele Il"!andioca e.c;.ta- ro 400/n4) dA Comissão de Consti.. (ns. 622 c 623, de 19(4) das Comis-o 
remOs ~ubstItuinQo o ~IgO impor~a.qo tuIção o Justiça pela constitucioIla~ sóe-: _ de Constt.iutção e Justiça, e _ 
economlzand.o· cOIlSeqüentemente di- J'd d • ,'ato vencido do Senhor de Finanças. visas. 1 a e, (,om . . ' 

Se ad!éiouo.rmos 5% de féçula de Senador AloySlO de Ça~alho. (n.u~ 8 
mandiOCa na mistura. com a farinha meru 39B/64) da ComlSSa.o de L~gI3- Discussúo, em l0 turno, do Pl·ojeto 
d.c trigo poder~mos eonsumir 88.658 lação S:~cia1, ~a.v~râvel; ~. co~s~~o de Lel do Senado nO 21, de 1964, de 
tonela~.as, às qua:is. se dermos o vaI?r de Servlço prbJlCg()9_~l:i1· /. P'dt a.utoria do Sr. Senador,Ednnlllc[o 1,e
do trlgo substltufdo representa.rao. nunciamento . n _... p~ .30 • au vi que dispõe s6bre faltas ao serviço 
uma. economia de 16.401 bilhões de êncla dli, ComlSsao ~e ConstItUIção e \ d~ trabalhador estudante tenda Pa .. 
cruzeiros em divisas, . Justiça;. 2° .Jronu!lcmmen:-O (nO .401" receres (sob ns. 645 e 645, de:. 1964) 

Esta, Sr. P.residente- e 'Srs. Senil- 1964) pe.la. nl?~ovaa.o: Sõble as emeIl- das Comissões: _ de Constitul.ção e 
dores, a .medlda: que o Govêrno C!0 das de :?lenal10 (2). (~s~. 702, 703 e Justica., pela constitucionalidac:e; _ 
meu Estado p}eHeou do Sr ... PrCS1" 704,. d~e .l964) d~ Comissoes ~c Cons~ de Educação e Cultura, favorável, com 
dente d~, Republ i ca, num apelo que t~tu:ça~o c J~st1Ça, cont!~io, de ~: a emenda Que oferece; e _ de Legis
venho 1'elterar, desta tribuna, Q fim glshsça? ~.oClal. ~ontrârlO, .e de SCl· lação Social. favorável ao projeto e 
de que o Mintlitro da. Agt:iculturl;l, viço PúblIco CIVIl, contráno. ,à emenda na. comissão de Educação 
considerando os estudos feitos. enVle ., 
as sug-estões necessárias ao mais alto 4 c Cultura. 

9 Ma~isl;rado da Nação. a. fim de que Discu.ssão em turno único, do pro~ 
S. Ex!). torne Obrigatória a. a<1.1çáo de ·Jeto de LeI' da Câmara nO 35, d'e 1964 Discussão, em' primeiro turno (apre
uma percent~lZem de f~cula de man.. (nO 104"":.8/63 na. Casa de ol'igem), que ciaçãr preliminar da constituc:lonali~ 
dloca na farmha. de trIgO empregada. dá nova redação ao § 10 do art. ·77, da de nos têrmos do art. 265 do De .. 
no !~hrJco rio oão. o que vIrA alcan~ da. Le nO 3 807 de 26-8"60 tendo pa· gImento Interno) do 'Projeto d.e Lei 
caro .em resumo, as segufptes. rep.er-I "f '. ~râvel '(sob nO 642 de 1964L do Senado nO 78, de 1963, de autoria 
cu~soe~ econômicas e SOClQlS: recer a. _ . _, . 

_ OrJlJ.Cão de mercado .-definitivo da Com.,ssao de Leglslaçao SOCial. do Sr. Senador José Felir.lano, que 
cria Centros de Pesquisa e I~studo 

para A· fpcula dE~ mandioca.. 5 de Cooperativismo nas Universidades 
Fstf'lh i1tz9.;ão e elevação do pa.- . d f â . ~ . . 

drâo d€' vida de milhares de B.grtcul~ DiscillSã.o, em turno umco, do P10- o Pa s, e d outrag provIdencI::u:. tén-. 
tore"l. (S6 em Santa- Caoo.r1na, 160000 jeto de Lei da Câmara n° 102, ~e do ~ar_ece·· sob n ~ 63.6 .• de 19(~4,. de 
famílias plnnt.g mandioca. e 12.000 1964 (ne' 2. 136-B/6~ na Casa de O:l~ ComlS~~o. ~e Cons.,itUlçao e J·JstIÇfl, 
fan.lfJlas ven.dem a raiz para a ln-dÚS-I gem) "lle autoriza o TesoU1'o NacIo-,' pela reJelçao. '.' , ~ - d· , 10 I' trla. d~ (écula.c;. A mandioca. é o pro ... nal a promover a ele\:açao e capi-I ,;,'·1 

duto da agriCultura n:ta1s cl:tlthrado no tal da (~ompanhia .}'lac.lO!lal. de Aleo.~ Discussão, em turno único, der Pro-
pai." , lis.e dá outras prOVIdenCias ,tendo I jcto de Lei da Câmara nO 86 de ]964 

....,... ~olução da crise da indústria. Parecerés favoráveis (oso flS. 698 e (nO 854-B/59 na Casa de or'tJ"~m) que 
feculares, . 699:1 de, 1964l das .Comissões: - ~e isenta dos impostos de imp';,l'ta,ção e 

- Econonlla de dIversos. Projet.os do Executl"vO; e - de FI- de COnsumo equipamento t"'efônico 
Este o aDêlo oue faco, da trIbuna s <:: ' .'." " 

de.o::tn COSl'l..- ao 81'. Mlnistro da AgrJ- nança .. : 6 ~_ ~~r~ lmportad0 peh Er):lpt;~sa. Tc~e- ' 
cu1tma, cme. já tendo em mãos os . '1n,(' :te f..l1'"1.oel.ro, nr'3o l1-:-t$laçao 
estudo.,> formulados pelo Govérno do Dil5cul"ôSão, em turno unlco,; do. Pro- do <;cr.Vlço de telefones na Cld3de d~ 
Estado de Santa. Catarina. poderá jeto de -Lei da Câmal'R U 103, de ~im()elrO, Es~a(" ~e Perm~mbuco. ten
nromover as medidas necessárias à 1964 (nU 2.310"B, 64), na Casa de orI· ~(") P.1rf',<er favorave1 '::ob n'" 621. de 
<ie.creta.cDO d.a obrh!atorledade da ad!~ gem) , de illlcIatlVa do Sr: Prestdente 19"4), da Comissão de. y:nnnçm 
cí'fo d:1 f~ul€l da ml\ndioca. nas J.qrl w da República. que autor~a o. puder Está encerrada a S€SSao. 
nh~<; cJf'stmadas no fabrico do pao. ExecutivO a flbrir, pela MlllisterlO da _ 

Temn'l 9 certe?.a de que, assIm. es~ FazendEL. o crédito especial de ., ~'.:.' I (L2vanta~se n sessã~ à 16 ho-
tará o Govp,rno Federal contrIbuindo Cr$ 113.000.000.00000 para. subscnçao ras e 10/ mmutos). 
n!lra. a solucao dA grave crise do-: Dro-
dutorp,c;. de mqndioca no meu 'F,stado 
e (mt,"e.~ nl1id~ÕM da Federill"!~o. 
(MultI) bem! Multo bem! Palmas). 

O SR. PRE~qDENTE! 
(Nogueira (la Gama)' _ Não há 

outrOg oradores inscritos. (Pausa). 
Nada, mais havendo a tratar. vou en
cerrar a presente sessão, designado 
para amanhã a. seguinte 

ORDEM DO DIA 

Sessão de 18 de agõsto de 1964 

(Têrça-feira) 

1 

Votaç':o, em turno, do ·Projet~ de 
LeI da Câmara n'1 52. de 1964 (número 
'J.305-B~6Q) na pasa de origem) que 
estende ao Municipio de Barroso a 1u
t:sdicão da Junta de" Conciliação e 
JuIQ;êmento de Barbacena tendo pare· 
cer favo"ável, sob na 644, de 1964 da 
Comissão de Legislação Social. 

2 

COMISSÃO DE TRAN$PORTES, COMUNICAÇõES 
, E OBRAS PúBLICAS , 

RELA~rÓR!O COImllSPONDENTE AOS MESES DE MAIO-Jl;KIIO D:E 1964 
PRESIDENTE: SEKADOR LOPES DA COSTA ' 

Secretário: Alcx<J.n:lre P{aender 

Assessor: Cit-onc Velasco 

P ARECllRES PROFERIDOS 

\ 
NÚMERO E EMENTA , 

I , 
1? L. C, 1l~ 64, de 1964, que dá a del1o"1 

mina(ifiO de Antônio Xavier da Ro~1 
cha ao .l\eropôrto de Santa Mari<J,1. 
locallzado em Comobl, no Rio GrandC'1 
do Sul. I 

RELATOR CONCLUS:\O 

Pela Rl'j\.'.lção 
, 

0,~ "F'stados UnIdos. ún:co compra
tor o') no..<;50 prnduto .-: porque tôdas 
'Js tent.ativas de conseguir. mercado 

Votlção, em . turno únicq, do p!o
ieto de Decreto Legislativo nQ 62, de 
·1964 originá-rio da Câmara dos Depu
tados 109 131·A-64 na Casa de origem) 

I 
P'.L.S uI) 142 de 1963, que mod:fica l 

o I3'rl·, 227. do DE'creto-lci n9 5.15:,1 
de 1'1 de tIl3io de 1963. 1 

I 
Ap:ovado. 

( 

", 

! 

• 



, 
" 
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NÚiMERO E EMENTA I RELATOR 
I 

CONCLUSÃO 2 - Estados, capitJi3 e cidad;s I ~ompétêncla. S&SÕes do senado: 
pt1neipaiJi. Portos maritlmos fluviais. }p_·epamtórtas, ordl~árlllS. extra.ôrd1-

3 _ Regiões, suas principais carne. nária.s e sol-enes, PUbli<.:as e secretas. 
teristiea8, pl'oduçã-o, supErfície e po. [pro ojetos: espécies e destinação. rra .. 
pulaçl'io. mH.a.ção das proposições em razão da 

4 - principais bac1as flm.'!ois. Lg sua natureza. Votação: processos B 
gos. métodos. Emmdas: conceito e COIls"'! 

5 - s;.stem.a orogrAfico: divisões e tituição. Requerimentos de mforma .. 

P,L.C. n" 105, d. 1963, que determinai 1I 

a erbori::ação das margens dos rodo-I 
vias do Nordeste com árvores forra~1 Eug~nio Barros 

subdivit:õ~s. çlies. 
6 - principais "ias de comunlca. 2 _ Regimento Comurl\. Se.~sõe3 

(terras, .bem como a construção de! 1I 
aterros-barragem para represamentol 

Aprovado 

de águas. I I1 
________________ ~I---------

çâQ: ferroviári!t6. rOdoviárias, marítl. c(:)njunta.-; Convocação, Sessão de i11l_ 
mas, fluvia.w e aéreas. t~lla.~ão do congreaso. SeSSÕes para. 

'1 - Produção: agricultura " In.. d ~liberar sObre o nUl. Ses.sõE's con_ 
dÚ$tria, COmércio Interno e externo. 1tmtu.s para dlscussão e votação de 

P.L.S .. n· 29, de 1964, que autoriza 01
1 

11 Pe". Ap-.ova".o 
Poder Executivo a emitir selos co.- <.. ' " 
mr.morativos do bi-centenário do Mu--I Migue1 çouto I 

8 - Brasília: c()nstrução da nov~ projetos de iniciatt"\Ta do Presidente 
Capital, sua história, sentido ec()nô~ á~ República: tramit~ão dos proje
mico, político e social. Educação e tcs de lei e dos projetos de Emenda.t 
cultura.. Superficie e popuhtção, à constituição. Comissõoo m1stru:;~ cs. nicípio de Crato. no Estado do Ccarâ\ ! Aprovado ~ta. p:~ova valerá cem 'lOQJ pon~ pácies e funcionamento. , I 
tos. I Esta. prova valerá. cem (100) pon .. 

I DuraçãO da prova - cento e vinte tos. . 

RF.SU~fO 
(120) minutoo. DUração db pro"a. .-- cento e vInte 

Será C<IIlIIiderado hablijtado o CAn... (120) minuto.;. 

N D.OlerO de Reuniões Realizadas .: ............... u ." ........... :2 dldato que obtiver no~tl igualou 6U- Será. considerado hablUtaoo o oan .. 
perlor a .sess-enlia. (6(li üontos, d~da.to que obtho'er nota igual ou &1.1" 

N.ímero de Parcçeres Proferidos ............................. o.... 5 IV _ HISTORJA DO BRASIL l,,~rior a sessenta (6tH pontos. 

Brasília, 3 de julho de 1964. - AIcxa1ldre Pfliend~r, Of. Lc>gi:;:ati\'o PU. 1 - O descobrimento do Brw;ll, ,.is .. VI - DIReITO CONSTITUCIONAL 

Ato da Comis-são Diretora 
Em reunião de 6 do corrente a 

Comluão Dirdora -promove os ,se~ 
gu1nt.ea Oficiais, LegislaU\'OS: 

Por merecimento: 

w e explicado pelas suas eatt.<;a3 rea1ii. 1 _ Conceito de Nação e de EI. 
as transfonnações econômicas do épo_ t(tdo. Condições de exIstência. 'do EI'-

5Q Será cancelada a i.n.seriçã.o do ca., no Continente Europeu. B$ grau. tado. 
candidato que uão fÓI considerada. de! nftve:gaçõf. o.~ descobriment(Uj; e 2..,.. Organização Federal. Os TriS 
em forma e Q.ue convidado por ed1.. a cx;pa.n:láiJ Iliarltüus de Portugal, P()dêre~. Fonna de eleição do Flui. 
~a.J a completá-la Il!i.O o f1zer no pra,... ~ - PrhneJras ex'pf'dlções, C.ilpita.- d(~nte da República. Competência .da 
zo concedido, nlas 11eT4~ditárias. União, dos E$tados e dos Municipioe. 

69 ;) candidato Que não apresentar 3 _ ColonlzaCão. 0ovêl'llo-GerfC, Do Poder Leg1.5l"!.U~o. Câmara dos 

Adherbal Távora de AlbuquerQUe, Cl'tção ~anooJ.a.d.l Institucional. At.r1buiçôes do podar I
' o cartão d-e 1dentidade terá, su.a. lna.. Luta contrt. os franc&e.s Ueput.ados e Senado Federal. MI:I 

79 As provas do concur.so, Os pro- 4 _ EXPansão territorial. 'Entradas Legislativo. Iniciativa das LeLs O Or ... 
, gramas, 1\ forma de re<llízaçâô. O cri. e bandeiras. Sãi> VilX'nte. OcupaçãQ çamento, A nacionalidade e a cid«,.. 

Por a.'l-tiguldade: I te!,I.., "'a: :ulgamenro bem como as de ... centro--sul. Ocupação do Sul. Núcleo d:mia. Sufrágio. universal. e diretO. 

• PL-3. 

A"'l~ Augwta Dic5 Cui."J1a Amazo~ O"lafs concti~õ::s de con,Jll'.so conatam do irra.t:lação pastoril: Pernambuco Diretto~ e garantias individuais. U ... 
nas' a PL-4' e das Instruço~ em segu1da a êste edi .. e Bah1a., Ocupa.ção do Sertão. Ocupa. gislação Trabalhista e Previdência. 

J~r(T.e do Oliveira Nunes a PL-5. tai e ~erão dLStl'ib~fdas em aVUlso aos ção do Norte. A luta ,p~a posee da S:x:ial: preceitos que .a fundamentam .• 
t> 'tt:tere-szadoo. tmpllc~ncl(j o. tn.scrlç!i.O terra. Etnboabaa e m.a5cate8. E;iucação e Cultura; principios que 

Se-cretaria do Senado Federal, 17 r:(; CGnnecimento das m.esmas pelo rrgu1em a tegislaçáo do ensino. l"ôr .. 
de agOSto de 1004. -:- Evandro Mend.€$1 eúrJ;d1dat-o e no ~?mprvtrJ.sso t.ãclto de 5 - IlWJIl;ôes hillandes].1. ll'l,'jurrei. ç!lS ArmM'% e sua m1Bsão. 
VIanna, Diretor-Geral. . ?e~ltá~las nn to6o:: os ')eus têrmos. çáo pernambucana. 

-- D 'S PROV'S 6 _ Etepúbl1ca dn! palmarc.8. RÇ"_ Esta prova \·alerã cem IlOO) pon-

Concurso PÚbl!co para Auxiliar I ':PORTU;;';'S ,voluçã<> de B1.'Ckman. h ~voluçiio de l<:>buração da prova _ cfnl.o • vil1tB 
legislativo I Fellpe d[~ Santo,s fID 1720. \1.20) mlnu{ooS, 

• 1. Redação até vlnu, (2D> 1I1l1Ja3, 7 - A Conjuração Mineira. 
r~nlTAL DE ABERTUftA- DE no minimo, sóbre tem:t sorteado na 8 - O Joã<l Vl.·. A &:\-'Olução Per.. S~rá considerado habULtado o caD-

tNSCRIÇAO hora. e referent.e à ativi.dade do CPn. n.ambu~n9. de 1817. A Reg:eucia de d;dato Que obtiver Dota igualou SU'4 
O' Peciro pl~rior a sessenta tôO) pont-os. 

De c.!em da Comissã,o Dir.etora do, i!es.so .... Nacional. . " 
Senado Federal faço público. para co_ 2. Correção de trecho com um ml- 9 -- rnde,pend.ênci3. A Guerra da VJI - DIREITO ADMINISTRATIVO 
nhecimento dos inten'!:;sados, que se nlmo de vinte e cinco (25) Unhas, .tnde.Pf"ndênCla na Bahia e ruvs outras O r g a n 1 z a t fi o Administrativa dll 
achtm abertas, pelo prazo de vinte 6orteado llO momento i'! 110 qual se • .provfneias. O primeiro Império. A Urnâo. Presidência da República. Mi
(.20) dias, aS inscriçõea para o provi- rão proposltadament.e lncltúdos elTQ6. crise de 1831 e a Abdic;lÇâ-o.· n:.stério$. Conse~ e órgãos. cargos 
ment.o de cargos da carreira 9:1: All.,' 3. Trecho com um minimo de tr1n~ '. 10 _ () período regenc1al. Regência P1bllc~: conceito, provimento e va. 
xf.!at Leglslat?ve do Quadro da Se· t;e (30) linhas para pon~uar. trina, provisória e permanente. Re.: c~lncia .. Estágio proba.tório, instel·st.f
cr<!tarla di) Senado Federal. Esta prova v~lerá ce:n Uoo) pon~ gêncta de Fe1Jó, A "Caban.!lda" ou ~jo e estabiJida6e. Promoçôes, r)cen .. 

O requerlm"ntc de inscrição deve tos, assim dlstrlbuicto.'!· "Revolução de Vinagre". A guerra. ÇHS R€sponsabilida,des; civil, pe11a1 e 
ser apresent.ado iJ, Diretoria do P.es.. a) Nota para a redação - cinqUen. dos "Farrapos" Regência de Araújo ..... aliimnistrativa . 
.l;oal, .:1f:sinado pelO prôprio candidaoo ta (50) pontos; lJma. A "Sablnada". A "Balaiada". 
ou procurador, ~ instruido com os se~ b) Correção de trecho - trinta (30) ~t\ maioridade de Pedro n, 
guint€<';i dcrumento?; pontos:. 11 _ Oovêrno de D. Pedro n. So~ 

Regulamento dl Secretari<t do Se ... 
nado Federal (Rewh:çio uQ 6. de 1900, 
e suas alrel'acõ!?Sl. Nos casos omis
sos, o cnndidiü·o det'erá recorrer à 
Lei nÇt 1.'711, de 1952 - Estatuto dos 
FJncionários Públicos Civis da União. 

I. pr01:a de idade. por c€rtldão do C) l'r.echo para pont.uar - vinte 1 lilt 
. . ii ti t (20) pontos. ução de' con Os e pacificação das 

}'egLstro ClV OU c C8.::amen o; Duração da prova _ cento e cin- provincias, Os Farrapos e R Repl1_ 
2, a.t·esta.<lo de bom comportament.o,. - bl1ca. de Plratin1. Inteio da imigra ... 

firmado (X't d.uas pessoas idôn~as, com quenta !l5{) minutos. ção. Economia cafeeira. progresso In .. 
f ·,·nn"O reconhecl·do,.. O número de pontos para a. habi- B . 

ao.> ""' l'ta ão é d t (fiO) dustrlal. ara0 de Mauâ. progrESSO 
3. a.tesu~àc de vacinação: ~ ç e' sessen a' • material. Saneamento. .l'luminacão, 

Esta prova valerá cem (100) pon .. 
tos. 

4. pro';,:! de quitação militar, no TI - l\1ATEMJ .. TICA Agricultura e Comércio. A.s lefras, 
caso de canâldato de sexo masculino;· cIência" I:! artes no TI Inlpc'ri11. A so-

Daração da prova - cento e vinte 
~~.20) m:inut<k. 

t t 1 ·1 ReSOlução de questões Objetivas 50.. '""" 5. i ulo de e el'or; cIedad,e brasileira no II Império. O 
6. cartrlra de identidade ou pro. bre problemas baseados no.s seguintes regime patriarcal, 

. Será considel'ad<l: habUit:ldo o can
cr .. dato que obtiver nota igualou sU· 
p;ríor a sessenta (60) pontos. fissional' a~suntos: . 

7. dUM 12; fotografias, tiradas de 1 - Quatro operaçõ.es fundamentais 12 - Guerras externas. 
frente e S'">l'\ c.hapéu, tam.anho 3 x 4. sôbre números int.eiros. ~ 13 - Aboliç.ão da escrava·tm3. Pro-

2 - Potenciação, máximo divisor oknn.ação da República. Esta prova co.rl.1preenderá duas par .. 

1'1lI - DA.TILOGRA.FIA 

DA INSCRIÇÃO comum' e mInlmo mú1t:'plo COmum, 14 _ RepÚblica: fat.os principaIs. tE!.5: 
3 - Frações ordinári:as e decimais. períodos presidencia1s. a) VelooIdade; 1 Q No(, U'.omento dl entrega do re· 

G.uerimento, o candidato assinará o 
livro próprio e receberá o cal'tão -de 
idcn~idade, com a fot-cgrafia e .a in· 
dicarão de seu número doe chn,ma.da, 
sem o qual não terá ingressa no re
cin~ onde se realizarem as provas. 

2° Pooel'áo in.saevel'-se brasileh'os 
cte ambos Os sexos. ter.dO no mínimo 
de~~ I1E\ anos e no máximo trin-
ta e cinco (35) anos. ~ 

30) Ao ocupante de cargo ou função 
lJública com mais de trinta e cinoo 
,3:5). anos d-e ida-de será exigida ··uma 
declamção do órgão compet.ente a 
que e...~vel' subordinado 

4° Não '!€Tá permitidr. inscrição con~ 
dicional, sob nenhum pretext.<>. 

4 - Sistema métrico decimal. 15 _ Revolução de 1930, Fatos prin~ b) Perfeição. 
5 - Raiz qut'ldrada. cLpaLs, O exame e 3. apuração do valor de 
6 Razõe.s e proporções. 16 _ Perfodos de Govêrno pos~erio_ a,:nb3s essas p<lrtes serão feitos pela 
7 - Diy1..~o pwporciona1, res a 19~:O, transcrição, em \·int.e (20) minutos, di 
8 - Regra de três simples. Esta prova valerá cem UOO) pon~ l.I.lr texto mimoogr1.fado ou impresso, 

9 - Perc-entag'êm, juros simples tos, ~'('rteado nc hora~ 
e descontos simples. Duração da prOVa - cento e vin!..e Pela velocidarlp será atribufda a 

Esta prova valerá cem (lO,O) pon- (120) mi.nuto.s. Inota máxima de quarEnta (40) pon~ 
tos. Será considerado habilita.do o C3.D- tes. valendo 9~S;?entQ (60) pontos a 

Duração da prova - cento e vinte dldato qu..:. oQtiver nota igualou su- p!.rte de perfelçao. 
minutos. perlor a. sessenta (60) pontos. O candidato deverá apresentar, no 

Será considerado habilitado o .::an- PROCESSO LEGISLATIVO mínimo, cento e quarenta. (40) ba .. 
didato que obtiver nota igualou &U· -tIrias por minuto. sendo deSClassifi_ 
periol' a sessenta <50) pontOs. 1 - Regimento Interno. Sede do c3do aquêle que atingIr um numero 
III - COROGRAF'J.'A DO BRASn. Senado Federal. Eleição. cDmp~lçâo inferior. 

e competência. da Mesa, Atribuições Será oonsiderado habilitado o can .. 
l' - Limites: e posição SlE'OOl'á!l<:a da Presidência e da Secretaria. co- dHato que obtiv~ note. igual ou eu,. 

no Continente AmerlcaJlo. m1ssõea: permanentes e TemporArLas. I*~ior a. &eSSenta. (60) DCJI!'l,to&.. 
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o texto mlm(ografado OU I~!"t;bIP ~idato, deduzir~se~ão do total bruto 
~everá obedecer, no momento de sua àe batidas r ~ erros datilográficos mar-
1trftn.scl'ição da:;l1fJgráfJca, ao seguInte: cados segun:!t I> E~pecifica.do acima, 
I O) a Unha. padrão será de setenia ~ quafl' serii:'J multiplIcados pOr dez 
(70) espaços, sendo tolerado, • d _ nO). C"'lter-se-t. assim, o total li
l'eita, o excesso ou falta. de quatro quido de pancadas nos vinte (20) mi ... 

t"("J espayDs e, antes da última pala- nutos da. pnva. Conferir-se-á o grau 
. R, uma tolerância até de três (:1) cem -(100) ac candidato que houver 
. paços, quando êstes torem nec~sã- 'alcançado .) maior total líquido de 
'los para o ajustamento da margem; I pancadas por. mInuto, com maior per. 

b) entre as linhas o espaço serA feição. Feiro. a diferença entre o 
<1ois (2). O· parágrafo será de cinco I maior liquido e o mínimo fixado 
:tS) espa.ços; !14f.l), correspondente ao grau cem 

C) após os sinais de pontuação de-, (00), estabeleC'er-se-á a. proporção 
,erá ser deixado sempre um J 1) es- que permitirá atribuir OS diversos 

cação do ~ritéri< de julga~l€nto. N~o I O não comparecimento ,a qual(~,uel 
será. a.pre('~lada. 8. reclamaçao, se na.o prova, Importará em exclusão do ('..on .. 
redigida em têrmos convenientes ou curso, considerados sem efeitQ os ·exa. 
não .ind~car, co?l absoluta ~lar~~, f.a .. mes porventura ja prestado~ e não 
tos e ~ll'cuns.tancins que !tlstlf!quem lhe sendo permitido pl'est9...t as prova,s 
e permItam pronta apuraça(). subseqüentes, 

Depois de apret'iados ?s r.ecursas Tratando-se de conCU!'S0 je provas, 
pela Banca .. cabe a decisao tmal ao para a primeira Inveüidura em '::ar .. 
19 Secretá:rlo do Senado Federal, re- go de r..arreira a tõdas "e submeteâo 
present,anc.o a Me~a. . os 'candidatos,' 1ndependen:.emente de 
~s h,mHies mímmos, e.s~abelecldos títulos ou di:p.!omas que pr.&.wam. 

s€raO r:gOJ'o.same~te obedeCI,dos: Apu- Observar-se_á a ordem ao edital .. na 
rar-se-ao as fraçoEs até mIlésImos. realização das provas, A Banca Elxa. 

DA REALIZAÇAO DAS PROVAS mmadora, entretanto, poderão altt~rA ... 

JlaGo; I' graus aos demais candidatos. Será obrigatório, em tôdru:; as pro-
di t.no.? permittdo o uso de bor. Valor da prova: cem (100) pontoS. vas, o UiO da ortografia. oficial (pe_ Daa Disposições Gerais 

racha nem eLe carbono. Minimo para a habilitação: -sessenta queno Vocabulário Ortográfico dEl A inscrição do candidato, COIÚ a 
Observação _ Os textos mimeogra- (60) pontos. Língua Po!'tuguêsa. da Academia ara_ 

• d f ·1· d t . d assina tura no livro comperent~ im_ 
!la os~ orn~idOS par~ a prova,! não I DA CLASSIFICAÇAO FINAL SI ell'a e Le ras - edlção a Im- plicará no conhecimento de.tttas ins--

la, quando o considerar ronvenleúte. 

estara:) escl'ltos na' hnha padrao de prensa NaGional, l1i43). 
eetenta (70) espaços, que, entretanto, Em caso de empate na classifica. As provas serão nU\nuscriU~s a tin- truções"e compromisso tácito de aoei .. 
~everá ser observada pelos candida- ção final o desempa.te será. feito pela ta, devendo o candidato compaJ .. ecer tar as condições do concurso nos iAr .. 
!tos. d,e conformidade com I) item R. melhor nota na prova de Português; munido de caneta-tinoc1:'o ou eSfero. mO\:, em que se acham estabelecidas. 

O cômputo de erros se fará de acôr- se persistir o empate, pela melhor gráfica caJ:rrgada. O emprêgv de lá~ :.;: de dois anos o prazo, de validade 
......... _ Ido com a tabela seguInte: nota na última prova. pis ou de lápis-tinl:.a acarl'etará a d_ presente concurso, Br contar, da. 

Cada letra ou sinal fa.lhado ou mal Para I) julgamento final, observar- desclassif1c9.)ào do ca.ndidato. data da. homologação~ pela Mesa ~ do 
IIl1presso _ 1/2 (meio) êrro, -se-á o seguinte critério: Adotarse,·a, para sIgilo do julga- SeiJado Federal, prorrogável por !r..als 

Cada letra ou ,!nal errado. omitido Obtida a m.édia das notas da~ pro_ ment0l. pr.c1cesso que impeça a. iden- dois anos. :, 
pu excedendo a margem anterior _ vas de Português, M.atemMiea, Coro. .. tificaçao das provas, as qua.is deve- Será{) publicados apenas Os 1"&;\.Ü_. 
I (unI) êrro. grafia do Bra.'sll, HistórIa do Brasll, rão, para isso, oferecer o ,ne~1II0 as. tado.s que permitam a l1a'Jl:itação: do 
! Cada duas letras ou sinais com as Direitos Constitucional e AdmInlstra- pecto mat4~rial. cal~dldato.· . 
~esp.;ctjvas posições invertidas - 1 Uva. Técnica Legisla-tiva, acrescen- Atribuir-!;eá a nota zero (~) à pro As nomeações obedécerâo rigorosa-
:(um) êrro. t.u-se-á a. nota -duplicada da prova va que apresentar sin:w., exprerssão mente à ordem de classifi('açáo~ " 
! Cada espaço a mais ou a menos, de Datilografia. A nota final será esta. ou c.onvenç.io que possibilite ser' iden. Os casos omisSos serão resolvidos 
,ntre as linhas - 2, (d.ois) en'os, última dividida par três (3). t1!lcada. pela Banca Examinadora. ' 
" ExcE'ssO ou falta de espaços nos Ap6s O julgamento pels. Banca, e 0$ pontc..s e os textos seJ áo sor- Tôdas as instruções, chamadas, a~vi. 
a.arãsrafos ou entre palavras e sinais, antes da ldentificR(Ao, as p1'<l,"\,as :fi- teados e os impressos respectlvo.';. pre- '60,::: e resultadO:<:l serão publicado\: "no .,01' espaçc - 1/2 mo. carão à disposição dos candidatos pa.rados na presença. dos cRnd.1datos. DJiárjo do 'Con8'resso Naiconal ê no 
\ Palavras a menOS - por pala.vra para v1s-te., pelo prazo de quar.enta e O candidau, q.ue se retirai do re_ Diárlo Olicial. Não há. justificativa. 
-'2 erros.' olto (48) horas a fim de iJoss1bnttar Clnto duraJlU- a realização da prova para o não atendimento Q.OS pr8!WS 
T Palavras a mais (certas) _ por pa .. a formulaç!i.o de recurSOS. se ca.bfveis. estará, automàticamente, excluído do determinados. O candidate deve .e:; .. 
lavra _ 1 Arro. O recurso constará de petIção di- concurso. Será, também, exchtlé'o, por tal' sempre em "JOntacto eom o lk. 

Palavras a. ma.1s (erra'das) _ p~ rjg1da. ao DIretor-Geral, sem quebra. ato da Banca EXaminado". fi can- nado, para não perder Os 'Prarzos . 
. palAvra _ 2 erroo. di> slgllo. O recurso,. formulado pero d!dato que .e tornar culpado de In. AVISO 
r Unhas superpostas: cOmputo de d~z candida.to, devêrA, so ... pena de lnde- correçã.o ou descortesia par.; eom 06! ~ 
l.(10) erros e redução das batidas res- ferlmenfo in llmine, se! _ fundamén- ex,aminadore.s, seus aux1l1nres ou O Senado nao se compromete. nl!lU 
p:ectJvas tado e indloor, com preotsaO, as ques .. qUalQ.uer Q,ut'Úridade presente. Sofre- no presente ne!ll no futuro com ]:e-
1 '.. tões e 08 pont-os objeto de revIEâO. rá idênt1c!~ penalidade G.quêle que lação a~ moradIa. 
, Sempre que o candlda.to hc;uver 00- Aceito o r.e:curso. o DIretor-Geral O durante a. realização da. prova, fOr- As inscrições pa.ra ó concurso a q'ue 

t· .etido qualquf'.I dêsses erros EI rape- encam1nl1.arâ à P.residênc:la. da Banca coIbido ern flagrante comunicação se i,l'efere o presente edital estaiã<J:. 
r corretamente, logo a seguir, a pai\. l!l~aminadora., que ma.ndará prooeder com outros candidatos ou pessoa~ es.. abertas até O dia 5 de setembro, dM 

errad.a, ser-lhe-á computado a.pe- t-: exame da matéria. que deu origem tranhas, vl!rbalthente; POr e-~ritoJ ou B, às 12 horas, no Salão Negro dd' 
Í!las 1 êrr~. à petioftn. por outra forma., ou de ur,il! ~çáQ de Eldficio do Senado Federal, em Bl'R_ 
~~paraçao de sila-ba. errada. - 1 A Banca. depois de conhecer das notas, livroi ou impressos, salvo- os sflia. a contar do dia 17 do corren,te 

. rAzÕes BlPUsentadas pelO recorren:té, expressamellte permitidos. A a'lill, do'! mês 
r o julgamento d,a prova de dat1lo- f8J'<á revislto ~erl\l ou parcial da. pro- 'tlrabalhos !:Ieverã registrar qU!l]quer Se'cretaria do S d F.iJ: ai· 
trafia. obedecerá. ao seguinte: va e emitirá parecer fundamentado, ocorrênCia. dessa natureza j -ena o er. Em. 
! C-omputádo o nfunero de panoadatt mas só t>oderá .propor alteração da. NIl.o haverá segunda rh1'lrr'ada. seja 1.3 de ag~to de 1964: - Evandro 
pu batidas contidas no tr.eeho forne- nota e.tribufda anteriormente, se fi- qua.I fOr o, motiVo alegadO pa-ra ju.s~ Mendes V1anna, Dlrctcr·Geral. :! 

j!!do. a14 O pon~ alcMlql\do ptlq can- ca.r ov!denciado ô<'o d. fato na "pl!- tUI.ar ". au.sênc1a do candidato. DIas 17 à 27 de agÔ8to de 19.64 

I 
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í 
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COMISSõES PERMAl\ENTES 

MESA 

rl~estdeDte - Moura Andrade ePSD) 
. l~cf'-Prestc.en"f - Nugueira dL. Gama 'PTlll 

1.'1 Secretário - Dlnarte MarlS (üDN I 
~ ::;ecrétaIio - Gilberto MarIIlho PSD, 

3 ) secreté.riC) - AdAlberto Sena I PTB. 
4.) êecTeta.rlo - Cattete PinheIro iP'TN) 
II Suplente _ Joaquim. Parente (UIJNI: 

,t Sup:ente - l 'I' :\~ondll' PSDl 
. !'P Suplente _ Vasconcellos Tõrres t PTB) 

4.0 Suplente - Heribaldo Vieira ~ Sem leg"nc:::t - BPD 

REPRESENTAÇÃO PARTlDAR:A 

PARTIDO SOCIAL DE..'\:tOCRATICO ePSVI - '.1:2 reprcsent:l:1tc3 

1. Jose GlIloma~ - Acre 12. Antônl ú H;;lll:no - bahla 
i. Lobão da Silveira. - Pará 13. Jelterson tle AguiaJ' ~ E:. Santo' 
3. EugêntQ Barros - Maranhão 14. Gilberto Mannho - Guanabara 
,.. Sebastiho ,Archer - Maranhão 15. Mourn Andrade - São Paulo 
a. Victorlno Freire _ Maranhão 18. AtUio Fontana - Santa Catarina 
6. Sigefredo Pacheco - Piaut 17 Guid,) Mond1n - R. G SUl 
.,. Menezel; Pimentel - CearA. 18, Benedito Valladares •• M Gerais 
8. Wilson Gonçalves - Ceará 19. Pilinto Müller - Mato Grosso 

9. Walfre-dr Gurgel- - R, G Norte 20. Jost'> fi'cllclano - Go:ás 
10. Ruy Carneiro _ Para1ba 21. Juscelino Kubitschek - GolAs 
11. Leit-e Net-o - Sergipe 22. Pecha tudovico - G<dâ."s 

PARTIDO ffiABALHlSTA BRASILEIRO IPTBI - 17 reprefientantes 
1. AdalbeI"to Sena _ Acre 10. Pessoa de Queiroz - .Pernambuco 
2, Oscar Passos - Acre 11, Jose Erm1rio - Pernambuco 
S. Vivaldo Lima _ Amazonas 12. Silvestre Périclea- - Alagoas 
.t. Edmundo Levi - Amazonas 13. Vasconcelos TOrres - RIo de Ja-
5. Arthur Virgnto - Amazonas neiro 
6. Antônio Jucá - CearA 14 Nelson Maculan - Paraná. 
7. Dix EIuit Rosado - R.G Norte 15. Mello Braga - Paraná 
8. Argemlro de Figueiredo - Paraíba 16. Nogueira da Gama - M Gerais 

9. Barro.'; Can'alho - Pernambuco t 17. BEzerra Neto - Mato Grosso 

UNIAO OEMOCRATICA NACIONAL (UDN. - 15 representantes 

:R. Zac-harill.S de Assumpção - Pará 9. Padre. Calazans - Sn.o Paulo 
2. Joaquim Parente _ Plaul lO, Adolpho Fl'anco - Param\ 
3. Jose Cândido - Piau1 11 Irlneu t- ")rnhauser S. Catarina 
•. Olnarte Mariz '- R.O. do Norte 12. antônIo Carlos - S. Catarina 

., 5. João Ag'rtplno _ Parafba \ 13. Daniel Krieger _ Rio Grande do 
6 Rui Palmeira - AlagaM Sul . 
7. Eurico Rezende _ E. Santo 14. Milton Campos - Mll1M Gera.is 
8. Afonso Arinos - Guanabara 15. Lopes da Costa - Mato Grosso 

PARTIDO LmERTADOR (PL) ;: 2 representantes 

1. Aloysio de Cal'valho-- Bahia I 2. Mem de Sà - R. O. do Sul 

PARTIDO rRABALFlISTA NACIONAL. IPTN) - 2 representantes 

1. Cattete Pinheiro - Pará I 2, Lino de .Matos - S. Pnulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA IPSP) - 2 rep.!],'Ontanteo 
1. Raul Giuberti - E Santo I 2. Miguel Couto - R. de Janeiro 

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO ePSB) - 1 representante 

1. Aurélio Viana - Guanabara 

MOVlMENTO TRABALHISTA RENOVADOR cMTR> - 1 repre;;entante 

L Aarão Steinbruch - RIo de Janeiro 

PARTIDO REPUBLICANO cPR' - 1 representante 

I. Júllo Leite - Sergipe 

PARTIDO DEMOORATA CRISTAQ IPDO> - 1 representanto 

1. Arnou de Melo - Alagoas 

SEM LEGENDA 

1. Josaphat Marinho - Bahia ,2. Heribaldo Vieira - Sergipe 

Rl'lliUMO 

. P>rti:!o Social DemocratJco IPSDl................... :a2 
t'1i-' Ll'" lTb.balnl~ta Drasuell"O 'P'l'B) ••••••••••••••• 17 
Uniá" uemocrática Nacional 'UDNl................. 15 
Partidu Libertador (PLI .....• , ... " ................. 2 
Partidu frabalnista Naclot!al 'PTN)., ••••••• •••••••• :a 
Part,t10 Social Progressista ePSP) ...••••.•••••••. '.... 2 
Partido 80cíalista Brasileiro (PSB1........ •••••• .... 1 
Partitju Republ1cano c PRI .......• , ..•. , .••••• '" ••••• 1 
Pnrti,jo Democrata Cristão IPDC) .......•••• ••••••• 1 
Movimento TrabalhIsta Renovador eMT"R) .••.•.•..• '0' 1 

, M 
S.::m legenda. .• " .•• " •••.•••••.•••••••••..•••••.• ,... 2 

tia 

I 

BLOCOS i-ARTIDARIOS 

Bloco Parlamentar Illdep;.!ntlcnt.e 

PSP ............................... .. 2 Senadore5 
P'I N •••••••••• ............... ••• • ....... , 2 -Bcllndd' '!s 
PSH ..................................... .. I 8eu:\dol 
PRo ..................................... .. I Set'ilour 
"'TR .................................. .. I t:ielllldur 
PDC ................................... .. I t:ienudor 
Se!Tl ILjg-end:l ......... ,..... • .......... . 2 ::-:Jef,arl," ('3 

r ldcr do GO\'f'rTI.\ 

Dn.n~eJ ffr!pger I UDN, M~m de Sj. 

BLOCO PARLAMENTAR l~lDEFI;NDEN-,-Z 

Lider: Uno de Matos IPTN) 

VIce· Lideres 

.Aurélio Vianna I PSB, 

JU'IO L('!te - r PI{ 
Jo~,aprltl '.\1 nniw &:t t>~('n 1.1) 
Aar[l.o <';1CI1111J'ndl • ~1T~1 
r-,Ii::!;uel COlHo' PSPJ 
Ar lf'll de- Mello 'PDCI 

11 - PARTIDOS 

P.!'U"t.'!1DO ,SOCIAL DEMOCRAnCO 

IPSD, 

P.\.H rIDO LIBEDTADO:\. IPL) 

Ltdel' l\1em de Sa 

Uder: FiHnto Müller 

Vice-Ltcteres: 

Wl1son Q'lcçnlves 
Sigetredo Pacheco 
Walfredo Gurgel 

PARTIDO rRABALmSTA 
BRASILEIRO 'PTB) 

Lider: Arthur Virgílio 

Vice-Lideres: 

Be2.erra Neto 
Oscar Passos 
AntOnio Jucâ 

Vlcc-Llder: Aloy5io de CUlv.1:ho 

PARllDO SOCIAL PROGR.E:;'::::;ISTitlj 

Ltder: M!gueJ Conto 
Vlce~Líder. Raul Giubertl 

PARllDO l·H.ABAl.HIS·íA 
NACIONAL lPTNI 

Llder' uno .de Matos 
,"'ice-L1der: Cattde P1nl1ciro 

tu - l'r\R"i'lUOS UE U:\l ::;0 
HEPRESENTANTI<; 

MOV1Ml!;N 10 L'RABAl BlS'j.\ 
HENOVAlJOR IMTRI 

Re:JrescI1tante. Aarão SteJn~}Tu~h 

UNIAO DEMOCRATICA NACIONAL PAR flDO mnlOCRA TA CRJ~'1 AO' 
IUDNt II (FDCI 

L1der: Daniel K.rleger 
Vlce-Lld ere.s: 

Eurico .Re;~epde 
Adolpho F'l'anco 
Padre Caln.zans 
Lopes da Costa 

Re:Jl'esentante: Amon de M~Jlo 

PAR"rl.uo REPUBLJCANU ,pra 
Representante: Júlio Leite 

PARl'IDO SOCIALJS1 A 
BRASILEIRO IPSBI 

Rcpre~.cntnnte: Auréllo VIanna 

ACRICUL TU RA 

Presidente - Senador José Ermlrl0 tPTBt
Vice-Presidente - Senador Eugênio Barros (PSD) 

J Titulare3 
Eugênlcl Barros 
José Fel1ciano 

Titulares 
José Ermlrlo 
Dlx-Huit ·Ro.sado 

Titulare! 
Lopes da Costa 
Antonlçt Carlos 

Tltulates 

Júlio LE!ite 

• 

COMPOSIÇAO 

PSO 

Suplentes 

1. Attillo V'ontana 
2. Benedito Valladares 

.E'TB 
Suplentes 

1. Melo Braga 
2. Argemlro de FigueiredO 

UlJllI 
Suplentes 

1. Daniel Krleger 
2 •• roão Agripino 

B.P.I. 

Suplel1tM 

HauI Glubortl (PSPl 

Secl'etário - José Ney Dautas. 
Reuniões: - Q111ntas-felras, às lO boras 
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CONSTlTU,ÇAO E JUSTiÇA 
I::'rf>.,;wp"t e A fotl;'u A.r "lltJS ! U UN ' 
Viéf' Põ'e'·lrientt' W !sr~'1 Oon'~,,!\ es ! t.~~D) 

Titulares 
.J"!ffprRon rir A.gltlnT 
All!OIlW HaitHno 
\VlIs::n (toncalvE:! 

·Ru\' Cflrne;r:> 

l'il,Ubrcs 
JJ;C1munc!o LeV! 
Bezerra Neto 
Arthut Virgíl,o 

I'itulares 

Aloysio dE' CarvuJllL lPLt 
Afonso Armo.., 
MiJtOfl Campos ,., 

Titulare.: 

?,su 
Suplentes 

1 t\lenCl(!S Pimentel 
2 Leue Net.u 
!$ .• JoSf' t<~llr1ano 
4 F J!tnto Mti11el' 

!5uplentcs 
t'1l'a:emfrr) de f'ilTllp.lrPlln 

3 ~)'(:al Pas.sos 
2 .... rel" J~,:aga 

, 
Suplentes 

] LJaniel Krleger 
2 .Jo111 Agripino 
:;j,. Eurl t I'!O Rezeuãe 

Suplentea.. 

.JOS;1 UBa Martnüg I ~em legelld:l1 Aal':1O SwlnlJruc!l tMTRl 
Sccl'e:ánu -MHria Helena Bueúo Brandão. 
Reuniões - Quartas-fedias a~ 16 {l.oras 

DISTRITO FEDERAL 
Pl'esidenle - Aur«l!o ViannD IPSBI 
~Vke·Pre:;!d('nte - Pedrl)'"L..udoV1CO 'PSDl 

TitUlares 
Pedro LLlC!(Jvt~o 
I.i'Jlll1to i\1ü;:!er 

fhuJarcs 
ORcar Pusso~ 
Edmundo Levl 

- Til li 1>11'('5 

All!'Ptflo Vialma c poB'. 

;f HI,IIP. )SIÇAO 

Suplentes 
1 José F'eliciano 
2 Walfredo Gurg(H· 

-/I'B 
suplente~ 

1. Melo Braga 

B ['1 

2: Antônio Jucl 

Suplentes 
Lino de Matos (PTN'l 

secretArÍa - Julleta Ribe~ro dos Santos, 
RcUqiõcs - fluintas-reiras, à~ 16 horas. 

. \ ECONOMIA 

Presidente Leite N6"n IPSU. 
Vice-Prl>_;;ir!pnt~ - J(J$e Ermir!o (PTE) 

Titulares 
Leite Neto 
f!.t.ti11o Fontaua 
Jose Feliciano 

Titulare~ 

José Ermlrio 
Melo Braga 

SuplentPQ 

Adolpho Franco 
Lopes da Costa 
Irineu BornhauselJ. 

Titulare! 

"nM.POSIçAO 

~8L' 

. Suplente_s 

1, Jefferson de Aguiar 
2 Sigefredo Pacheco 
3. ~~"""l!<Hqo·Archer 

~TB 
Suplentes 

1. Bezerra. Neto 
2 __ Oscar PassoaS 

Titulares 

1. José Cândido _ 
2. Zach:ulas de Assumpção 
3. Mero de Sá (PLl 

B.P,L 

1IT;""''''l CoutO fPSP 
-- Secretária ..:. aracy O Reilly. 

Aurélio 
~nte 

Vianna (PSl:I) 

Reunlôes - ·Qntntas~fp.lras, às 1530, 

EDUCAÇAO E CULTUkR 
Presidente -' Menezes- Pimentel (PSD/ 
Vice-Presidente - Padre Calazans lPTR 

Titulare 
Menezes Pimentel 
Walfred. Gurgel 

- COl\-rPosrQAO 

PSD 
Suplentes 

1. Benedito Valladares 
2, Sige-frcdo Pacheco 

,.) Llcenciado_ Substituído, pelo Sr. Eurico Rezende. 

Títulat~ 

Pessoa de Quelro1 
AJlt.óU'i('] Jucá 

Titulares 
t'aare Calazans 
Mem ele Sá (PLj 

____ =az. 

Pl'B 
Suplentes 

1. Edmundo Levi 
2. Vivaldo Lin;L1:\ 

<)N 
Suplentes 

1. Atamo M'mos 
2.- Milton Campos 

l:S P.r. 
I'itUlare. Suplentes 

·_--... ·ut Marinho ''-_'A' ... /Scnd[U Uno de Mattos (P'nfJ 
Secretária _ Vere. Alvarenga Mafra. ' 
Reuniões quarta~fé1ras. às 16 horas 

FINANÇAS 
Presidente Argemiro de Figueiredo (PTB) 
Vicc-Presi"--.t,e - Daniel Krieger (TTnN\ 

Tí.~ulares 
Vlct,ormo Fréire 
Lobão do SU veira 
Slgefredo PaChe(,'O 
Wilson GOQ-çalves 
Leite Neto 

T1t.ulnre. 
Argeln:.fCl de Figueireao 
BezeITn Neto 
Pessoa de Queiro2 
Antônio Jucá 

Titulare! 
Daniel Krieger· 
Irineu Bornhausen 
Eurico Rezende 

. 'rltulaI 
Mcm de Sã 

suplente.t 
1. Atttllo Fontana 
2. José Ouiomard 
3. Eugênio de earr~ 
4. Menez-es Pimentel 
!). Pedro LUdovico 

., 
2. 

·3, 
4. 

Suplentest 
José ErmIrio 
Etlmundo Levl 
Melo Braga 
Oscar Passos 

lTQN 

PL 

I, 
2, 
3. 

'O c.1. 

Suplentes 
Mllton Campos 
João Agripino 
Adolpho Franct. 

Suplente 
Aloysio de carvalho 

rltulare-.. 
L1no di! Matos I PTN:) 
Anr611 t): Vianna (-PSB. 

L Júlio LeIte ,PR., 
Suplentes .. (, 

Secretâ.rio - ClO eregger. 
Reunlnes - auartns-feiras. 

2. Josnphat Marinho IBem le;:endl;, 

INDúSTRIA E COMÉRCIO 
. Presidente. - Senador José Fel1clano I PSOl 

. Vice-Presidente - Senador Nelson Macula0 IPTB) 

Titulares 
José FêJtcl11no 
Atilio F'ontana 

-Nelson MaClUSL 
Barros de Carvahl'" 

AdOlpho Franco 
Ir!neu Bornhausel.· 

a .... õ.~ ~:telnbruch 

Secretária 
.Reunião _ 

CCMPOSIÇl\O 

ilSD 

UDN 

_ B.P.L 

Suplent< 
Lobão da SUvelr. 
Sebastião Archer 

Vivaldo Lima 
Oscar PassDs ___ 

Lopes da Costa. 
EUrico Rezende 

1 RauJ Glubert. 
....... u H'Io Helena Bueno Brandão. 

quintas-feiras, às 16,30 twras-

LEGISLAÇAO SOCIAL 
Preslael1te - V1vnJdO Lima ,PTBI 

-·:Vice-Preside"'.j. ... - WaUredo Gurgel (PSD) 
I 

Titulares 
Ruy Carneiro 
Walfredo Gurge f' 

Att1llo f~ontana 
Eugênlo_ de Barrol! 

VivaJac Uma 
Antônio. Jucá 

Eurico ft2zende 
Antônio Carlos 

COMPOS,H;AO.
. psrt . 

~ Sup'''.nt-en 
1. Leite Neto 
2· José Uulomard 
3 Slgefredo Pacheco 
4. Lobão da Silveira 

'PTB 

L EdJllundo Levl 
2. Pessoa de Queiroz 

UDN 
1. Lopes- da Costa 
2 Zachartas de Assumpção 

\ B.P.L 
AIlI'plio Vianna IpSBl Aarâo Sleinbruch <MTR) 

Secretária - Vera Alvaren~a !\Infra. 
Reuniões - têl'ças-feiras. iis 15 horas, 

.! 
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MINAS E ENERGIA 
OOMPOSrçAO 

Preaidente - Josapha.t Marinho 
VIce-Presld.nte - Ennlrio de Moraes 

P. S. O. 
Titulares 

Ruy -Carneiro 
SebeLstlão Archer 

.\ 
OIx·:lIuit Rosado 
Ms'mlro de Figueiredo 

João Agripino 
José Cândido' 

. Suplentes 
1. Sigetred<> Pacheco 

"!ite Neto 
P. T. B. . . r:v 

. ~ü~n1o Jucá. 
:::lo José Ermirio 

U. O. N. 
1. Lopes da Costa. 
2. Antônio Carlos 

B.P.r. 
Aurélio Vianna. Júlio Leite (PR!. 

6ecretâria: Aracy O'Reilly 
Reuniões Qua-rta.s·fetras às 16 horas 

POLIOONO DAS S~CAS 
Prwaent4 - R-w Carnell'O ~PSD) 

Vice-Pre8Ulente - A uré!l.o Viallna !PSR).: 

Titul ..... 
Ruy CarneIro 
sebastião Archer 

OOMPOSrçAO 
PSO 

Supi.nte.s 
1. Sigelredo Pacl1'W 
2. Lelte Neto • 

PTS 
Dix-Hult Rosado 
Argemlro d. Flgutlredo 

1. AntOnl<> Jucl\ 
2. Jose Erm1r1o 

UDN 
Joa.o AgrlplnO 
J OIlé Câ.ndld<> 

AurélÚ) Vianna 

1. Lopes da coota 
2. Antonio Carlos 

R.P.l. 
Julio Leite 'PRI 

Secretl\rla - Ara<y <J'Rellly 
Reunloes _ Quarta: ~elra.s as 16 I~ 

I'ROJETOS DO EXEC\1T1VO 
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVQ 

PresIdente _ 5en8llor JoAo AgrIp1Do (UDN). 
Vice-presidente - WllloD Gonçalv" IPSD) 

Titular .. 
Leite Neto 
José CfulomarCl 

Mem de Sá. 

Barr~ carvalho 
Bezerra Neto 

Daniel Krleger 

Llno de MIlttao 
\ 

COMPOSIÇAO 
PSD 

PL 

Suplente:1 
Walll'<!do Gurgel 
JOSé FeUclano 
RUy Carneiro 

Aloys1o àe Carvalho 
PTS 

Edmundo LeVy 
Melo Braga 

UDN 
Antonio Carlos 
Adolpho FraneC) 

li?! 
. A lirêUo Vianna 

REDAÇÃO / 
Presidente - OlX-Hult Rosado (pTB)J 

Vice-Presidente - Antonio Carlos IUDN) . 

Titular ... 
Wailr"do Gurgel 
sebastião Arcber 

O!x-Hult ijOSado 

AntOnio Car10e 

Jú!l.o Leite <PR)' ~ 

COMPOSIÇAO 
PSO 

SupleDtea 
~ 1~ LObão 1.a 6Uvella. 

2. José .l"ellolllll<) 
PTS 

Edmun"o LeVi 
UDN 

Eur1«; Roezend. 
JI.P.l. • 

Josapt.at Marinho ~ilem l'8CdII). 
8ecretArlt. _ Sara" A brR hão - "., 

RELAÇõES EXTERIORES 
PreGlder,t,e _ Bened1to -Vauaa.àtes l.PSD) 
ViC.-Pr"Sldente - Pessoa de Queiroz 'PTSI 

COMPüo.\iAO 

Beneructo V'lllada.res 
Flllllto Müller 
Menezes- Pi·oentel 
JOSé (}ulomard 

Pess<>a' de Queiro!l 
VivaldQ L1J:na 
Oscar E'assoa 

AntOnio C8.rlos· 
JOSé CQ.ndldo 
RUi E'a.1meira 

PSO 

fTJI 

ODN 

Suplent .. 

1. Ruy Carneiro 
~ LelI1a Neto 
2. Viotor1Jlo t''fe1re \ 
4. WiIs<>n aonçalv .. 

1. AntOnl<> Juc4 
a. Argenuro d. Figueiredo' 
S. MeJ,o Braga '.J 

1. Padre C&1azaDJ: 
3. Jol\o Agrlplllo 
~. Mem d. Sà ,PI.)' 

a P.1 .. 
Aa.rão ,Stelnbruch CM'I'R), Llno de Mattos I.P'lm~ 

SecreUno _ Joio BatiSta CarteloD Branco. . JUII..- _ qum_le1r.... <Ia 16 l1or ... 

I 
SAODI 

Pl'II5Idel1Ite - lilgefredo PaoIleco 

. 

Vlc6-Pr,,.idente - JOOê Cândido '. 

OOMPOBJÇAO 

Tittlla.res 3uplente,e 

SlBofr<ldo Pacneco 
Pedro Ludovico 

Olx-ault Rosado 

&:a:toria 

FIlD 
1. 'Vnl1re,: e Onrgel 
2. Eugênio Barroo 

Antonio Juot. 

I1DN 
Lopes da Cootr. 

a.p.l. 
RaUl Glubertl (l'spr Mliuel Couto <l'SP)~ 

Secretarto - Eduardo RUI Bal'!>OOa •• 
./leIJnlóes - qUlll1lU- fetra.o. Ú l~ hor .... 

SEGURANÇA NACIONAL: 

I Presidente' - Zachart.. <l<I a...umpç~" rUDNI. 
Vi<»-Prc'Slaente - José GUIomard II'SD) 

TltUl ..... 

José Gulomard 
Vlctorino Freire 

snvestre Pérlcles 
OI<>/I.I p....,. 

Irlneu Bornhausen 
Zach .. 1... <I. AssUmpçllo 

OOMl'OSlÇAO 
Suplente. 

PSO 
1. Ruy C8l'ne1l'O 
2. Attlllo Ji'<>ntana 

PTE 
1. José Ennirto 
a. Dix-Hult Rosado 

UDN 

I l. 
..J :1. 

AdOipllo l"nLD<O 
Eurtoo Rezende 

B.P.l. 

RI.ul Glubert! 
8ecrBt(J,rto -
lUUnU)e.r 

IPSPI Auré!l.o VIanna 
Alexandre P1'aend.e~ 
qulll_ f_ lI.a 17 bar .... 

/ _O, 
SERViÇO POB:_ICO CIVIl.; 

rre,stdente Aloysio ele \,..l1,·v~nc ~LJ 
VI_Pr,>Sl<lonte - Lelte Neto (PSOI 

( 

Titul ..... 

Leite Neto 
1"IIlnt<, MUller 

OI:I:-'lult RO/lad<> 
SUvestre penCl .. 

IJoysl<l <lo carvalho 

Aa.rAo Stelnhruch !M'II!J' 

OOll4l'OSlÇAO 
euplente.s· 

l·O 
l. V\ctortno Fretre 
a. Sliefredo Paeb_. 

.PTB 
i. Melo Braga 
3: AotOnto Jw:t 

I1DN 

.AntOnlo C/l.r10l 

Pl. 
Meu) d. SI 

B.P.I. 
Migu.l Couto tPSP); 

Secret4r1o - JOIlê NeY Danta •. 
B..",,16.. - terç .... feir.... àI 1i hor .... 

J::t'NSPORTES, COMUNICAÇ~ES E OBRAS POBLIOAI 
OOMPOsrÇAO 

TltUllIJ'es 

Bezerra Neto 

'Lopoo Cosia 

MIsueI Couto IPSP)' 

supieDte 

P60 

: •. J.II....", fie ~ .. 
~. JOSé OUlo!llS4'(\ 

PTB 

Melo ar .... 
lJl)N 

Jrtneu Bo_ 
a 1".1. 

ltaUl Oiubertl Qi'SP);, 

8""~4rto - A1E"X:lndre Pfaender 

MllliIIlq ._ quar_felnle. U 16 horao, • 

( 



Para Revisão do Projeto que 
define e regula a PROTE
ÇAO AO DIREITO DO AU- O) 
TOR 

COMISSôES ESPECIAIS - .W 15 c1t C1ezembro Oe 1963 I)eLo 
R.equeruneDto 179~62. apr. em 12 Ck: 
zembro d.e 1962. 

Criada em v1rtudA: do RequerImento 
Jl9 460·62 do Sr. Senador :\4lltoD 
Oamp06. aprovac1o em 20 de l&:le.ro 
de 1962 

Para estudo das causas que 
dificultam a PRODUÇAO 
AGRO PECLJARIA e suas r ... 
percussões negativas na ex
l!:"""Jtção 

OeSlgoad.a em ~ de DOvtnbrc., de Or1ada em vt:tude do Requenmen-
1962 to 09 669·63 do Sr. ,Senador "016 

prorrogada até 15 de Clezembt'o de. Ermtrlo. apruvac:.c na sessão de 30 ele 
1963 em VLrtude do RCQuerLmeDtQ ou. agOSto de 1963. 
mero 793·62. aprovado em L2 d.e ae· 
Ilembro de 1962. . DesIgnada em 22 de a.gOSto de l868. 

uompletaa8 em 4 de l~etrQ ae Prorrogada pOl 1 ano. em r..rturJe 
1963, com à deSIgnação aos Seat1tJres 1:10 Requetimentc OY 1 191-63 cio s.-
~ennaores Vasconcelos rorrec e Doar SenadOl $t-~etred.O Pac.beco, 
Edmundo I",evt. aprovado em Ib ae dezembrO ~ 

Prurrogaâa até 15 de dezem,pr<i ele 1963. w_ 

1964 em virtUde eto rwq'.leruneur.o 01'· Me.mbro.!; (5) _ PartH101 . 
mero 1 19t1·63 do Sr Senadol Mene-- ~. 
ae.s Plm'enteJ aprovado em 15 .te CIo. JOSé Fe!1Clsno - PSU. ' 
aembro de 1963. ijJgelreoo PaG./;leco tvtoePr .,: _ 

Membros I'l) -:- ParUdoa 

OUbertu Mannho - psn. 
Mene2.&" l:':unenteJ - PSD, 
Her1balàc; Vlell'8 - UDN. 
MUtoo Oampoo - IIDN 
Vasconcesos ronee: _ P'1 B •. 
E<1mundc. LeVl _ PTB 
AlOysio de Oarvalho - ?L: 

.-dO. -
JOSé i:.'"tnlTl0 IPre.sldent.e) _ pTB. 
Lope! (UI O:~sta - UUN. 
Aurélio VIanna f ReJ8tor) - PSD. 
Seo'et&r!o: Alutl18J Leglstat.lYCI, 

l"L-IO A1exaoàre Marqu," de AII>U
querQue Mello 

Reuniões: :l'S e "''''s reiru .. lt 
nora&. ._-

Q) Panl o estudo da situação 
do CENTRO TtCNICO DE 
AERONAU1ICAE DA 'ESCO, 
LA DE ENGENHARIA DE 
AERONAUTlCA, DE S 'JO
SI!: DOS CAMPOS 

- &te 1~ ele dezembro de 196f pelo 
RequerlWento 1.138·63. apr. em 1~1 Oe 
dezembro de 1963. . 

COmpletaaa em 29 de outUbro lle 
1962. 16 de ID3.10 a. 195 •• 23 4e alll1J 
rie 19(;3. . 

MembrQl (6) - Partidos 

JeUerSOD ele AgUUu - t>6D. 
CrUlQe ·~m VIrtude do ReqUB11mCll~ Lobão C1a S1.lveu-a I2'J de aot1] de 

to n' 15tHi3 do Sr. Seoa.dol 1?8.Ilre- 1963' _ PSD. 
9a.taza~.' aprovaClc na sessâo àe UI RUy f.,;arnell"O - FSD. 
de novembro de 1963. Hene<1.lcto vallaaBrecs - PSD. 

DeSlgna1ila em 13 ele novembro de WUSOD uonçaJve.s. (23 ele IlD:-U de 
1963. . 1953' -' E'SO. 

Prorroge.c18 a.U! 16 de de2embro dt' Uaruel Krleger - ODN. 
1984 eJ.D v:U'tude do RequertloeottD "U.. u>pea Ua QosLa 129 ele .3utub!"O de 
mero L 1:>3-63 ao Sr. senl1d<>r ADT~- ll16~) _ UDN. 
ruo Juca. aprovado em 10 de "ezem· ,Milton Campas (Vlce-Preslaen.t.eJ 
bro de 1963. Henb8Jdo VleU'a - UON. .~ 

MetIlbros 151 - partidOl Rw .Paunell'a _ UDN. 
Jose t"eIjClanQ - PSD. 61lvesrn t>enclea 123 de Mm·, Ç-e 
RUY Carneiro - PSD. 19631 
An~nJ(l Jucá - P113. Bezerra Neto 123 de abrU de 15163) . 
P&dre Cal ... ", - UDN. _ P'lll. 

H) Para o estudo das Mensa
gens do Poder Executivo re
ferentes à REFORMA AD
MINISTRA TlVA 

A!onsc OeLso - m. 
Noguell'& C1a aama _ P'I'B. 

Sarros ca .... va.il1o _ P'l'B. :' 
AJoySl0 cle Carvalho lPresiJerÚ.eJ 

- PL. 
Mem de Sã - PL. ' 
Josaphat Marinho - S legend~.··: 

li) Para' estudar ai situação da 
CASA DA MOEDA' 

OflCQa 1)01 LnlClatlva da Câmara 
E) Para efetua, o lavãntamen- dots Deputados aprovada polo .;len.do 

to da PRODUÇAO MINERAL em 1.12 U'63 
. . M emlJfO! t J 51 Part1dO$ 

K) Projeto de Emenda à Coris-
tituição n9 7/61 ' 

crlada em V"lrtuae do RequerImen· 
to D'" o61~63. do Sr, Senadol Jet.ter· 
*'n de AgUIár, aprova.clo em lfl lJe 
8ÇÓSt<,J ae 1963. Designacta em 28 áe 
agôst< de 1963. 

Prorror;act8 até 14 de MaJ'Ç() Qe 196-4 
CO!) dJ~ .em nrtude do Requer!m~n
to nUmero 1 160·63. do Sr .. Sena,aOJ 
Jefterson· -de Agutar !1.provado em lO 
de dezembro de 196U. 

M embrm ('1) -' Parttdo.s 

JcttersoD de Aguls.r c.Preslot= . .:ne 
PSO 

WilsoD QQnçaJves - PSD. 

Artnw VlrglUo - PTH. 
Eomunao L.oeV1 - P'l"B. 

AdolphO Franco _ UUN, 

Eurmo Rezende (VlceP.reGJ.dent·el 
UDN. 

DO PAIS a estuda, os meios 8en",,0"$: 
capazes de possibilitar a W!1sorl .:!<>nça.lvea - PSO. 

I d . I' - Leite Neto - ~l:l0. 
Sl..!8 n ustrla Izaçao. Slgelred'l Pachec(l· _ PSD. 

Crt3C1a em nrtude (1Q Requerlmen .. 
to ali 6u5·63 dQ Sr Senador JQS6 
El'm1rl0. aprovadO na sessão de 1.1 de 
setembro de 196B 

DesliUsd8 em J9 de setembro de 

Argemm; de FlgUell'ed.O - PTB. 
Edmundt> LoVl - P'lll 
Adolpho Frito"" - UON. 
JoAo AgrlPlllO - UDN. 
Auré1.kJ Vianna _ PSB. 
Josapnat Ma.n,I'1l1o - Sem legenda. 
Deputados: 

. Gustavo capa.nema (Presidente> -
,Prorrogada ~m v1rtude do aeque.. PSD 

rimento oy 1,l59-6::; Clu Sr. SeDM1Ol· r AderbaJ Jurema _ PSD. 

1963. 

Ml.ItOD Campo~, aprovado na sessão Laerte VIa Ta - UU~ ISubst1~uldo 
de 10 de dezembro de 1963. pelo eputa:ia ArnaJdo Nogue1.t'a) * 

MemOrw 19) - Partidos 

Jose lI-'eUClELn() - PSlJ, 
Attilio roneana - flSD. 
Eàlgêruo Barroa - PSD. 
J oge . ErtIllrlÔ tRelu tor) - na. 
Bezerra Netc,. _ PTB. 

HelWI DIM :- lIDN.· 
Doutei d.1! AnOrade - ?TB. 
ArnaJdG Cerde1ra _ PSP. 
Juare2 r(l. vora _ PDC. 
Ewa1r1o tJ-o..n to _ MTR. 

IQUE IIISl'OE SOBRE AS AIA1t1l
RIAS DA OOMPETBNCIA PRIVA
TIVA 00 SENADO. LNCLUINDD 
AS llfi PROPOR A EXONERAI}A(J 
DOS CHEFES DE MlSSAO I~l
PLO~1A1'ICA Pfi:RMANIlNTh. li 
APROVAR O ESTABELECUU:S
TO O ROMPIMENTO li O m:A
TAMENTO DE RELAÇOES OI
PLOMATICAS C031 PAISES I~S-
TltANGEIROS). ' 

Eleita em 4 de outubr ode 1961~ 
Prorrogada: 
- ate le 6le dezembro de 1962 pelO 

Requenmento 307-61 apr •. em 1.4 .ele 
dezt'mbro de 1961; 

- ate lfl de Clezembro de 1963 O'E!lO 
Req l 139-63 agr. em 10 de deze:J1 .. 
bro de 1963 ' 

COmPlet<ada em 29 de outubro 'ce 
1962 e 24 de abril de 1962.-

Membros (lO) - Partidos 

M~l(J Brtlga - evl'a 
Joscilhat Marinho - S/legenl1a. Lopes ds Co.st-a - 'UDN. 

I) Para .. 110 prazo de três (3) Menez .. 1"ImenteJ - .1"SD. 
WilBOD Gonçalves t23 de &brll .de 

mesesf proced~r ao estudo 1963) _ presidente ..:.. PSD. 
Secl"etano: Otletal LegISlar.. Vet, Mllton. l:ampw lPrestdente) 

PL-6. J. B. Oastejon Branco. UUN. 
Jo.Uo LeIte IV1CePr ) - PR. I SecretArlo: AuxlUar Legtsaltfvo 

C) Para o estudo dos efeitos 1"L-10 aJexanti" Marques de A1bU
da INFLAÇAO E DA POLlTI- 'querQu~ M~llo ... 
CA TRIBUTARIA E CM. lJAL tteUlllOes. 0'0 relr" ... I~ bOI"'. 

das proposições que digam LOblto da Sllveira - PSD. 
respeito ~ participação dos _ R~§DcarneirO (23 de aorU do 19t,3! 

trabarhadores 110S lucros OwC1o . Mond..ll:l f.. de outubro :de 
d • 111641 - PSD . as t!mpresas. EurICO Rezende (23 de allrU áe 

MEMBROS 19U3, - UON 
Sena.dol'cs: DanIel Krleger - UDN, 

Bezerra Neto - Presidenteo MHWD Campos IVice-Presideul;e) SOBRE AS EMPR~SAS PRI· 
VADAS . F) Para estudar a situação dos Afonso Arjnos - Vice-presidente - {lDN 

TRANSPORTES MARITI. Jefferaon de Aguiar - aelator. fieno.la. Vlett. - {]l)N. 
Crlaaa em v1rtude do ReepJerunen- Leite Neto LOpe.s d.a Costa - UDN. 

to D' '31-63. do Sr SenaOOI (}QUV€(l MOS E. FERROVIARIOS Nelson !.':.aculan - Silvestre l"êrlcJes ........ ) 
Vtoira. aprovado na sessão de ~ de Eurico Rezende Vivaldo Lima - PTB . 
•• ôsro de 1953.. . d A_ DAft Aurélio Vianna. Amaul'j' Silva 124 de abrU de !ge·3> 
- fIO C~:~5:.':3, v~u ~r:-"" s~n;=~:é Secretâ1i~,: Ar~y O'~Uly· de g."uz.a _ ·PTB ' 

DesIgnada em 8 de agOsto de 1963. Enn1r1o, aprovado aa sessão dI 13 de - Vaga do_ senador Pmto Ferrelra 
f>rorrogada em vtrrude <20 Requon- novembre de 1963. COMISSõES ESPECIAIS ~~tB de abrU de 1963) - Rela"" 

mento D' 1.161. de 19611 do SenDO! PAR' O "'STUDO DE Benador AttlUo Pontana. ap",vajo "",,'Iinada em la <lo DovemJ>ro de "r .,,. AlOYSIO de carvalho - l"L. / 

em 10 do dezembre de 1003. ,9~rrogada até 15.do dezembro de PROJETOS OE -EMEN L!no de Matos - PTN. " 

Membros .fi) - l"artldos 1964, . em virtude do Requerimento DAS A CONSTITUICÃO L) Projeto de Emenda à Con,;-
~ n' 1 162-63. do Sr. senador JQlIo. à C . . ã 9 B/6" 

Attlllo Fontana I - nesJdento LeIte. aprovad<> em lO de dezembro J) ProJ€·t~ de Emenda ons: tltu'Ç o n • 
PSD. do 1961l. tituiçíio n9 4/61 'SOBRE ~XONERA~'AO POR PR'iJ.. 

Jose FeUclano (Vtce-Pr .-) Membros '5)- _ Partidos POSTA DO SENADO DE CHI-:I'E 
FilO. (QUE OISP()~ SOBRE VEl"CIMEN· DE mSsAO DIPLOMATlCA IIE 

JOSé Erm1I10 - Relator - Pl13. 

Adotpho ~nco - UDN. 
AuréUo Vianna _ PSD. 

Secret-arl&: OflelaJ Ul:u!:islllt!VO 
pl.ra, J'J.~leta R1~elJlO dOt. $jnt~. 

Attu.. Fontana - PSD. TOS 005 ~lAGISTRADOSI CARATER PER~lANENTE'. 
Slgetrecto Pacheco -_ PSD. 
J08é Ermlrto _ PTB. 
írtneu Bornha usen - UDN. 
JIlUo Le1te - PRo 
Secretàr10: I\uxlllar Lel'1alAt1vc 

P1.r-lO. Alexandre M de A. Mello., 

lI:!elte em 21 de lunho a. 1961. 
Prorrog a ela: 
_. até Ib de dezembro ele 1962 Of'!!c 

Requertmen!() 609 61 apr. em 14 at 
dezembrc Cle .;961. 

EleJ.ta em !'j de outubro de 1961;' 
Prorrogada: 
_ at..t' _I~ de dezembro d·e 1962 I)f!.lo 

Reque~imenr,() tinS-61. apruvado em 14, 
de 1anelfo de 1961; 

,/ 

/' 
I 



- .ta 1:1 de' Janelro de 1953. Ol'JCl 
RequeruueDLQ '181-6:1: &prl.l1'IQo em J, 
da dezembro QIe 1962; 

- ate lb ae a.ezembro de 1964. Ml(l 
Requerunento t .• 4U-53 aprovllâo em 
10 de del".-embr4j, de 1963 

Completada. em lO de macço ele JOão &grlpUlO -ri '0. abrU <I. liltl'j' S) FroJ'eto de Emenda à C'ns 
1962. ~ de Qu!;.ubr", dG 19ti2 • 3 dt _ Vlee-Prenc:tC:Dt.e _ '\J1.)N ~ 'li .. 

.brU Oe 1963 O.mel ECfll'!: .. _ ODN. - t,tlllção n. 5;62 
Memb:-tt.s (lll) _ Part.l.doe SiJvest.n penc,e.& .~i:I de a,brll CU 

1963' - P'f'll 
Jefter:wtl ae "AjtUHU - t-'ISU.. NOlIUe1ra as Gama _ fYta. 
WÜW.D GonçaJ'1e.s \~ (le tt-On] dt B&rl"tlO Carvalh" _ P'TB OOJllPJetnâa em 30- de ma.rço· tIe' 

19132 29 d.e outubro de 191J:l Z:!J :1!' 
abrU de 196:-J nu, t.:arnelJ'O - PoSD . Aurélio VIanna 23 Qe Abrtl dt 

196::11 - PSlJ. . I A.10y51o de Carvalho - PL. 
Ultlàc Ua SUve1ra - PSD. 1963) _ aela t(); _ PSB. 

1UISt'Oh S()BRE " UN'I'HEU:1 AOS 
!\'IU,"U:I.rIO~ UI<; 30,'% 1)1\ AltKI!.:
t:I\UAÇàO O(J~ ,.;::n AUO:!"t 0(,1\.\,1-
110 KAt'EUI!:R I\.S RENU:\S i\JtJ ... 
N.l.U'Albl. 

Elel:'lI em la de setemiJrc 1e ,1:I>1l. MemorOlli /16) _ Partido, 

Meneze! P.mentel - t'SD 
RUy UiU"tleiru .4\'3 ele a.l):-U ík! lfr;3) 

- Pre.sld.ent.e: - PSD. ' 
Looilo ela :;lIveU'll - PSO. 
Jatferwn Oe &1lU1a.r 123 Ge \l.Ortl dt 

19631 - .PSO 
QUld.o Mo-ndtn \29 de outubro oe 

lB63, _ PSD. 
DRnle: Krleg,ar _ O'O.N. 
Eurleo Rezend, t23 4a .a.brll de 

191)3, - UDN, . 
M'1Ú1n campos - UDN. 
ael'lllaJdo VIeira ,Vice- PT .. I<iOJl!eJ 

--UDN. 

Lo~' . <)o Castro - !lD0i _ . 
-. vai- Co' Senad-Dr Ptnto ~ "."..w'. 
lU 'cit abnJ ~1I um - -!tala ...... -
1'1'8 

"erra NotJo 113 Ik abril «. lHSl 
- -PTII. . ~"'.W1' Sll .. ,111 di .br1l 'dl' Im! 
- l'TII, ." . 

\1lnl;o Lima _. !'Til. 
- AI_ '110 C"r..-alllo -!'l.;. 
UM de' M3t<1O - PTN. 

Ouul(J Monc1iD 1211 de uuLu.t'ro .,.. __ 
'OBa, - PSO I -

MHton Campwo - UON. Q) Projeto de Emenda à Con.-
Hertbwd(l.I/lell'lI - UUN. tituic.ão nll 2;62 
uop .. àa Coóta - UON. -
Juão AZrlp:no \23 d.e íl,onJ de 1963) (INS'I'll'U' NOVA0 1J(~CJUMI~.\(,:AlJ 

- U1J~. OE RENO.\s CU FA\'OR "O~ 
B.'UrtOCl Rezend. 123 â aoru 'e . l\JUNIVU'IO!!>t. 

J963, - UD'N. • 
Stlvestre ?ér1Cle:s 123 dt 1.0rO dt 

'963' _ !"rII, 
oNf;U8W'e as Oama - t71'B. 

. Barroa Ca.rvarro - PTUi 
: Joaphl.t MllJinno I~ de .. oril. tU 

Elelta em ,t!!J at mate dt 188:1. - , 
. PrUITugB~a.o: 

- aTA 16 (1.(' delern~ro' dI 1983 !)t"Jl 
~u-enmen~' i~ti Ih'.: .. prc'i'adu ftD ,~ 
de . dezembro de- 'lD6:1~ . 1963\ ~ S, I.g 

. AJo:vtlo de, 04r"'l"'" -
LJruJ dt' Matoo - t'TN, Pl.~ R~U:r~~~: ~~~~~~rG t;:~!!~~_ v~ 

. 10 a! dezembl't). -t:l& .963. 

O) I ·COmpl.etaÇla em':&3 di .. orU ut 

Projeto de Emenda·i Con.- '953" .-
tituição n' 11/61 14.",.,0. - E'11'lIdDl 

(ClllAt'AO DE NOVOS 
~lUNR'1I'IUII. 

Je.ttersuo Q!: .,Afl.lt~~ . _ -PaO. 
~WIJaoD "·uun~aJ rea ',!2I UI &t).."'\l Qt 

19<1~. - 1'60. ~ 
·Elelta.1Im :/I 4e m&r1i'O dOI, lm" -.' ~U1 o..rnetI" "- ~D

·LoaitJ. dl_ SUnlra - ~1). 
PI'OrI"O&iiqlo: _~lte Neto -I:I~ àt &ortJ d', li63) 

.. - .até l~ Ge dezembro t:t. 1KS Gelo - PSD M) ,Projeto de Emehdaà Cons. ReqI9t-ll:I. oprovado em 12 :ie .. _MIlton Campo. - UlJN .. 
n I ã t 9/61 "moro a. Im HortblUdo V\e"'O V:ce-Pr.sldel1';f -
, U ç o ri, _ ata 10 aI ae"ml>ro dO 196., 11<'10 UDN • 

'QUI; MODIFI,C.~ O REGIMIt DE ~eq .1.143-6:1, aJ>l'O'ado 'em 'o 110 ~eze. PUl,."t" - PSD. 
DlSCRIl\UN&C~O DAS RENDASl O"""'U01'O a. 1963. '. _ EurUlO « ... nOe -23 de abrJ Id. 

COmpletada -em 29 (10 our.ut); .. o Qe 1963, - Relator - U1J.N 
Blona em :10 de novltalbro d. 1961. 1952 23 de. abril da 196:1", 2~ ~f SV.. 8ll,estre petlcJt!II 123 de wu Gt. 

PrOrrUi,QtlB: lho de '1963 1953) - ~es!dentf! _ PTB. 

Mcmllf06 - Partld,oll 
Noguelra C1a Gama - ?l'a. 
Barras Carv<.llhtl _ PTB 
Aloysto de carvaJho - PL. 

,- até I:' àa (lezembro de 196i !\eu, 
RequerlmeDt«l 60ã-61 1li>:'Ovadç em If 
d. dezembro clt 1861:. 

- ate la de delemtJro de 1963 Delo 
~oQuerimento 1a2·6~ aprovado ~ 12 
dt deLembro cltl 196~: 

JefferSOD Ce AguUU _ PSC, 
WlLSOD OonçSJ.ve,s (23 da II.br11 de Llno de MBtoa - PTN 

João 1\grlplno !23 de abl'll ne 1ít63) 
- UDN 

l~b31 - ~SD . 
R.uy C8.rne.tro _ PSD. 

Da,mel K.rleg-et· _ UDN. 

, - &[4 16 (te (Iezembro de 1964. 1)ekl 
.RequBl'unento 1.141 ... 63 .apI:Ova.do. em 
lO de dezembro O. 1~63. 

L..OOào !la suvt!U'a - PSD. 
OUJdo MODd!n 129 d. ...utu~rc 

l~b"" - PSD 
MiltoD camJlO$ - UDN. 
fiel1bruoo Vieira - UDN. 

MemtJroa t16) - PartldOl wpea da Costa - ODN. 

deI -
R) Proj<'to de Emenda à Cons

tituição nq 3/62 
JeffersoD Cle J\iW&r 123 de a.brU João AirlP1no j23 de abril d. UJ63) 

de 1963, _ PSlD. - UUN . 
Meuezec fl'lmcnt.eJ _ P::iiD. B;urtco R.ezende (23 d., &b'HJ 4t 
FUinto MlllleI _ P5O. leBJ, ,.. UDN. 
Ou.tt10 àf:ond1Jl 129 de outulr.tl de SUvest.rt Per1cJe.s )23 di abrO de 

19U, _ f'SD. 1963l - P'Il! 
RUJ CarneIrO (23 da abri! a-e 1~tJ3 Noguetra C18 Gama - PTlL 

{AUTORIZA O rRIHON.U SUI'E
-R10ft ELEJ'fORAl & FIXAR DA
TA PAR .. ' 1\ UK'\LJZAÇAO 00 
PLEBISCITO PREVISTO NA 
EDENDA' CU:-';STlTUCIONAL N' 
• - 41'0 ADICIONAL!. 

EleJta em '0 a. IUlh<: ae 19a2. _ P8D, aarro, carvalho - P'l'B. 
Aloysio d. Carvalho - PL_ ProrOia<;lo: 

DanIeJ Kneu,r (Relator) - Ol>N. Mtgue) Couto - PSP. _ ate 10 ele óezembro de 1963 peje 
IlIIrtoo Rezend. 123 do ~ do Cattet •. l'1nhetro 1.23 d. ."rU do lWjUerimentCl 787-6~ ."",vado..., !li 

- e. te to etc -aeu.:.mbrQ di a;;';l1 ,")1'10 
ReQuél unento tl~ l l,n~u~ <iiJ'fv\.,.UU 

.!UI l2 ae aezewiJr" oe U.JS;'; 

- ~ t.e U Qe Clezerubrl' Oe lU'llJ )110 
t<tl..;ut:!'ltnentu, 1 H1·b illprv ... J~ !l-Ql 

,10 ,Jf \jezemDrt de i.U6~. 

C»ll1pleto, ,em 1'3 a •• ort: de i»h. 
Meiu:nt)l'~ - '~ar.~QUIt 

J~lIersu[) .ae .A;wal - 1:'::50", 
H'...;~ ..... tl.rD.e~ - ~tiU 
\..A.10al. "Qa :::;lYeu - I:"-SU 
Wli~'O I..!onÇ8J"~· ,~. a~ tbru di . 

,~oJ) - p~u 

t..AWir -N&tç' .2J:. f.1I31 - flSO .. 
M~ne'ze~' t"Utiétit-ttJ - ~re..sJOt.n!." 
Mbr.u,D 'C;r.m.pu6 .:.;: Ul:)~ 
H~rHl"',Q(# ~lelr. - VU.N 
1.t\Sl:I.phal Ma.rtnao ,- :.IJ f 63, 

iJ.Ot!· t"fesldflDt.fo .. _ ·UU.N ' . 
iJIInJ~~ ({rie,..,,·:"" Ot.JN 
,,~ga'. 110 "!IenhOJ~ P1U1u l"orrOlrl 
Ii:'lnl:;~ 'Re~endt· 1111'." fia. _ ll1JN. 

:l~ "fllll _'"' prs' . 
:-'U~~11'L'" ~il aami - ?TlI, 
84rt'11~ oarn.J\o _ rTli. 
Mem 1e' Si --PL 
Mii{lJl,. Cout-o -23 •. 611. - ~S;P. 

T) Projeto de Emenda à COn,. 
titUlção nq 6'62 

:AUl'UI!.N'11\ PAI:A QU/\"fKO o N~ 
iUJ.;J:O ')I!: RI!;PItF.S .. :N'1 AN1't;S 
OOs "~S'fAUOS lo: 00 OISTRI1'O 
Ff:lJ(~ li". NO ~j(i:NAUO~. -

ele! B em 13 /I Gl 

Pr-Ofl'(lg .. aa· 
- Iltt! \1) J:l 63 oei-O p.,eql.lerlmen-tó 

190-6i aprovado "m 1~ 1:1 6:.1:: 

- ali! I:> l~ 6-1 peJo R.equenmento 
1.14B-63 aprov9do em 16 l2 83. 
Ct)mpJet.9d~ em 23 •. 63 

Memoroa _ Pl:\rrJÓOi 

JefterSQO Clt AgWtU - flSO 
Ruy Cbrne1ro - PSD 
L..obão da SUvctr. - ~latot 

PSD 

OonClJJ\tes '2J , 03) 

Mellt'z.e~ P~:U~ntcl _ PSD 

MU"'n cam""" -UDIi 

--
19<13. - UON. '963. - PTN_ de dezembro d. 1962. 
'. MIlton CampeIO _ UDN.· '- ato! 16 d. dezembro rio ID6' pelO Bcrll>aldo Vl...... - UON 
. ,Her\bal<lo Vle.\ra _ ODN. P) Projeto de Emenda à Cons- Requerunento 1 146 'DfOVado fZD 11 JQSIlota' Marinho - 123' 5J, _ 

RW . PaJmetra -UDN, 'tituição n9 1/62 d. de,.embr. do 1963 UDN 
Am&1Il7 aUva _ a3 110 at>ru 4e . OOmpletada em 23 41 abril de Dam" ECr!e~er - UON . 

19031 _ PTB. IOlutWA'fOIUEDADE DE CONCUR- 1963. &ur'oo Rezeu!le - _~8 • 63. - VI • 
.sarros OatvllJho _ PTa. 80 PARA lNVESTlDU&4 EM ce .. Pre.'.ilÍ.ente - UD.N 
A."emlro d. F'iguotredo _ !'TB. CARGO INlOlAL DE. CARREIRA Membro' - PartIdos .,. Vago do SOOMOr Ptnto F.mlra 
Bezerra Neto '23 de a.brU da l~S E PROlBICAO DE NOMEAÇOES Jefferson ae A!rWa-r - PS. (23 f 63. - Pres1dente - PTB 

_ P'l'B. INTERINAS, . Wu..oo Oooçlllve, 123 dt &)nJ de NOllUetr. O. aaina - P'I'8 
• AIOYõlo de CarvAlho _ PL. 1963) - t"SD, t- Sa.rt~ Carvt.!ho - PTB 
Uoo d. !laI". _ PN. EleIta em 10 d. malo cio 11162. RUY Cernetto _ PSD Mem ele Sã - PL 

Prorroeada: 1QbAo da S1JV&lra - PSD. Júlio l~ite (23 t.83) - PR, 

~) Projeto dE' Emenda à Cons
tituição n'l 10/61 

IhPLIVAÇAo C/AS C01'AS OE ml
POSTOS, DE~TINADAS AOS 61U
NlCiPIOS,. 

Eleita em 'j8 ri. dezembro d. 1961l. 
, Pror<I(Jada, 

- Ate 15 de dezembro d. 1963 oelc 
~, 183-6lI aprOV/l<lo em 12 d. de
IIDlMO d. 1962. 

- .~ 15 141 dezembro dt IM4' P'ftJc 
iIIcI. 1.1e-6:I "''''''&40 em IC d. ou
~ da lIA." 

\ 

- ué 1& ele dezembro d. lP6~. pelo 
Req 185-62 aprovoda em 12 dt do
~embro de 1002. 

- Até 15 de Oezembro d. 1983 pele> 
Req 1,144·63 aprovado em 10 de de-
.embr. de 1963. . 

Meneze& PHnentel - PaD. 
Lelte Neto ,:a:l de abril de 1963, 

PSD. 
MIlton Campo. - UDN. 
Bertbaldo Vieira - UDN. 
JoAO AgripinO 123 de abrU d. 1963) 

_ UDN. 

Eurico Rezende f23 de .brll d. 
1963) - UDN. 

Dantet .Krtegar - UDN. 
de SUvestre Pérl,l.. 121 ae abril clt 

1963, - P'I'B. 

COmpleta0 a em 23 de lIIIrD de'wea, 
Membroa - Partidos 

JefrersoD de agUiar _ PSD'. 
WIIsoD (}Onçalv.. '23 d, abril 

1963, - PSD. 
Ru, C&rnell'o - PS. 
Menezea Pimentel - P8D. 
MUloD CamJlO$ - UDN. 
He.:lbMOo Vieira - UDN. 
!Curto(! . Rozend. l2S a. rWJ1I 

(11$1) - \1DN. 

!loguelro .<Ia aama - P'I'B. 
Blll'l'OI Canalll<! - PTlI. 

dto . Mem. lJe'!IA - PL, 

U) Proje1o de Emenda à Con.: 
tituição n~ 7/62 /. 

mF.VOGA " f:6IENDA CONsnTU_ 
ClONAL N" t, QUI! INSTITUIU O 
SISTEMA PARLAMENTAR 011 
GOVI!:IINO E O ART 61 DA UONS. 
TITUlI)AO FEDERAL, DE 18 DM 
SET~IBRO DE 19461. 

Elel1<1 oro 6. 12,6:1. 
Prorrog:1da: 
- &t8 15.12.63 paio lWjuorlmenle 

101-62. Ilt)rovado em 12.12 .Si; 
- até 11.111,64 paio Roquartmlllto 

I. U9-83 aprovlda o ... IO,llI a. 
COmpl"_ "" :11.6,111. 
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Membros . - P&l'IIdQs 
'efferson de AguIar - i'SIl 
RUY Carulro - PSD 
Pedro Ludovloo - i'SD 
Wlls<>n GonÇB.lves 123. t. 69) 

VSD 

Leito Neto - PSD 
. Anl&Ul7 euva - PTB 

Bozerra Neto - Pl'B 
... Vaga do Senador PIn... ......". 
- PTliI 
.. • vaga <lo Senador Eduardo 011-

Afana0 ArInos _ UDN 
J_pIU,t Marinho _ lIem 
Raul Glubert1 _. PSF 
José LI,lte - PR 

tAlão ,V1ce-Preeldente) - Pl'B Z-2) Projeto. de 
.... vaga do Senador Eduardo »- C t't' ã 

I:.menaa 
n9 7/63 SOl.. _ PTJ!' . ons I UIÇ O 

De61gna.c!a em 25.5.19(\ 
J~fferson de AgUla.r CPS~J. . 
Antônio Balblno (PSD). . . 
WilsOn GonçaJvea (PSD)J' 
Ruy Carneiro (PSOJ. 
Menezes Pimentel (PSD)~ 
Edmundo Levi CPTB).·· 
Bezerra Neto (P'I'BJ • 
Arthur Vlrglllo ,PTB)~ 
Oscar Passos ,PTB) , 

Beoed1to VaJ1a.dares - PSD 
Menezes Pimentel .." PSD 
1IWton Campos - tlDN 
Eer1baJd<! Vieira - tlDN . 

EUr1Co Rezende _ Pre' ·1cJ.t- -
MUton Oampo. - tlDN (TRANSlrERENCIA PARA A RE

SERVA DO MILITAR DA ATIVA. 
QUI! S:E CANDIDATAR A CARGO 
ELETIVOI. 

Afonso Arinas tUDN)~ 
EurICO Rezende '23. t. 63) - UDN 

'Dantel Krieger _ ODN 
,oão agripino '33.( 63) _ UDN 

· Am&Ul7 SIlva (!3.(63\ - P'P" 
· NOguelrl!.. da Gama _ PTB 

BarroS carvalho - P'P 
140m de Sr. - PL 
RaUl Glubert1 - PSl 

.v) Projeto de Emenda à Cons
tituição nq 1/63 

:(TRABALHO DI! MVLHERES E ME· 
NORES I! TRABALHO ElIl IN
DlJSTIUAS INSALUBRESl. . , . 
DeSlgnada em 23.(.63 . 
Prorrog&da até 16.12.64 oeIo Re· 

lIuertJ:ilento 1150-63, aprovado .... 10 
de lIe.embro dI!. 1963 

Daniel Krleger _ tlDN 
AloysiO do carvalhO - PIl 
Joaaph .. , Marinho - Relator -

Sem Legenda . 

Y) Projeto de Emenda a Cons· 
tituição n9 4/63 

(CONCEDI! IMtJNlDADES AOS 
VEREADORESI 

Milton Campos ,UDN)' 
Eurico Rezende CUDN). 
Aloysio de Carvalho IPLJ. 
Josaphat Marinho (BPI). 

DeslgnaCla em 2.10.63 Aurélio Vianna (-BPIl. . . 
PrOrrog:o.áa até 15.12.64 \1010 -- Aarão Stelnbrueh (BPlr~ 

querimento n!lmero 1.156-8>1, aprova-
do em 10.12.63 ---. 

. Uembroa _ P8rtldos COMISSõES .. 1 
Jefferson ae AgUiar - PSO P ARLAMENT ARES I>E 
Ruy c • .rnelro· - PSD INQUÉRITO· 
Wllson Gonçal... - pso- . 

Des1gnaCla em 20.6.63 Jose F,·J1c1ano - PSD CRIADAS' DE ACORDO conl. CI 
Prorrog8<\a até 111.12.64 pelo _ WaJfredo Gurgel. - PSD ART 53 DA CONS'.I'l'l'lJIÇAO a 

querunentG Dúmero 1.153"'63.. .,,-..... Argemu'c de FIgueiredo - r.n:, O ART. 149, ALtNEA 4. DO' JlB.oj . 
do em 10 12 63. Bezerra Ne:o - PTJ! .. GIMENTO INTERNO. . 

Membros - Partld05 B1lveslrl! Pérleles. - PTB 1') Para apurar a aquisl9ão, 
tt;g~rn!~o A~b- PSP =~[~z~e :. ~ pelo Covêrno Féderal •. dOI 
Lobão d.. euveir. - PSD MUton Campos - tlDN acêrVos de concessioné,rial 
Wllson ôonçaJves _ PSD Aloysio de Carvalho -' PL d . r • bl . 

Membros - P&rt1do5 
Jefferson ae Agu1ar - PSO 
Ruy Carneiro - PSD 

Menezes Pimentel _ PSV Afonso ArInos .... tlDN e serviços pu icos .9 a 
Leite Neto _ PSD Joaapbat Marlnbo - Sem Lei.Ma importação de chapa!l. d.· 
a_o _ SU a ~ Júlio L'lte - PR 
~u.. v - PU - aço para a Cia SidE,rOr~-. Bezerra Neto - PTB Lobão da SUvelra PSD 

WllsOD GonÇB.lv.. - Re\a.lQr ._. Vaga do Senador Plnto POrTeira gica Nacionál, 
- PTB Z-3) Projeto de. Emenda à Criada peJa' Re.sOlução n!lmertl 11. 

SUv .. tre PértoJe.s _ PTJ! COl1stituição n9. 8/63 de 196~. assinada peJo Senhor NelSoD 

~SD 
Menezes Pimentel - PSD 
Lei"" Neto - PSO 
AmaUl7· SUva _ PTB 
Bezerr. Neto - Vlce-Preo\denle 
~ 

Adalberto Sena _ PTB Ma.culan e mais 28 Senhores Seu&-
Kur100 Rezende <23 .•. 63) _ UPN (AU'l:ONIl3flA OOS. MUNICIPIOSI dores ,apresentada em 30 de ma1.e de ' 

19631 ' 

vaga do Senador Pinto POrTeira 
• PTB 
5Uvestre Pér1c1es -. PTJ! . 

· Argemiro de l"lgnelreOo - PTB 
Eurico Rezende <23 (63) . _ tlDN 
1IWton Campos - tlDN 
Daniel Kr1eger _ tlDN 
Josaphat Marinho - Sem Legend .. 
Aloysio de Carvalbo - PL 

W) Projeto de Emenda à Cons-
tituição n9 2/63 . 

(DIJUlITO DE PROPRIEDADI!) 

Deslgnaoos em 23 4.63 
Prorrogada: . 
_ até Uí.12.64 pelO Requerimento 

1.151-63 .. provado em 10.12.63. 

Membros ..:. PartlGos 

Jefferson ele Agu1al' - PSD 
Ruy Carneiro· - presIdente .- PSD 
Lobao da Silvelr. - PSD 
WilSon . Gonçalves - PSD 
MeneZfCl Pimentel - PSD 
Her1baldo Vieira - Vlce~Pre.slden': 

te - PSD 

MUtoD campos - tlDN. eslgn8<ll, 'em 22.10 63 DI'" . 1 .,. ·1 • 
AloysiO de carvalho - PL . . PrOlTogl.àa ate 15.12 64 pelo ao- os gn- em 3 de 01_0 "e'I 96. 
JOSl1phllf, Marinho _ Sem Lerrenda QUeriInento ntlmero 1.15'1-63.- aprova- - Prazo - 120 dias, ate 28 dÉI &e-
JoAo Agripino - UDN ; do em 10.12 63 te;;:;~!dJ~63. . . . ' 

. {Mem.tlros - Pa.rt1dos _ Por mais 120 dias. em v1J:tude 
Jefferso.D de AgUlar - PSD da aprovação do Requerimento' ,n11-

Z) Projeto de Emenda à Cons-. 

tituição n9 5/63 
(DlSPOE SOBRE· O IMPOSTO DE 

VENDAS I! CO~SIGNACOES 
Deslgna.cta em 31. fi 63 
Prorrogada até 15 .1~. 64 pelo Re .. 

querimento QQmero 1".154-63., ~ -~ 
,,&do em lO 12 63 

Membros _ ParUdos 
,Jefferson Ge AgUlar - PSO 

RUy carneiro - PSD . 
Lobão da euvetra - PSD 
WUson Gonçalves _ PSD 
Meneze.s Pimentel - PSP 
Leite Net" - PSD 
Amaoo SUv. - PTB 
Bezerra Neto - PTB 

Ruy cuneiro - PSD mero 656 .. 63 do Senhor Senador JoiO 
Jose Fel1ctano .... PSD Agr1pln_o, Da sessão de 18 d.· sét.em-
Wllson Gonçal'''' - PSD bro de 1963 '21· bora.) . ": 
Bezerra Neto - PTB _ pcn mais um ano .em Virtude de. 
Edmundo Levi - PTB aprovação do Requerimento nwnera 
Argemlro FigueiredO -' PTB 1173-63. do Senhor senador l:.elU. 
Mele B;:-aga - PTB Neto, na sessão de 12 de dezelobro 
EurIC<. Rezende '23 .• 631 - UDN de 1963 
Aloy51o de Carvalho - DDN- -Membros _ ParUdos 
Afonso Arlnos - UDN Jefferson de Aguiar _ PSD 
Josaphal Marinho, - Relator Leite Neto· (Presidente, - PSlO 

Sem Leguoda,· NelSOn Macule.n _ PTB 
Aurélio Vianna - PTB Jo~o Agripino. 'Relator) _ UJ)N 
Júlio Leite - PR Jo.uD/lat MBl'lnho _ Sem Legenda 

Z-4) Projeto de Emenda 
Cllnstituição nq 1/64 

2.) . Para apurar fatos apol1ta-
à dos da tribuna do Senada 

(Eleição áutomática do Vlce-Prfe~ 
... Vaga do Senador HUmberto slden~e clJm o Presidente <!.a R.epll-

·Neder - PTB bUcal· 

e outros. relacionados ;com 
irregularidades grave!1 • 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos Argemlro de Figueiredo PTB OeHignads em 26.2.1004 

Eurloo Rezende 
_ UDN <I Jefferson de. Aguiar (PSD)'· crtada pela ResOlUÇão· D"Omerll 33 

Amaury Silva' _ PTB 
Bezerra Neto _ I?TB o 

•. Vaga de Sena-dor p'Jl~O Fer-

Ruy Carneiro lPSD- _ 
MilUln . Campos _ UDN l.tObâo d.t. Silveira (PSD) , 

WilsoD Gonçalves IPSD) 
Dantel Krleger _ UON Jnsé Fe.lirlano .PSD). 

de 1963, a.ss1na.dl'1 pelo Senhor ·IJef-, 
terson de AgUiar e mata 33 Sentlores . -', 
Senadores apreseDt.Bda/D.a sess~D de J 

t'etra _ PTB· . AloysiO de Carvalho - PL' Bezerra N"et(, P'I'B). 
Silvestre -Perla;.!e:s _. PTB 
Artw VU'g1ilo _. PTN 

Josaphat Marinho - Se m.Legenda }..rthur VJrgiJí.o IPTB). 

EurICt. Rezende 123 4 63) ,-. ODN 
:MiltoD Campos ~ Relator _ aO:i 
João Agnplno . - UDN 
Josaphat Martnho ~ Sem Legends 
AlOY.!l.o de Carvalho - PL 

Z-1) Projeto de Emenda 
. tituição n9 6/63 

(ISELEGIDILIDADE) 

·Deslgnada. em a.10.63 
X) Projeto de Emendá à Cons-

- 9 6 . Prorrogaà.o até 15 12 64 oel0, Re-
tit,!içao n 3/ 3 querlmento o1lmero 1.1D6-63. aprOV'-

tlHSPOh SOBRE A "~DMlNlSTRA., do em 10_ 12 63 
ÇAU 00 DISTIUTO FEDERAL-- Ir Membros _ Partidos 
MATIlR1A DA ÇOMP~'TENCtA 
PRIVATIVA DO SENADOI. .. 

DesIgnada em a 6 63 
, .Prorrugada ateI:' 1:1 64 . pelo- Re-' 
'I'Jetlmento 1 152-63, aprovado em 10 
oe dezembro de 1963 

Membros - partl-doa. 
Jetters·oD de Agul.ar _ f'ti];) 
R-uy carneiro - PSD 
4>_ . d. SIlvo"" '- PSf 

Jefferson Qe Ãgu1ar - PSD 
Ruy carneú'o - PSD 
Wilson QonçaJve! _. psr 
Jose Felicianc - PSD 
Wal1redc Gurgel _., psb 
Argem1.ro de FIguelredo - PTB 
Bezerra Neto - PTB 
Silvestre Pérícles '- PT'B. 
li!dmundo Lovl - ]>1'<1 
Eur1cc. Rezende .- UDN 

I~'~" ~.: ~' ~ Milton Cam!1R" _ 'UUN 
___ !1GFsto Ga ~ - IIDN 

A!ltOnJ. ,rue> 'PTBI. 
0Sea.r f'assos IPTB). 
Antôn10 Carla.-: fUONl. 
AlOYsiO .de Carvalho (PL). 
Eurict (~P?.endf' (UDN). 
Milton Gampoo IUDN). 
JOstLphat. MarInho óBPD. 
Júlio Leite 'BPIl . 
Au.réllo ""iar.na IB~IJ 

Z-5) Proj€'1:o de Emenda 
Célnstituição nq 2/64 

à 

(Dâ no·~·a redação à aI1nea a, do 
e.rt. 101 e ai item LX do 8rt 124 da 
COnstitUição Federal a fim de esta .. 
betecer qt;le sejam orocessados e jUl~ 
gaçlos .. ne;) crImes comuns: 

- os t:lembr06 do Congresso Na .. 
cfon.a!, pelo Sup:emo Trib·unal Fe ... 
dera.l: ' .. 

- 'Os membrru. ~ Assembléias LI!: 
1a.tiVM, .peklfi Tr!bunai.5 de J~tiça}. 

30 de outubro de 19631. 'i' 
Prazo - a tê o fIm da se5sA.o 1 ~g1J. 

l&ttV8. de 1963 ; 
Prorroga.ção pot 90 d1as. (até 15 da 

março cle 1964) ,em· Yll'tude do .. RA
querimentr número 1 '163-63 10· Se
nhor Senador W!lson Gonçjl.f'9ea: 
aprova.d.o . na. sessAo de 1ft' de· de:~-
bro de 1963 12\ 30) . ." 
. DeSignação em 6 de dezembrt' de .. \ . 
1963 _ 

Membros (lU - PartIdos 
Jefferson· de AiU1ar _ PSD· 
Le1te Neto - PSD 
At::111c.. Fonta.na - PSO. 
Wilson O<)OÇlQjves ..:... ,;p:-es1dent,;. 

PSD 1! 

Artur . VirgU!o - PTB -, 
Bezerra Neto ·O,lt 63 - Vtce·Pr'" 

5!dente - PTB .. 'l 
Mello Bra-h _ PTB 

.Joã-o Agripino _ ODN 
Dantel Krteger _ OD~ 

EW1cO ·Rezende f23 1: 631 
AurélIo Vianna - PSB 
Secreté.rto Auxiliar U>O;I'ilalflft. 

PL-9. J. Ney Passo. oan 'as . 
L<>bA<l ela SU.elr. _ P!lD 

) 

I 
( 



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEçAo 11 

ANO XIX - N° 151 CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIRA. 19 DE AGOSTO DE 19Gi 

CONGRESSO NACIONAL' 
PRESID~NClA 

Convocação ,1e sc5lão conjunta para apreciação de veto Presidencial 

Faç<1 ,s.aber que o Congresso .Naciona~ aprovou,. nos têrmo$ do art. 1'1, O.RJENTAÇAO PAItA A VOTAÇAO 
• l° aa Constitujção Federal e eu, Canullo NogueIra. da. Gama, Vice*Pre- Cédula Veto Matéria a que se refere 
sidente do Senado Federa.l, no exercício da. Preaidência. promUlgo o se- u. [lO 

guillte 
DECRETO LEGISLATIVO NO 39, DE 1964 

. Mantém o ato dO ·TribunaZ de Contas da união denegatório de 
Tl!gistro ao contrato celebradO entre a DiretOria Regional Ms cor. 
r(~ios e TelégrafO: no Estado ao A.mazonas e a firma J. Lima# para 
reparOs, no prédio daquela repartiçlio. 

I ... rt. 1°, ~. mantido o ato do l'ribunal de contas da União deriegató
. rio do registro ao contrato celebrado, em 23 de agôst,o de 1954, entre a 
DÍI'etoria. Regional dos correios e Telégrafos no Estado do Amaznaa e ·a 
firma J. Lima, para. a execução, pelo segund~ contratante, de rep8I"01!1, 
110 prédio daquela. repartição. 

A'rt. 2° ~ ltste decreto legislativo entrará. em vigor na data de sua pu
blicação, :evogadas as disposições em cont.rário, 

Senado Federal, em 18 de agôstô de 1964. 

senador CAMl:LLI) NOGlJ"EIRA DA GA.1t4 
Vic'"'-Presidente, no exeraício dIJ. 

Presidência 

o Pl'esidente do Senado Federal, nas têrmos do art. 70, § 3°, da Cons
tituição e do art. 1°, nO IV, do Regimento Comum convoca. as duas Casas 
do Congresso Nacional para, em sessão conjunta. r. re:tlizar....,se no dia. 9 de 
set.embro do ano em curso, às 21 horas e 30 minutos, no Plenirío da. Cã .. 
mara. dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais: 

- Projeto de Lei (11° 647~B. de 1959, na Câmara e nO 98, de 1963, no 
Senado> que modifica o artigf) 16 da Consolidação das Leis do· ':'rabalho, 
aprovada, pelo Decreto-lel nO 5.'t52, de 1° de maio de 1943; . 

- P.rojeJo de Lei (nO 3.237-B, ie 1961, na Câmara e nO :Hl, de 1964, no 
Senado) Que acrescenta. dois parágrafOS ao artigo 11, da Lei nO 3.807 de 
·a6 de agôst.o de 1960 (Lei Orgânica de Previdêncíc. Social),·· ' 

Senado Federal, em 18 de aflôsto de 1964 

senador CAMILLO NOGuf..:lRA DA GAKA 
Vice-Presidente, no e:xercicio da 

l?residênch. 

Sessão Conjunta . 
25 Sessão .Legislatlta Ordinária 

511 Legislatura 

J!lm 19 de agôsto de 1964, às 21 horas e 30 minutos· 
ORDEM DO DIA 

VETOS PRIlSIDI?NCIAIS 

10. Ao Projeto de Lei n" 1.915-B/ôO tnJ. Câmara e nO 74163 no Senado 
que inclui no Plano Rodoviário NacionaJ a Ugação entre Rio Verde no ~ 
m.do de GOiás <B&-19) e Campo Grande, no Estado de Mato' Grosso 
CBR-16), tenâo rlelat6rio, sob nO 5J64, da. Comissão Mist.a; 

20. Jlo projeto de Lei nO 67-B/63 na. Câmara·e n:) 77/63 no Senado que 
pclut nc) Plano RodOviário NacIonal a ligação Rio Grande-Aceguá tendo 
R.elatórl<J, s~ nO 6/64, da. Comissão Mista; , 

33. Ao Projeto' de Le! nO $-P'/63, no Senado e nO 56164, no Senado, 
'UI estabelece normas processuais relativa!ll a mandado de segurança, 
!tUdo Relatório. sob nO 8, de 1904, da Comissão .Mista (veto parcIal). 

1 

2 

Projeto que inclUi no Plano Rc,dovlá:1o Nacional 
a. ligação entre ruo Verde, no Est&:do de Goiás 
tBR-ICI c Campo Grande, no Estado de Mato 
Grosso ~Ba-16}, 

Totalidade ao prõJel0 
Projeto que i.llclul no Plano RodOViário Naciona! 

a ligação Rio Grande~Aceguá. 
Tota.lidade do projet.o 

.fJrojet.l qut:. t!stabeleca nl)rmB.s processuais relatI .. 
vas a ma,ndado de segurança. 

Letra '~a", "in fine", do art. la (palavras vet,adaS); 

:::: :: !r:tl:lr~~d~~t.ada); 
Sessão Ce,njunta 

Za Sessão Legislativa urdinana 
S~ Lerinlatll .. 'a. 

Em 20 de agôsto de 1964, às 21 horas e 3U minutos 
ORDEM DO DIA 

. Conttnu:.tçau da votn.ção da~ disposiMvos atingidos pelo veto presiden .. 
ela.l (parcial) ao Projeto _ de Lei nO 1: de 1&84 <C. N. 1, que instituj aOl/OS 
valores de yenGJmentos para os servlclore.s ciVi,s .1lt. POder Executivo e dá 
outras provld~nclas, tendo 

Re-latório sob nO 7, de 1964. da. Comissão Mista. 

Cédula nO 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 

ORIENTAÇAO.PARA A VOTACAO 
DispoSitivo a que se refere 
§~ l° e 2° do art. 27. 
Art. 28 (palavras ',et,adl',J;.). 
§ 2tl do art. 33 (totaUdacte)', 
Parágrafo único do a.rt. 35 (totaHdade) 
Art. 37 <palavras ve"tad:ls). • 
Art. 40 ltotaHdadel. 

? Presidente do 8er.ildt' F;;;:ru, nos têrmos do a.rt, 70 § 39 da Oonstl
tulçao e do art, 19. n9 IV do !"i€.gllUen+..o Vo'nUtA. (lO '7~ as duas Casas d(J 
Congrc.sso Naciona! parI' em sess~o conjunta ti realizar-se 00 dJa :lo de 
agôsto ão a-no em curso âS :U horas e 30 mjnutos, no PlenáriO <:ia uãrrLir. 
dos Deputados, conhe"PIem do veto .;>resldencial 80 Pt'ojeto de ~el. (nú .. 
met'() 1. 140-B de ;_963, O.'l UAmare e n'1 76 de 1964, no ~eDado) que ap-ova 
nonnas para rev;sao ~e tlreços e mcontr.atos de obrQ.l oU serviCQs a cargo 
de órgão do Governo Pederal e dá out.ras provídênci~. 

Senado FederaI, ... m 3 de RC-&"t.o ('e 19f1. 
f't'esldente 

A URO MOURA ANORADl 

() Presidente do Senado Fede-ral nos têrmos do art. ·70 f ap, da 
Constituição e do art. 19 n9 IV, de Regimento Comum, convoca ns duas 
Casas do Congresso Nacional para, e.:n sessão conjunta a realizar·se no 
dIa 2 de setembro do ano em curi)(;. âE ~l tloras e '-:f m·nutos 00 Plenàrio 
da Clmara do" D~putados c·onhet'erem :10 veto ptef..:dencial ao Projeto de 
Let (n\) 3 680, ele 1961, na Cãm<\ra e of,' 187, de 1961,. no senadO\ que Isenta 
OS mlnerb.dor~ de pagamento da coutribUlção arrecadada :pelo Instituto 
de Aposentadoff!, e Pemões do!; Indu.'~trJário.s. 

Senado P'ederal. em 12 de eu.ôsto de 1964 
CAMr1.LQ NOGUEiRA DA GAMA 

Vice-Pres'dente, no exercícr:-- d'a. Pre.:lidênC1& 
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SENADO 'FEDERAL 
29 SESSÃO LEGISLNi'IVA OIWlNÁlUA, 

DA 5' LEGISJ-,ATURA ' 

ATA DA 13(,' SESSÃO, EM 18 Pêlo Decreto-Id nú;nõTo 5.45Z, ele 1· 

DE AGOSTO DE 1964 :uo.ma:o de !943, I,,,,sará a tcr a fe-
I ! gUlnt(' redaçao. 

I "Art. 16. A c~rtei!'n. profl<::Sivnal. 
'pRESln~:NCIA DOS SRS. NOGUF.I. aiém do númcrJ, série e data da 

nA. DA .• GA1\.[A, ~DALBERTOlenri~~fiOI conterá mais:· . 
SENil E G UIDO MONDIN I ~_ A r'C2p'2it.o do pm'taõor da ror

h."i 14 horas e 3D minull.:fJ 1 l-ira: 

dOTe.;;: 

F..chan1-se p·:eten1..es os Sil, Sena- ,. n) fot-ograifa. com. menção da date. 
em qu~ hOUV€'l' f,ld:) tirada.; 

b) características físicas e impres-

EX P E D I E N TE 
m::!"AATAMENTO DE IMPRENSA NACIO:\AL 

Oj"'~Tcn GEr: .... L 

ALEER'TO DE ERITO PEREIRA 

CHEFE OA SfõÇ.lO os R=tCI.ÇI.Ô 

MURiLO FERREIRA ALVES FLORIANO GUIMARi\ES 

.DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

oflcinss· do pepe.rtP.mento ele 'f!!r-rcnl>" 

. BRASÍLIA 

Ad.:::)bGl"~': Senil. 
Ped:-o Ca rne:l o". 
~"IeneZe3 P~mente1. 
rWil&oll. G0l1f',3.1ws. 
Joó:e Bezerro.. 

f:.ô?S digitais; _...:.---_________________________ _ 

.Arge!11Ü'n de I ';<.u,-;iredo, 
!Pessoa. rle Queil"~:~. 
F,rmir;o de Mc-l"~es. 
Si:-vçstre pê.ich· o". 
f: _·iba'do Vie-:n,. 
.Aloysio de C~n·vo.lhQ. 

C) nome. nUação, data e lugar de 
rl<!scüuento, estado c:\'il, p.rofissão, 
n~3idênc:aJ gra n de instrução e asst~ 
natura; 

d} nome, ativjdade- e localização 
d('! est.'1beleclmcntcs e empre.sas em 
que exe-recer a. 'Dl'of1ssào ou &. lunção, 

lo., a houver sucessivr~mcnte e-x~rcoido, 

I com a 1ndíca çii.o da nature7.a dOS ser' 
. y~c:)s. sa1ãrio, data da adm!.s.são e da 

.l S S I N .l T UR A S • 
JIoRAIlTIÇOES E. PAR.TICULARES I rUNCIONARIOS 

C:apital e Interior C;pital e luterjor 

Semestre ••• , ....... _. Cr$ 50,00 I Semestre .-........... Cr$ 89,09 

Ano ... ~ • .... .... • .... • .... CrS 96,00 Ano ................... Cr$ 76,00 

Extedor Exterior GCUl'zin. Vreil;r.. 
[N"·::;gueira da Gama. 
Lino de I'.!nttm'. 
Pedro Lud.:vicO. 
Bezerra. N·"!to. 
Nelson Macul::'u. 
Gv.ido Móndin. 
D:.l11:el Kriegr.l', 

e) data da chegada f!o Brnsil e da
1

f>3.ida; 

ta GO decreto de na-tnra.Hzs.ção para A'DO> ...... ~... •••.•• Cr$ 136,00 Ano .... ,............... Cr$ l08,Qg-· 

o sr;. rH,ESIDEN'I'~: 

l
OS qu por éstc modo obtiveram a ci-
dadania: . -

1") n-ome, Idade e estado civil daS 

I ~2SS;}as que dep€ndat~l ec(mÔIl1iCfi~ 
mente dõ portHdor lL.1. carleira; 

g) nome do sindk.ato a que M~8 
g~ sccléldo; 

(l\'O~iu.eira da Gama) h) situ8.ç.ão d." portador da. cartei· 
~, ra em face d:) serviço miliw,l'· .o S~. :'1", secretá.rlc~ prO<!ed~ à i) :~crimln(lçso d~,3 documentos 

lc~tu;:o da nta da sessao anterlO-;-, e.p~esentados. 
QU~ é \lp::oi'ada sem debateS, . I 2 - à respeito d13s que;;t.ões de tra

n $::-. 19 Secretário lê o [,€~ i balho: 
l1uinte! I a) instruções el€o1l1cnt3.l'es .sôbre 

p-:,('Yençã..o: de acidentes do tNtbalho, 
EXPEDIENTE a em de divulgar O,,> principios bá-

M 9 173 d 1964 \ S:c '.:-, <'1:;. '<!.e~urança. industrial, 8 &e-

_ E.xc~tt1adas e.s para o .xteriOTI que seria sempre anuais. as 
als~n2tur3,s poder .... se-ão tomar, 6m qualquer época, ]lor &eis mesu 
ou um aDI). 

- A fim de possibilitar a remeSS4 de valores acompanhados do 
esclarecimentos quanto li sua aplicação, solicitamos dêem preferência 
• remessa por meio d~ cb,eque ou vala postalt emitidos I favor da: 
T4soureirc\ do Departamento de Imprensa Nacional. 

- Os suplementos i8 .edições dos órgãos- oficiais serlo fornecidos 
808 assinailtes somente mediante solicitação. 

- O custa do n\Ímer-o atra.sado será acrescido de CrIo 0,10 e. por 
ez.arciofo d-eoorrldo, cobrar .. se·6o mais Cr$ 0,50. 

lensagem n ,e 'r'm est.abelec'dos 1>,10 M;rJsh do 
(~ ... 2;}(), NA ORIGEl\t) T!""1.b~.lho e Prei'vidência social; por obrlgaç5,o de geração por parte I Orgâ.nica. da PrevitIênê'a. Soc1~ll pell> 

. h) im-truções elementa.res sôbre hl- do pai segurado. qual nenhum nevo encargo pooe ser 
E~ê]"r:.~í:S~1O "Sl~ltahor Pre':::ldeutc ,;~i5.1_3' e da· tra~a!ho. a Serem esta>be~ A p.roteção o..ssegurada à família I da'do à Previdência. Social sem G cem-

(b ,,-ena~o ... -Iere,a .. ; ! ;f;c:d~\ peb 1'\11~lstro do Trabalho e em outras l,~ls, OOIDQ por exemplo a! trapartida da receita. de cobertura. 
TC:::iQ a honra de comunicar a \ Prev~dencia.s ~.c:a1; dOs funcionárlOs p:ibllcos no Wt.ante. correspondente. ' 

,- : __ . Excc:~:.:ia Que, no uso da,s e.rt:-I farágf;tfo untco, Pa.!a. os ,esin.n- e.o salá.rio f(imília, não se deve oon-j São estas e.s razões que me leva .. 
bu:çj::s que me conferem os a:·tigC'$ f~:'OS. p"" de.: ,rnot.acoes 9.CUUs. 1n- ,fundIl' com o direito à atenção, nos rnm a. nega.r sanção ao pro.Jeto em 
'iO. * 1':', e 87, n da. constituição Fe-I à:c.:à:l.S. L n-s car(.cll'US cG:1ter1'l0: têrm03 do .seguro social, aos menores I Musa, a..s quais ora submeto fi, eleva·, 
d€l"ul, resolvi 112gal' sanção ao Pr,J~ ~) d~la da C:l?-:.g3da ao Br(L911 sob sua gua,rda Ou tutela. • I da apreciação dos. Senhores MembrOl\ 
j2tC de .Lei nQ 6{'I-B-59, na Câmara I' _~) nume~, selJe ·e.loc!l d~ emis. Neste ca.~? '! ~stado. como aumi. do Ccngr&sQ NaclOna.I. 
dJ~ D2putridos (nO Senado Fed,enl .l." d3.."cartelra. de ,('stranbeiro, nistrador, ,~lstrlbUl as Jlv.-rcelas de fia-I Bra.sflia. em 14 de- a ,,,t de 191H. 
n? 93-631 que "modifica o artigo 16 ti:t c) , l~~me da eE:,pa~a. e s'êndo, est.a lário. farmLa por quantas pessoas e. _ ' ' g~ o , 
Couso:idaçáo d:t.';. L('ís d'i} Trab~lho, I i~~~de!ra, data. e lugar do n9..<;mm-eD- que neva prq~eg~r. sem 9ue isto imo H. Cast,!llo Branco. , 
t+-l'cvada pelo De_o Decreto~Lei nun1e~ , ,. porte em prejudIcar 06 f~h?S. porque PROJETO A orE ~E REFERE 
~o 5,452, de lq de maio de' 1943, €!.;1, O), n0l"!le, d~;a e lugdr do l1aSCimeD.- 1ndepende <te qualquer liml~açac. O V~TO' ~ 
:fD.~e das :razões que paSSo a ezpo:: t(> aOs Íl~hOS, . Já no ca~o do eeguro soclal, qual- "-

O proiet..) aumenta o volume da Art,:~ 2· Esta. lei ~':1t.,.~:\ em Vigor quer ~~nor sol1 tutela. que, venha a. ' Ac.res.centa três parágrafos MO 
f!3.;.teira profi~.slonal, acrescendo-a. La c;.~:t~ qe sua· pubhc~ao,. ~aa ~er .a.dlClOnado ao grupo fanuliar! çom art. lI, da Lei nO 3.8M, de 26 de 
(i: itWmenh .. com o respectivo e de- as Õi,sp-.,s.ções em con~rár1i(), equlpara.ção, IlOS filhoSL redUZira, a agôsto de 1960 (Lei OrgfJ,nfca era 
sacc-melhável aumento no seu custo, A Comis.sii() Mi:>ta 1neru:n.biCn cota. global q'ue cabe B; estes. Prevld&ncia SOciaZ). ' 
'eem que haja qualquer Tesultado prá~ de relatar o veto, I ~ portanto, como de lnicio acentu.l1- , 
;!tio.) que ,o justifique. Não será por do~ atentatória. 80 direito doz fHhOSI O Congresso NaCIOnal decreta: 
:o1.ltro lado, a simples lmpressáo de • a. ,lnclusã-o de i.stl'~mho.s 6.0 gr1fPo fa- Art. 1~ Ficam (l.cre~centa.dos ao ar-' 
textos meramente estáticos, em pio I"'ensagem n9 174, de l""A I nu]!ar IW cO"Junto dos benefICiáro3. tigo 11 da Lei n9 3.807, de:W de agôs-. 
'ginas da. cart.=ira. profissional, que fi . ,,- I Quanto aO.l 49, ê êle inteiramente to de 1960, os segujntes parágraf{)s: 
~!pprl11it.irá. aO empregados e emprega- (NO 291 NA OR1GE""-') .redundante e desnecef;sár1o, J)crquan- o 

.iiõres os conheCImentos ali focaliza- > -,..., to Já está a matéria nele consignada \ 1 3" Eq,uiparant-se ~os filhes,. sob 
:dos isso já é feito periodicamente ExcelenU!:simo Senhor Presidente do 1 prevista no § 29 do mesmo art, 11. I ~s conc!içoes estabeleclC.las quanto ,s. 
~'a.s I'sem:mas de prevençá>o de g.ci- Senado Federal. I Além destltS conslderações, cumpre \ estes no item l, e medu:mte requerI .. 
f:.dentes d traball1o" e ainda mais T nh h di' t\Centue.r que no momento em que o mento do segurado: 
~ .. 4-_0 t "ê l' e~ o a ollra. e oomun ear a Govêrno já 'definIu públJca e sole ;rreql!en~vt:"men e nas· empr sas, pe:;s Vóssa EXcelência. que, no uso das etrl- t '_ - <t) O menor que, por determinnção 
~omlssoes Internas de prevençao bu~çóes que me conferem os artigos ntoem~n e, com a exped'lçao do Deere- judicial, se e.char sob a SUa guarda. 
Il(CIPA) previste.s em lei. 70 § l~ 87 TI da Consl.il.ul"R Fe- n 54.067, de 29-7-64. Sua inten- e sustento· , 
~ s&O estas as razões que me le~ d' J ,e I " e ; li \'G°pro ção de reforn1Ular o sistema gel'al • . 
f era reso VI n gar sanQv.o ao - da Prev'd-' S' J fi I ') O meno' qu e ach'r sob 'ua "a:'am a negar sanção aO 'Projeto _eln jeto' de Lei número 3 237-B.Gl na. 1 eDCla Gela. n (} pa.rece ,u '~e s~ ~ . 
! CallEl. as quaiS Ora submeto à ele· _'" d conveniente nem oport·uno que se fa.- tutela, desde que nao P05-ua beM, I "uua 'apreCiação dO.s Senhores Meh'1 ~A~aTi dos 3SD{f)utadOS (no Sena ~ çam alterações, parci!t!s da legisla.ção ou os pCs.sua .1ns1;lfic!entes para pro .. 
b"c" d'J congresso Nacional e ~ra . no. que ftacr8Soen em vigor. ver ao J1róprlo sustento e educação, 
~ ~ É··asf1ía. em 14 de agOsto" de 1964. tr~&. PaO""7i\gdraf2""6 dUO .~trt . ..:> 11

1
'99'-0 .reei} Cumpre, ainda. salientar, como as· nos têr!llos do art. 425, do CódigO. .~ 

'o- H Castello .... ranco n .;I, .' e e ag\)i;) o ue o ,:LI peeto grave do projeta o fato de dei. Oivil, 
" : .. Orgânica da Previdência Soela}). em xar ao puro arbftrio do segurado 

PROJETO A QUE SE REFERE. face das razões Que pa.sso a .expor: acrescer ao quantAs beneticiàriOB 

1. 
O VETO O projeto apresenta g~Vfsslma fn.. quiser, com direIto aos benefícios do 

. .' e-onvenfênela ·no § s~, porque etents direito C'ocial 
.. ~..??iflâa o arf, l~ da ~b 1 ~- flagrantemente cont!"a a constit111çlio Besta.'" Lsto para MO&trar como nten

,'<.W.-\jW..J as LelS «o 'J?rR.a hO, da famDia.. J)eMitindo 1:1"119, 'POr UlQp. ta o projeto Igualmente eontro t..s 
é 6-prova,~a pelo necrcto;lel num e-I simpI-es ma.nifests.çAo da. vontade 40 fiaees flnanceirn.s do .sistema da Pre-

r~,.};}~~: der 1:. de m~,.~, de. 1943. ~~ryurado. passe a roncol'rer, com. os v1dênc~a Social. a,qravando o cu')telo 
O,,~,.,l; t.~ o ~;:"~10nI11 d_c_eh,,' l' fll"oD-; de fanque. mr>n!:es inteira.. de forma. ind:efin:da. sendo assim 

a.Ii~·d~· l·L~ ádt"°Tr' J~ f~ con~(J.ldda-ll!lente estranhos, tirando; assim dos contrário fi.() prineípio exprf'~o e St1-
"Y-\l a.,<; eiS (> a ... a 0,. aprova a fIlhos o austento Que lhes deve eaber lutar conste-nt..e do art. 158 da Lei 

§ 49 Os efeitos da aquípara~ão pre
v1.st,a no parágrafO anterior são eon .. 
<ficlCnados 'à permanênc.ia de encarg6 
judicial, 

§ 69 Inexistindo qualquer dos de
pendentes enumel'adoa no ttem t, .0 
segUrado poderá, ~ rele.çAo lU) me
nOr sop guarda e sustento, ou tutela, 
valer-se da faculde.de assegurada no 
~ 1~ dêste artigo". 

f 
< , 
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~ I" ... ar I Dr Procurador Geral: to' Arguiu o. nizaÇão e div:são judl(.'iárlas, J~eJ- PARECERES 
A1't. 29 I~ta le. enll'~ra err; ryv.g ) Ur' CaJO Coel!:o D.lma.!:-teno qL>.e ta.ll to.ndo o dispruto Dg art. 124 da Sous" 

na d~t~ d
e
_ sua publ1caça,?, re'Vooadas 'I a.spwüno Jcgal v o~ou ao iadepen" titulção Federal, e ao d\VlS~O Rdnü- t'areceres 11S. 772 e 773, 

A, <iLp~sçoe.3 em contrar.o. ó.~nc!a e as garantas do Poder JUdl'" nistrat.vu. do Estado.. não pJ~endo 
A Cc,mi.':.35,o Mi.:;~:l. in~uml;\.!da Cl:ir10 do ESUldo do PIauí, e, por via I uma. ou outra ser altel'~da. scnaç 4e . de 1964 

do relalar o veto. ! de con.~equen~!a, dQ (ut. 1Q
, n? VII'I cInco anos (ax:t., 16 des~ COn:stltUl- 96 

01"1(;10 I :ctr:.\s b e Y. da COClStltU:ÇOO F'ederal, ção) , salvo eXl.o"'tnd~, q:rnnt{) a. prl... N9 772, de 1 4 
ja qUE', P~!a. Constltu çao ~tadual. meiru, pr0,.posta reotl\'a':l.Q do .... T.r.'Ou- Da Comissão de Fin.anças, sôb-r~ 

~, 1.873 de 13 dQ mê3 em CUl'SD art. 3'1, B, e art. 78, ns. 1 :- ~,prlU- nal (ar~ ..• 8, ,n9.1), ~- Art. j~ - A o Projeto de Lei da Càmara !"L1l 7Õ<.' 
do' Sr, p;il1lejro Secretár~o da Câ· Jc palmcnt~ o n'.' 2, a Elc·,.açao de Co .. CO~t1t~lÇ<lO. Jur!B9içao, alça?a, com- de 10-63 (n9 657-B-59 na Câmara). 
mara do~ Deputados enC<!'im.nhundo à 'moJ.~'ca some:lle se f\J..~~, mediante petenc.a ~ .c~mdlçoes de exelcíc!1>,:dOS que (nclui, no Plano RodoViária, 

11· ~ "enado a sr>Nu'nte p"'opJ- I pl'opa.st.'l mot,.i'iada do lnbunal de diversos Olga9s do poder Judlclario Nacional, a ligação Majra CU) Pôr-1 
l'~VN ~~o ao ,~ , ~~ - ~ I Justiça do Estado, que não houve - serão determinadas na lei de Or~anl.. to de Sá'o Francisco do Sul, 1~_ 
s.çao. I Sal:ente-se que o te~LO, _do art. 78, zação ,J!:!.diciária, ~espeltados os lprC" E$tado de Santúl catarina. ./ 

, ns, 1 c 2, cLt CO!1..:.tllu.çao Estadual celtas desta ConstItuiçã.o e 1>~ .. ~ os /l 
Projeto rl~ Lei da Câmara I é o rc:swtantl! d", i!,Ulenda CC11Stitu .. SEguintes: _ 1) serão inalterávelt> a n.~dQtor; Sr. wilson Gonçalv~s ,~ 

nq 123, de 1964 I c:onal de 13 de dei.;êm~rO de 1954, organizaçãl> e divisão judiciári:I's. dt;,.. Após cump:ida a diUgência SOlicr-
1 publ;cado no DiárlO OJ~c;al do Esta... rante o pl'l\ZO de cinco anos, D. contar 'tada em nosso parecer- nº 8'71-63, voltai, 

UO de 19 de jane.l'o de 1955, - E,s- da vigênc::l.da lei respect1ya (art:go ~_ 
(:\ .. ,USi-ll, DE 19G:!, NA OltlGE:\l) I t~l,ndo devidamente instruído O re- 37, n~ VIIn, Mlvo proposta motivada ,à, ComiSSão de Finan.ças O presen .... 

, ' quer;mento. e3ta Procursdoria Getal dI) Tribunal de Justiça; 2) :I criaçflO, projeto de lei. pe:.o teor do ofício-in .. 
Altera dtsposttlV? d? Decteto i solicitou, na forma do di';posto no Eleva.ção. supressão, restauração e formação do Sr. Ministro de Vi~ãil 

nl' 4.014, de 13 ãe 1a?e~ro. de 1~42 I art, 2 da ,Lei nf) 2,271, intormaçóes à trallsfcrêneia da. sede do com",rw: ~b- e Obra.! Públicas, fls. 19 a 20, vé~s 
. (regulamentaM prof1ssao de a}U- I Egrégia Assemblé',n Legislativa. do mente se fal'ilo mediante propo.'-i.ta do q.J.e S. Ex' aPteciou tão sômentc o. 
drtnte de: de3pachante3 a~uanei- Estado do Piauí, que aS p:'ts.r.ou, di.. Tribuna}" {redaÇão resultante da RSpt'cto fmanceSQ da., alteraçlo pro .. 
1OS). zendo e provando que "a elevação de,. Emenda cemstit.ue1onal de 12 de de ... poota. pera douta. çom16S11o de 'Dr~<II( 

.' :T' 'ta. coma.rca de paulistana, dê.::te E<ltado, zembro de 1954, pubUcada no J)iárlO porte..., Comunico.ço~ e Obras PúbU .... 
O Congreu,o NaclOnal decre. de 1~ para 2~ entl'âm~ia". foi "eteti- Oficial de lI! de jane:iro de lBe'j _ cas, não ~e l},ll'onUncla.ncio sõbre o sel.l 
Art. 1'1 Passa o § 21' do art, 17 do jvada. med~8nte emenda do Deputado (exemplar anexo)." _ Como se VêlPrisma, técwco e econôm,ico. ..! 

Decreto-leI n'1 4,014 de 13 de jane:ro IDCl1.5dedlt CaYG.lc:l,nU, apresentada a O'Tribunal,.o poder de emend'k, .?f',ra En.9.Wlnto o substitutivo da. rerend"l 
d •. 1942 a te]'. a redação seguinte: mensagem do Egrég:o. Tt'ibunal de I elevaçiio de comarca, não era (.olJfe" Com.:asi1,o' de Transportes, .no se"". 

" . - . Justiça do F..st~do, concernente a al- rido à Assemb!éia em face 40 art,igo a.t't. 29, reoome~a. Q inclusão. Uo 01''''-
"Art, 11. ~ autofl;:açao de aJu" iteração da orgalliZ'ição judic~árja do 78 n9 2·da C9rta estadua,l. _. Ora. çanwnt.o da Umão, de verbas não ln~. 

d~nte fa'·se·a por' lortarLI\:\ exp.e. \ Esto.do", fato que é recol1àec1do, ço .. não precedeu para tal elevação a. inj .. terlor a cem milhões de cruzeiros, e 
Qld~ 'Pel~ Inslletcr da, Alf ll?ega, mo d:z n Egrégia As,c;embléia, pelo I ciativa. do Tribunal, nem decorrera. c1noo ~'K.~i1::103 consecutivos, ~ pal . 
a ~~Quellmento do u:~er~6.do. próprio Dr. Caio C.oelho Dama.seeno, clnoeo ano., r~a leI anter.for de organi- vra. oficial de> Ministério da. VIação .: 
meeflante prova de hab.litaçã-o. no tl. V de sua peti.ção à proo-umdo- zação judiciá1ia.. _ Pelo exposto, e O!Jr~ Púb:fcM. esclar~ce qu., em n{~ 

§ }? .... ,...... •••••••••• •••••• ria Geral. E, deIend~ndo o ato da tende> enl vIsta O pe.reeer do Doutor veLs atua1s. Q estimativa da ob:,a t1~ 
........................ d· ••••• Assemblé~a, ao aprovar a emenda do Procurador oernl, acolho a repre.sen .. car4 na ordem de quatro rn.tlhocs· C. 

Deputado Deusdedft cavalcanti, diz tação para declarar lncollBUtuclonal seteclmto.a e sessenta e cinco m11hõ~ 
§ 29 A prova a que se refere o Deputado João Ribeiro de Ca.rva- o 6rt. 10 da Lei Estadual n9 2,359, de cruzeiros, o que exlgll1a consigna.. 

éste artigo será t'eal.~d.a no pti- lho, Pres~dente da Assembléia, que, de 5 de dez,:::!mhro de 1962. __ Nes.se ção orçamentál'ia. em cinco exereieiot I 
melro seme"tre do ano; de'::de que "embora determine a carta Magna s-entido, tem {lecidido O Tribunal _ segui<loo, de novecentos O .sessentt4

J .'iOlicltada pelos re~pectlVos Sm- E!:tadna.l, em ca~os exprC8sos, a com- i (Representações M. 164 e 196, Rev. milhões de cruzeiros:. -1 
dlcatos de Ajudantes de DeE:pa .. pat~ncia para a iniciativa da lei, aos For 165~155.15a). _ ~' O meu vo- Mae, tt. esta. altura., surge uma ques
chante.s Aduaneiros". Poderes Executb/p e, Judic!ár!o, esse. to": _ De~lsáo: _ Como consta da tão nuperveniente e de caráter preli-

,;' Art 2~ Esta lei entr~rá em vi- cx-cluslvidade naO lffi:pede ,a Sua, ata a decisao foi a seguinte: Aco- mina.r. qual ao de ,Saber se, em face dQ 
gor na data de sua publicaçãO emenda. pela AssembléIa LeglslatIvo. !heram,3. ,Rtpresentação Rara j,ulg~r art. 59' do Ato Inst,ituclonaI e dO 

, - _. - E Q pa,:ec~r do Dr. Procurador é lllconstltuclonal o art. 10 da. LeI nu- art 29 da. Resolução n9 6--64 do Se
~z~,gada.s as d'.õ:.}Jo.lções em COl1~ I contrál'lo à argumentação exposta: mero 2,359 de 5 de dezembro de 19G2 nado êste projeto terá. a. sua. tra.ml'" 

lO, _ "Não ndota esta Procuradoria, Ge- do Estado do Piau!. Decisão unânl- taçãO livre e l'eO'ula.r PaJ.·l\ apreciação 
As comii;sões de Leghlação 80- ,ral, ,data venia, fi tese defendida ~- me. (Votou o Presidente). - p:es~- fina,l IÍ:> mérito." , 

c~[\l e de Serviço Público Civil. 110 dígno representante da Assemblé.la dêndlJ. do ~xmo. Sr. Ministro :R'bel- , 
, Estad\.\al, _s qual, também, não tem ro da Costa, Relator: o Exmo. Se- Diante dessa dúvlda, em conformj.. 

O/leio n9, 62~)~~, de 4 do, mês em o apo:o da jurisprudência do Egrégio nhor Ministro Gonçalves de Oliveira do.<ie do qUe dispõe o art. 29 da men .. 
cur.so, elo Sr .. Mmistro Pre.s.dente do I Supl'emo Tribunal Federal, orienta .. Tomaram parte no julgamento os EX- cion.ad!~ Resolução, .somos de parecer 
S~lpremo, Tnbun~l ~ederal -,,,. E?ca- 10.'3 no sent!do de reconhec€r que ,s. celenUSSimos ,Sm. Ministxos E\'andro que a. propoSição em _ a-prêço seja en ... 
lllmha cop'a, allt~r.hca do aco.elao e I iniciativa das leis !! uma_ das mfllS Lins e St~va, .. He-l'mM Lima, Pedro caminhada à Comis.sao de Constitui,_ 
notas ~a.qUlgráflCnS referentes ao C:3.l'acteri'Stic'J,s mamfestaçoes, do prm- Cha-oçí."s Victor Nunes Leal Gonçal .. Cão e .rustlça. a f~-:n de que se man!
julgado o.'~ Supr,:ffio Tribunal Federal I cfp:o constltl1~ional da indeJ?endAên"l ves de' OliVe!ra,. ·Vilas Boas,' Hahne- fest-e a re-speito da questão prellminat 
na ~epre,entnçao n9 54.3, do &<:tado cia. e harmon!!! do.') Poderes. unpo.sto roaM Guimarães, Lafayette de An .. ac;ll.ll!1, afloroda. 
do P,auf, como se segue: I aos Est.a.dos-membros. pe!o ,6.rt,. 7, dl'ada e Ribeiro da co.sta. A'llsentes, Sala. das ,COmissões, em 23 de julho 

• A n\' VI!, fetra b. da. Con.st,tUl9á? Fe .. justifica.damente. os Exmos, senho-
Or. n\' 620-p - Em 4 de agosto' deral, e, Quftll.uo se trate de ID1Ctatl-

1Tes 
Ministros Cândido Motta Filho e de 1004. - Argemiro de Figue1red.o, 

tle 1964 va rese.rvada no Poder Jud~cjário, do Lu!" Gallotti. Em 29 de 11UlÍO de Presidente. - Wilson Gonçalves, Re ... 
'f d I tI d P:xi Ju ,.. lator. -_ Aurélio Viann"". - Daniel 

Senhor Pre~;idente: Pd~'~firf~~ pere;~f~ ~~s m~rdo e~l'tJg~ t1964·v~lnD~>dOt) MaGr1a~ L. bsMt.tBuas! • Krieger. lrinen BornhaU$e-n~ 
" . 108, 2ce- lreora erc.J. su 1 U. I d M ti J • E I· 

Passo às mãos de V. Exa,. para oS 7g. n9 VII. letra Y.:- O poder d(JI'_ Ementa. _ Representação. Eleva- Lno e a,os. - O$r;; rmno._ 
devido.s fins, indusa cóp:a autêntica. emendar. em pr1l1dp1(), deAve ser exer- çâo de comarca sem iniclath'a dO Edmu7UJ.o Lem, '.J 
do acórdão e nolAs taquigrálica.s do, cJdo. 'segundo a jurlsprudencis assen- Tribunal de Justiça. Ineonstituciona- N9' 773, de lP64 '-i 
Supremo 'rríbun,5ll Federal, proferidos t~ .. sem queb:rB, 40 1'ri~Cf1Jlo d~ prtva_ l1dade. _ Acórdão _ Visto&: et-c. _ 
nos ~utos de Representação n9 543. H,vuIade de mlcfatlVa, ,quanao pre .. Acorda (9 Supremo Tribunal Federal. Da CQmiss(io de constltu(ç& • 
do PIauí, entre partes como Repl'e- viSto em norma constItucional! fe4

( por deci.são \mã.nime, acolher n re- Justiça, em novo es-ame, sdbrc fi 
.sentante o Exmo. Sr. Dr. Procura- deral 011 estadual, e, no caso, e evl .. 'presentação para Julgar lnoonstitu- l>rOje:l-o de lei da Cdmari,l 'n9 7:5-6S~ 
do\' Geral da RepúblIca e como Re- i de~te que, no sil~nc1o da proposta do I clonaJ o art. 10 da LeI n9 2 .. 359, de ti Relator: Sr. Edmundo Levl/ :~ 
pre.sentada a Assembléia Legislativa T~lbllIl.9.1 de Justiça do Estado do de dezembro d~ ~962 . do Estado do f/ 

do Estado do P1Qul e Interessado PHm1 sóbrc <? a;ssunto, a emenda que Plauf. de Qcórdo com a.s notas taqu.l.. Retorn.~ a esta Gomi'>São, por pro ... 
Caio Coelho Damasceno. acabou oonsbtlUndo ~ art. }O ora. em! grátrc1\s. Custru; na forma do. lei. _ posta. do seu l'elat'OT na de Finanç,as. 

cansa, foi uma crtaçco e. nao stmp1es I Bra.sfl1a 29 de maio de 1964 Assina o 1lustre Senador WiLson GOnçalves, 
Aproveito a. oportunidade Eara emendà, não podendo, dadas as clr- do) A' M Ribeiro da casia Pres\: o projet<l de lel da Câmara. n9 75-&3 

d"Pre.setntmtar a V .. ,EctXa . ~meu prMo,~to !:!unstnncJas, ser sanada a vlola,çfio da dente e' âoilÇ~lve.s de Oliveira' Reta .. (n9 65-7wE;w59 na Casa. de Origem), D-
e es a e coru~J eraçao. - lDLSM ;ndependênc1a e das garantfas do I t 11 f i i' 1 'd . do d nf . 

tro Alt'urQ lIl00utittho Ribeiro da COS .. P d J dI fá' iaulen e E por -or. - Est con arme" o 01' g na.!.. -, fIm c ser eKO.nUn9. e co orou .. 
ta Presidente do Sup"emó Tribunal I ,o er bU ~ rà.0 Pã d IS_' d -E ê IjseC1"etaria do Supremo Trl"b'una1 f'e- c\a<le cOm a. recomC:ndação ad()t~da. 
F 'd 1'al " . l~SO, su me en ? ec sao o gr .. dero.l aOS 4 diM de a.go.~to dft 1964, pela. Resoltl';ão n9 6,(}4 nem seu ar. 

e e, .' g!o Supremo Tr!bl!,nal Federal ,a pre: Eu, OficiaI. n dntilografet. Eu. Dlre- tlgo 2?, 
C6pia aute.l1t,rca extraída. dos sente RepresentaçC\o, desde 102,0 op1 tor de Serviço :l conferi E et~ Dlre- 2 Objetivava na .sua concepçã." 

autos, de .Representação neJ 543, da a ~OcUt~Orla Ç1eral nt' ~;.enti~~ tor Geral da. Secretaria 's, subscrevo, prirnelrB, indui~ "n? PHmo Rodov1A". 
do Plauf, em que é Reprcsentan- edser. ecjrcte A aI a ~ncogs 1 uc~n~h _ Hugo Mosca, D\retor Geral. rio Nacior:a1 a llgaçM Matra ao pO-r4 
te o Procurador Geral da RepÚM da e algu a pe,Q , a o oe. o , c to de 810 Fràncii:;OO do Sul" 004 
blica, intereSEado, Caio Coelho ~amasceno: expedindo-se. da decl- Rcsppstas rI ped!do~ de tnformGç.t;:!tlnexanào ;Mlos outroS lu aTes r.o Es4 
Damasceno e Representada a' sao fat'oráve1 a t.al ponto de vista, co.. Avu;os .dolSr, Mimstl'o do Trnb;llllO t.a;j~ de Santa Cata..rin'l g , 
Assembléia L(~gislativa do Estado munioocao ao ,EgréglO, Senado Fe- e Prevldenc.1.t SocIal de 5 do r'l~ em 3'J r.t ... ' I .. t d d 'h"'tit ti ,_ 
d . I I' b· t deral para o fnu do dISposto nos nr- curso' . .éd~\ 'lu U e e SUJ,No U VO \.l4 

o PIQU, na .orma a alXo ran.s .. tI '64 13 C t·t i· I' . COm~são de Transportes Comunica-crita· gos e da ons 1 u çaQ :- A·' BR' 986 f· .' ct 1 • dera}", _ AJJ informações for!.ro VlSO GM! n- - com re .e- C<;?es e Ob'::as publicas, a. lsctim na.. 
Relatório: - O Senhor MinIstro prest.adns, E' o relat6rio. _ voto _ rência ac Requerimento n9 '12.0 .. 6~, do ç~\.V ,tl'açadfl. sofreu 9;1teração paro. 

Gonçalves de Oliveira - O Doutor A representação se tunda. no artigo Sr. Senador Vasconcelos Torres, precmtar outras lacahdades naque16 
I?rocurador Geral da República a.pre· 37 e 78 da constituição do Estado do Aviso n~ GM-BR 987-63, de 1'1...":" E.5tado e no dn Pa.raná . 
• enta. à decLs40 de Supremo Tribunal Piauí: I< Art. 37 - Compete prlve.t\- rênela ao Requerimento n9 645..(13, do .t. Tanto a propo.~ição or1g1.nAtla 
[ilederal representação ps.ra. declara.. vamente à A..'!Sembléia. LegislatIva ta- Sr. Sena.dor AarfLO Steinbruch: tomo .. subStitutiva. determinam qU,qt 
~AOld·datnconsl lf_tuEcl°tsdnaUdc!oadepjd0uj&rtúl-' zer as leis, moditicá·la.9 e revogá ... 19..S

11
, AM_- no. GM.B·R.969 _. conl rel"- "o or.·8J11el1i;o geral da União COMiP ro O Le uv s o a n - com B. sançAo do Governador. nOS'" .,~ v ;/ d ... d Ül ' nwo 2.351), de a de ~bro de mltes da;!! atribulcôe8 conterldal 8.0 r&nola !to Requl"rhnento nl1 490 .. 63, _ nará, urante10 praoo e c 00 exer. 

lo&!, que eleva de 1f ~ra 2' entrAn. Estado pela Con.'}tit.ui~ãQ ~cte.ral. e ta.mbém do Sr. Senad'O!' At\rllo stetn .. ciclos c:OllSecut.V08. a parcele. flD df 
)ia .. comarca de ~Ul14ta..na, .Diz o i\!'I~ial .. ent,e: 8) ,decretar a. Ol"ft- bruch. Cr$ 100.000.000,00, JlA. prh:nefr.. I 
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lInã.o inferior" a est~ quantia r~ se~ 1 mer.> !L U9; de 21 de tna~o de 1957, nistrnt'!.va c.a ~u~o:'idude que e pra- \ A matérHl é 1cnga-e exauSt1va; con
tunde, para ocorr.re ao pag-.run.euto das que Glspõe .'::ôbl'e a sit.tação de. asso· ticar". 5ul1"a~, parecere~. etc. O lmpasse, en
tlespe.c:~s que a obra acarretará. clados obrigatõr,os elo Serviço de As- ( 3, A prcp-0siçJ.o !nic a1. na Câmara _ tntnnto, contmua a eXlst1t aU o pre .. · 

ti. O Ministêr:lo da Viação e Obras sisténcia Social dOs Economiárlos, foi- dos oeputa:1cs, alt~rava, pura c sim- I seme m.:.m:mto. sendo de.se notar que 
"úi,.l1ica.'i. em atendimentO a l!m9"' di· noa di')tribuíc!o, nesta Camissá.o, a 25 ! ple~znente, . o partc;rato Ü!l:co do ar .. ! 0- rcretido õrgáo previdenciárIo, tendo 
IdgênciJ.. suscitada. pela Comissão de de mRrÇll de 1963, sendo, M"sim, ne- ltigo 2\1 da Lei n'" ::1.1<;.9, de 1957. a fim, em vu-ta estarem' em andamento no 
I'jnáUç% desta Casa, ínfonnou qlU a ces~Mla uma explic:1ção ele nossa. de permiti!' o inZl'e~so de s~l'vid:res! LegislaLvo vários projetes sôbre a ~i .. 
estImativa. da despesa para ~ eons- parte, a fim de que llão $~ leve à COll) mais de trinta e se s anos d.~ I tuacão dê;~es serv.dores, resolveu con
:trucão da faixa ~ret!mdida "ficarA na cont~ de negligência ~ fato. d~_ só! ldade, com v~stas à c~nce~~ã~ (:e. um cectêr-lhes, ad~m~st~ativà~~nte, o llC" • 
(Ordem :ie Cr$ 4~765.000.000,OO (qU!l.- agora, mais d.e ano apos a dlstnoul- lampal'o leg'al a·GS sevldorús lnter~no.s nefíck. da ass1stêncla mec.lca. 
Jtrv' bilhões, setecentos e· SNsenta e ção, venhamos trazer o n::8SO pronun-,: admitidos, antericrm~nte, com id.atle I 7. AIgUX13 alegam ~er inconstitll
cinco milhões de cruzeirOS)" calcu:acf..a clarnento sôbre a matérla. '.supr-rl0:r à fiX2.da. naquele d~p::oma.: danaI a ljmitação de ldade. ,A Cons
'tla.o índice de custo da construçã')" rniclalmente~ pennita-se-nos lem-! Ap63 estu:::,:;s na C8.õuara, o p;.'ojec-O t.itu·ção esteoelepe a' aposentadoria. 
.m março de 1964". E. ooll.'eCIUenU- bra:- qUi', recebida a propofição na-, 11C~ ampl'.a<.o cC'.n a fim\lidade ç €. \ compulsória para' os.. funcionãrios, :;t03 
mente, nã-o corresponderá a .. ,..... quelâ data, logo a 17 de abl'l1" em um gukr, de ms.ncira mui,:; conveniente. 70 anos de idade, e a voluntária. f\.05 
!CI'$ l{)(},OOO.OOO,OO a. dotaçãl) anual parecer preliminar, so-lic:.tum05 a aU" e cc-rreta, H'sitU3Ção désS2S sel'v-idore::.. 35 anos de serviç.o. Daí ~! se admiUt',' 
necessária., mas terão de ser pedid;is. diência, que conslttel'amOg necessárla, I 4. TOl'nD~se nccessár:o. no tocante normalmente, funcionários que con
~con:;ignaçÕ{>,s orçamentárias, em cin- do Ser.viço de A&:istência e SegurO j-ao mérlto, Um eXf,Ule mais pOl'meno- tem até 35 anos de idade: Não há~ 
!CO "exercieiJS consecutivos, de .'.;"'1 social dos Economjários,' e do çon .. : rizado do f!.5Sunto. para pOàermoR jul- cont~do, diq>:s'ção eJ..-pressa, seja lle;:,", 
Cr$ 96Q.OOO.OOO,QO (novecentos e ses-\SelhO Superior das Caixas Econôml" gar da medida cem o d~vldo 'acêrw te ou naquele .sent:clo. 
6'3ma. milhões), aproxjmad~mente, cai:. -' liJ'me<l'o relUeteu-nos sua opl- ~e justiça, . ( A Lei· Magna. em· seu art. 11:!4, díz 
Bem' se contar-com futuros, efeltos in- nião a 24 de junho de 1963; o- segundo,! A Lei nÇl 3.1<19. de 21 de- maio de serem Os cargos públioos "acesstvels. 
tlrcionârios". " até a presente data, ainda não aten- 195'r, ao cl'..spor sôbre a org3.uização a tJdos os brasileiros, Observados os 
. 6, Mas, quer se' trate de obra iui- deu à solicitação. '~do SASSE. estabeleceu: /' requiSitos que a.' .lei estabelecer", 
eialmente pro;ramada, quer se can- Depois disso, no entanto, f(mos obri-l ':I _ • • - .ru:ssim, a lei ordinária pode fixar um 
si-dere a ampliação indicada no subs- gados a nos Jicenciar, pelo prazo Qe . Art. 2, Sao. assOc!ados, o~rlgato- l:mite arbitrário de. idade para o' in-
litutivo da COmissão de Tl'anspJrt-es, quarenta. e cinco' dias, e, ao retor- nos do ser~iço de Asslstell~!~ eJgre~~o nos 'cargos llúblicos .. , 
(i()municações e Obras Públicas. o J)!O- nar~·Il-'Jc h atividades normaIs, nesta segum SO~a.l dos ~cOnOmlRtloS! 8. O Serviço de Assistência e Se-
jeto em exame é daqueles q~e cria.m i Casa, fomus distíng~idos cOm a nossa. ~s a~ q~ú ~~JJ dQua qU€h for~~, guro social dos Economiãrios existe, 
des)}&-Rs públicas, diretamente inci- inclUsão no grupo parlamentar des!g.. ~~p;r'or e n~' ,ac eix~o E ~~~m'o! principalmente, em razão das contri-
cie~~e sôbre ó orçamento geral da. ua.!1o para representar o Brasil, na c~ :lPeêerais s i~d'ep~nd;~te á; 1 b~ições pagas pelos seus s.egura~o~. 
U!'!:aO, .. ONU. ida'd . 'd f' ~ d . -d I Nao se- pOde, ~omparâ-lo as dEmaIs 

7 De conformidade com a orjenm~ Veio, após, () recesSO d:o Congr.es:;tt, ,p~'i~ra{o n,sg;eçao N e ~au e. instituições previdenciárias, que pos-
~ão jã. traçada e· seguida neste órgão, e, depois, tiveram lugar os ac-onteci- vIdor . partiU d~Ota deli~umpodser~ j suem associados, no minimo. em nú-
bar.!'8.-1he a. t1'amitação O 8Tt.. 5\1 dojment.os politicos que abalaram o pais, 'l . "d r s .a., era mero superior a cem mil. Admjth'~se 
inst:,umento legal de exceçáó outor-' culll\ina.:.L.L1 cOm a. revolu.:;l1o de abril. ~~rs ~ .. ~~lS o E6:1~~~~;erF:J~;i~O! o ingre~so no SASSE de segurad~s 
gaco pela revolução de abÍ'il. de 1!Y'.A'

1 
Tudo Isso explica, pertauto, a de.. llO · ... Cõnselho s(: orlO' a ~ I' ~em qualqyer 1. imitação de ic!ade ou 

Pelo arquivamento. moia em apresentarmos parecer so.. e o e m p... r. sem que de período de carência, seria um ao .. 
Sala das Comissões, em 12 de agôs·. bre o projeto, que, de resto, durante fJa~e ~r haj:no~d de ji.~6 dnos 1e i surdo, que, irla contra os cãkulos 

~ de 1964. - lV1lson. Gonç:alves.: pre·l todo êsse' tempO, naturalment~ por i'. o S< o • d ga o ap o! atuarüüs s.ôbre OS quais são bas;a,dos 
sld·ent~. :- Edm~ndl? Levt. Re ator .. uma, deferência do iIm>~re PreSIdente ;;; U~~ef~llt d~o~~te'd e!~tua~1 os. beneficI~s" eDm grandes preplzos 
__ Argemm, de Fzguetredo. - Bezerra da Ccmissão o que mUlto nos honra. di d I tit' _3 , UI.a e ,~, para a propna classe. 
Nef..-''J.. - A.l0ysio de Ca1'Valha 4 -= ~ al1{~, nJ.J foi .redistribuW.o .a nenhum co~ a ns mç.ao a que VaI serVIr. Em defesa dessa tese, são invm:ad()s. 
Jefferson. de AguiG.'1". I de nossos eminentes colegas. O artigo, como é evidente, refere~se precedentes ocorridos .tanto no sel'-

, Feitas . essas cQI1f,ider~ções, passe" I aos servidores admitidos até a data i ~ço~ p';Íbllco, comú 110 .c~:nP? da pre-
Pareceres ns. 774 775 e 716, mos ao exame da matéIla. . da leI, enquanto o seu parágrafo 11nl·1 vldencla s.ccial. A eXlst:e~c a.. d~. al-
. d 1964 I 2. O projeto, que é de autorIa ~o co destlIla·se aos fUturos servió;ares, guns. erros, entretanto, na? JustIfica e Deputl'J.do Antônio FeliClanO, e.s~be .. proib1ndc1 ~ seu ingresso'com maJ.S de contm~(m êles a ser pratlca.do~, 

NQ 774, de 1964 Ieee, em . seu art. 1Q
, que Os serVldP .. \trinta e seIS anos de idade. . r 9. Diante da situação exposta, um 

_ re! adE.i..Udos no Conuzlho Supenor O art. 14 da mesma let determInou fato se evlC!encia' OS servidores j'l..,ad ... 
,Da c:omzssão de. LeglsZQçao. SO~ e nas Caixas Econômicas Federais, qUe o PCder EXecutivo regulamentasse' mitld.oo com mais de 36 anos devem 

c~al, sobre o Projeto de Let d I com idade :mperlQr a trinta. e seis a sua eJ! ~cução, e . estabeleceu que ela \ ter dIreito a ser inscritos como segu
Cdmara 7;Q 19, de 1963, (n9 3 846-B I anos, até 11 de julho de 1962, UPOd~"1 só ent:r.ana em vlgor 90 dias após a. raàos' da. SASSE e amparadOS por lei 
de 192.2. 1Ul çâ1!1-ara

ã
}, qute a2~teãr~ rão ser inscritos como wociados fa- !Ua publicação. Não nos compete veriticar agora sê 

6 paragrato untco o ar , lt tivos . do serviço de Assi"tência.·· . . • , 
Lei n\l 149, de 21 de mato de 1957, cu a.. soe; I d Eco o~iârlOS, 6. O D€creto n~ '43.913, de 19 de foram ,ou não nomeados regularmente. 
qUe dis õe sâbre aSMciudos obrt .. / e Seguro .......a os .. õ n e junho de 1958 aprovou o Regula- Há uma situaçã,o de fato que deve ser 
gato'TiosP <to . serviço de Assistên.. d;esdde dque f1fjue[n d'UJeslt(sl.aCO· um) anPo.-· Dlente d·o SASSE, com. a exigência ,1ru-, reconhecida e respeitada. ~sses ser-

no o e csrt:llCl:\ e c n "4-.. 1 I' ! te li lte v'd - podem • I' . o f' " ela e seguro Boctal dos Econo .. · fe'to d b fi 'o e pensão" tltouída pe a el. re e~en ao m )1. ore:> nao. .,e og~c , .Jc;ar S ... lU 
1Jl.'ártos '" pal~ e. I . d' e d ene ~c~cia de aeõrdó- de idadj~ (art. 39).. a devIda asslstência somal pOr pa.rte 

, . '- J!h>se perlO O e carell , ., . do órgão própriO ea sua classe 
R.elator::Sr. 'Antôpio cem o disposto no p,arágrafo ünlc~ poste~'f01"11!ente, entretanto, o ne- . 10. O presente projeto ob:íetivR, 

. ~ art. 1, é con.tad9,. qlB a dia, a par .. ereto n' 49.299. de 19 de novembrO I assIm, corrigir a situação anômala em 
A 18 de' março do 'COrren ano, o tir da' data da lllScrlçao, não podendo de 1960, alterou o referido Regula- j que se en'Contra (; SASSE face' aos 

E>enado recebeu da Câmara o pro~ ser antecipado, excetuada a· ç,onces-, menta, nesta parte, dispondo serem servidores em questão, amparando.os 
jeto em epígrafe, originário daquela são ~e ap~entad~ia por in~valldez ao ,associadas obrIgatórios do SASSE, .. to .. /e, ao mesmo tempo, vedando li repe_ 
Casa do' Congresso, onde foi·apresen- 9:SsoClado facultatIVO que for aco~e .. , d()s os· .que, sob qualquer. forma, em tição do êrro. Procura, no nosS() en .... 
tado. em 1962, pelo nobr~ Deputada tido de tubercul'Cse atl.va. le~ra. alIe ... caráter ·efetivo. inteV!10 ou contra .. / tender, COlocar o a.ssunto de acôrdo 
por São ,paulo, Sr; Antôni.o Feliciano. naç~o mental,. neoplasla ~al1gna, ce .. tadoO, exerc~ssem attvld,ade no Con .. com as finaJidades visadas pelf' Jus ... 

O projeto versa a.ssunto análogo ao guelra, pa!a~isia.. ca-rd(}pa.tm. grave, do- selho Supet:lor e nas cal~as Econômi- tiça social, dentro de um meio têrmo 
do Projeto, p9 3~63. desta casa.. ença prOfISSIonal ou acidente em ser- ca.s FederaIS, e revogou a disP0S'1cãol justo'e de uma proporcionalidade 

Daf ,ter SIdo d~~erido ~elo pl~nar1o ,viço bem como a de peD"s~o aos seus. eontld.a, no art.; 150, que determinava,correta. '. . 
teQuerlmento de tI amitaçao conjunta, 'dependentes. - ! a. apllcação, aos servidores. inter1nos I 11 Em nOsso al'ecer relirnina 
ta}lendo·me relatar o~ 11015 nesta Co· O art. 3 estabelece um acréscimo l e contratados. do âispústo nos artl .. julgamos oportu~. a aU~iên<:ia. d~ 
ID1SS!'iO. • . . na taxa' ~e oontrjbuiçã? dos, associa .. tg()s 3(t e 4\1. referentes ao,c1tado.1hn1te\ SASSE sôbre a matéria. O seu Pres;~ 

Para .cumprir tal tarefa, Julgo In-'doS admitldos"com malS de trinta e de Idade.' Jdente ouVido respeito encaminhou . 
disp.e~ável conhecer o lJOn~o de "VIsta seis anos, pr~pOrcion3.1 .à i9-ade. fi .. I Pela Decreto n Q 50.223;. c'e 28 d.e nos s'úgestões t.o sentido da' apresen: 
Mbre a. matéria daqueles dlreta~ente canda. as entlt:'.ades autarqulCms em ... l'-ln-e1ro de 1961, que aprovou nôvo tação dê um substitut1vo Estudemo
interessados, na ex.ecuçilo c!a lel. que. pregadoras sujeitas a igUal acrésCimO!'Regulamento para o SASSE .. foi ele .. las detida.men. te. Algumas são razc!1 ..... 
o projeto vISa.a:!terar. . (parágrafo ~niCO). . Vado o limite de idade,para 50 an~veis e as aceitamos, outras não: 

Nestas condlçoes. v~nhO. prelim~ Pela art. '~. o~, p~~n~s dos dire .. (arts. 39, e 4':
A 
e 5'1). I A nossa. ()pinião, tendo em vista o 

:narmente, r~quer~r seja o pr~sent~ to!€S das palX2<S Economlc~s FederaIs/. Em ~onsequencia ,da nova regula-/amPRro que êsses servidõ.l'Bs merecem, 
pro~eto de le~ enVlado 'ao SerVIço de nao podérao ter Valor superIor ao atrl .. mentaçao da maténa aprovada pelo é que () projeto 4everi :;er alterado' 
Ass~tência e Seguro Social d?s ECO-\bUidO em lei pa.ra o simbolo l-O. pas .. !mencicnado decreto, que exorbitou sO-C""nos seguintes pontos: a _. 
n0l!l.lâ-rios ao conselho SuperIor, das $.ando a sua posse a. depender de ins.. bl"e a lei numerosos servidores fOl'am ' . ' 
Calxas Econômicas, pata qUe se dig .. lleção médica. a 'ser" procedida pelo a.dmiti:lcs, interinamente com idade a) no a.rt. 19, para fixar- data de 
sem opln_ar sôbre a,matérla e juntar SASSE. onde não' pOderão ser inserI .. Buperi61' a trinta e seis anos. admissão dO$ servidores maiores de. 
4\s sugestões que julguem convenientes. tos como associados facultativos, se, O Decreto n9 50.309, de 2 de março trJnta. e .seis .anos até 26 de junho de 
E~ o parecer preUzn1rJ.ar~ contarull ,no at.-o de nomeação idade de 1961 no entanto' tornou sem efeito 1964, quando foi sancionada' a Lei nú
'Sala das COIX).lssões, em 17 'de abrU superior à cinqüenta. e cinco anós (pa .. \os De(:l"etoo us. 49,299, de 1960, e nú- mero 4.345. proibindo nom.eações __ 

~e 1963. - ·Ruy carneiro, Presidente., rágrafo único)" . . . mero 50.223, de ·1961, revigorando o o qUe abrangeria, realmente
l 

tod-os OI! 
~A.nt6nfo carlos. Relator. -', José Determina, ainda, o projeto, em seu 'aegultnnento anrovado nelo Decreto'l casos existentes~ 
G-uzoma.ra. - Walfreoo Gurgez. - ã.i't. 59, que I'ue'hhum servidor poderA. n9 43.913. de 1958. Voltaram a. ser! b) Rlterando o parâgrafo, (mico do 
lope& da Costa. - Eugênio Barros. ser ád.tnitldo,' a qualquer titulo no ]lroibi,jas assim as admissões ·de 'ser .. ) art. 19. com O fim de deixar bem c1aro-

N9 T75 de 1964 õons.e1ho Superior e nas Caixas EC{)oo-; v1doru 'com nÍ.$ de trinta e seis L gue as contríbtúc6es .fá pa~B pelos 
" nõnt1cas Federais, sem que prove ter anos de idade. . Iservidores e recolhidas à.. conta do 

.Da Comissão de LegiSlação 80. m s de ai'! (trinta' e seiS) anos de I 6. O SASSE, em face de tôda. essa. SASSE entrarft.o no cômputo do· pe .. 
cfal ... sObre O prOje!ó de Lef da ca.. a-<te e haja ndo julgado· a.pto em st.tuac;Ao" recuSOU-Se a. inscrever os r!i(!do de carência.; . - , 
mtlTa fi!) 19, de 1963. XaIne' m~dlco !t ser procedido pelo 'serv1dores admitld1)S nas condições . C} nOs arts. 29 e Sf\), com. o fIm 'de 

Rela.tor' ,ar AntonIo Carlos Serviço de Assistência e seguro 80- (aclm[~ referidas como seus asoocta. .. fixar o aumento ~a. tâ~.a de contrl-
~ .• .• wal dos. EcOnOlniál'ios, sob pena de 1 elos, ()g quais., no entanto, contribuem. bulçAo por Um neríodo. de sõmente 

O }?NSente.proJeto1 w..\6ra.ndQ O" ... ualld_e de pleno -alre1to do ato e lhenaaJmente ~endo descontados emldez anos, retirando o car~ter 1ndeft .. 
rAgmf'! !"'l"0.tI? ",... jO ~a Lei 011-' HIIp<m,~l>Wdade ci,n, penal e adml-! _ •. 'yencrméntos. nldo que lhe atribulo proJetO. Tál 



fato estari/\ dentro de ~asea atual'i~l~.\· parágrafo ún!co. R~:B~lvado o 'clls-!CIVil (Le.1 DP 1.'711, de 1...CI52.), já. da 
u~a_ vez Que o acré.$clmo da c~'n"r.~~ 1 posto n:,!;'!;c art;l~o. o D~re~o~ qug: v~er hA muit<J vem sendo respeItada. ~ 
bUlçao, nesse espaço de tempo, ~c.ns. 'I ao ser ln!:'crito f!c.a!'ã, .s.uJe.~o a tL-n v:l:11 de prescrições aditadas às normas 
suficiente po,ra cobrir o ônus repr.e .. p:rfodo de carência. de 5 (c:nüo) llnos, I do COllcÜr.sru de acô:rdO com o di.!
seht~cto pdn admt~áo do segurad\l: psra E!C:to da tt,pbl:\entador!a ou pen .. I PlJ.Sto no I 89 do art. 19 do. Ecltatuto 
com mais CC trinta e seis nuc·s de .são, doa Fundonãr!os PúbliCos. Civ1S .Àa. 
id~d~. "Art. 6".0 A,';!Wciado' O-brigntÓTjo ou UnIlÍo, De fato, a medIda se ju:!ti..lca 

.(),~ in:;:'t:üHl:) U!:l?- ~:,~!go, p".c-;.:~·;) u facult:ltivo que p::rdEl' O emp...."é:;;o. fôr em r.aZlo tt~ não 5elX pocsfvf'l cri~ 
h.~Jth":3e d::' assaclaUo, obngator:o 0\.1 w.spenw d.~ ~URS funções ou se l~en .. Sit.uaçãO privilegiada para oa que in .. 
t!!(!ul~ntivo. perder o cmpl'êgv, ser ciar para. tr.a.:ament() de iIltE'rê..."'S~s gressarem -com mais de 3,5 anos de 
susptnSD- de ~ua3 funções ou licen-: pJrtlculares sômente iloderfl, cont1- idade, pois neste ca,s.o estariam apO
c ar-se p~n), tratamento de negócios nuar a contribuir para. o S.A.S.S.E., $I:ntadoo comuu!sôriaIDente.aos 70 
pr.n.iculare3. I c.:m dirEitO are benefido3 e 'l'tmta .. anOs ida,de, COtU va.ntagens iguais às 

,AchlU:tCS que,. nesse!> ca2os, o a<~s~, gcns p?-~o r;tl::'-SUlO co~cêdidos, se pa;;u-r deferidas àqu-e!es qt.'"e cumprrem 35 
cu',tln so podcra contmuar u. contn-, a contnbu:ção de s(~gur!'di) e mais a. anos de r,ervlço. 
bu;çC o pn,m o SAS.sr:, ccm dlr,eito aos: que reria dcV'it:a. pc~a. :!,p_,>titu!ção. a. Em faee do expOsto, e tendo em 
b::n::'i':c.os e vantagens pelo mo.~mO I que e~t:'.vJ. vincular!o". conta os fundamentos s.du.z!dos pela 
co!~c.:!didos, se p~gar, al{m da. sua j Comissão de LegLslação SOchl opino 
crm~ribuiçüo de S.23urE-do, a que seria i E:\:íENDA N9 7 -- CLS ]leIa a.pr()vação do projeto, Com. as 
c.ev~da. pela In~tltu'çao a que estava' . emenc!'as de n.& l~CLS a. 7'CLS 
vincul:ildo. 1 Mude-se para artIgo lO o. a,tua.l ar- Sala das Comissões em.11 de agôsto 

eJ lnc1u:ndo üS SUZêstóes contldDs lOgo 6° e 11'..('100·.'!t1;' OS se'.,,{a:nte,=; ar.ti~ de lt'S4. ~ Aloysio de caTvalho~ Pre .. 
110..;. arts. ~~'I. 4.5) 51. 81 e 9" t~O s\.~:-ls·1 gos 8\1 e 9?: sident-e. - StlrestTe Pérlc!es. R"!J:l.tol'. 
titut~vv do SASSE. que dispõem so-; "~\l't. 81' Os func:oná_'los das Cai- - Anwn:" Ca.rl~s - Sigo/redo pache~ 
bJ'(; a SítCf:Ç~O das Dire~ores das Cai .. : X::l.S Ecc'nômicas E..stadu.a,is, bem COmo CO. 
xas Econôm:crts Federa:s e dos fun-; os s8rvidQ~'êS das As!ocie.c.õ:s de Clas~ 
c cn{.r:os c..as Cnix9:S Econõmlca.\ ES-, se 'que congreguem -ex·clusivamente Pal'e/''''-res ns. 777 tad~ll\k;. 1 • i <~r.cnom:ários, Eerr.o 1r...scritoo no- Se-r~ U\;i e 778, 

~:!, Ante o·exposco, temanao a li .. ; 1/11;.0 de A."sistência e Seguro SOe'1al de 1954 
te;',:~de àc. chamar a fI.-:.?n~ã.o u3. CO-! dc.s Ecc~t,rniãrios, <:cmo Js.:oc1Jl.-do,s fa- • 
lm~~:,~ c!e Rednçfí(} para a ementa, t~Ult;ltiVOS, cle.sG~ qu'! o reqt:el.r~Dl no NQ 777, de 1964 
que n:.lO c::)!Tesponde ao texto do era .. ; t):t\z:) de 30 (trinta) C:fa.s a cont.ar Da Comissão de Condtnnçao e 
jeto. opinarn9s pela D.pro\'a~J.o dbte (la d:tb. d~·sta lel 0'.1 c!a éu:lm!.!;si1o na Justiç{1, sôbre o Projeto da Dec.re~ 
com as se~;t1lntE'S emendas: _ ! cnt.:do.de e~pr-e;~;;don\, prc\'em wr to LortisZativo no 39, de 1964, (nú~ 

Ilnen-Gs de :i'6 <t;:'i!lt.a e r.:~) ~n.Ja ·de mero l05~A~61, na CdmarCE-) , que 
1,ld:!de' na ca t:l. de S,la o{dmJz;'ão,' reço~ mante-rl1. a dec-:são é!.o Tribunai de 

H:o.m as cor.re.sn.;.n.,':~nt:3 cO:ltribuiçóeg Cont.:f,' da. Unido que negou rcgis .. 
I e h9.j:.1.!11 sido julg8f:CS aptos nn e:~a~ tro ao têrmo de contrato ce!e~wa ... 

EMENDA N9 1 - CLS 

Ao art, I'? 
C:-::.dc esLá: i'até a d:l.ta de 11 de me méd:co p!'OCecilt.'\} p':o rnc,nno &:r. do entre o D.C.T. e a firma 18,,11 

juu::'''V de 1952" - D!ga~se: "~ttó a. viço", World Trade corporaticm;.,// 
~d.l::~ de 26 de junho de lO'G4'·. I' _ ,pa,nig".'a, fo_ ún~c,O., A, •. !n:~'!"',\""üo d€s~ . ~. f -ct Re:at".r: Sr. Bezarra. Ne 

ID.l'E"'lDA N9 2 _ CLS I ~f5 ,",?nlC.or"s, S ... ~n (Iha nL .ante re-
1 .I. ,qüernnm.tv do· in·ere:s.~a.do encam1.. 1. Em sessã.o:> de 25 d-e maio de 19M, 

Ao parágrafo ún!co do art. 1'1 I nhado p.:la entidaCie e::nprc~adora o Tr:oum.l de CQl1.t3S (Ü\ União re-
":l:m~f01":ne-se o p~rá~rJ}.fo em ! 11,1 com a st'R- ret?~cUva ccm~o:dftne!a,..e cm:ou re3istro ao contl'a.to c~ebrado 

e .' -'«eu'é-oS'" o sE'Juinte: d:;-cllr.::l.I;:lo d.: r{"!i~i"'!vnto<;. entre o L-ep:lrtamentG G:os correioJ e 
§ ::;" Serl.o comp:..:.tndls. para ('fe:~o I "Art. 99 2.:l.l·ü o efeito de apxmtn~ Telé:;r~fcs e a. !inna. I.B.M. \Varld 

<13. flxaç5.o do p~noc!o- de c:lrênc:a, doria dos Q~s(cir.Cc.s mpnc-lOnac1os no Tr:ta.a Co.·pOlat!on. p:lra lc-cação dos 
fi;; ccntll1Jui,õe':> Já p:tgas peles ser~ artigo anter.or, d:v"r~ sE:l' Nl1.:J.der.l~ sCol'viços dl~ m':quin:t.s elztrwa.s 00 con~ 

. vi( o:·e.~ c rec::-'..hld:ls à conta do d.o. o tempo. de serY!qo prestado na tsbilidade. Ant~3 do jt:1gzIDanto, aque~ 
SAS3E. : resp:c!iva. ent:dnD3 em~5n'gt.dCra e os la cõrte ('.oLvc:era o jt:1ganento em 

EM:CNDA N'1 3 - CLS 
;,Jel1cficio.5 fi poeenta-dcria e pel1.'3ão s~~ I Q';}ig5ncia. t23.3.5:)). pllta. que tõ.:S2 
Tí.O cJncedWes c:n fl:r .... ;ão da média !fmc~:.:1v o p:,)ces~o d3. co-ncc.i.·rénc:-'a 
dJ sa1ltrlo p2-g,} nns últimos 24 (vInte pÚb:1C3. d::co:·: enta do \!o:.1trato. A ou
e qt':'ltro) mEses. lir.1itr'Co o proyento ze de julh::> do mc~o fI!.O, o Tri4t:....""l-1l 

Jnc!uJ,-se, entre aS p2l:lvms "L!çrcS~ 1 t!.o máximo da. r:!ribul·~;!o que cor~' negou pedido à.e reocnsiderer;ão, e co~ 
e:mo" e un1. s::-:;u:nte proporç5.o". !lllr:rpondel', nj se,v.,ç;} pÚQ!!co f;:deral, mo não h::>uye o s~g'.ll1jo rccUI,s.O pre~ 
c' p-..:,;:::50: "dl1:-a'lte LC"L (10) Ul'!O:; l"') ntual S::1;1'.:'olo l-C. "::U RO que a visto no Llt. 57, d.? Lei 8S0. de l:·~.a, 
C:~tl':;\:cut!yc::;'. ê~tD 'l'ier a ser cqu:n.l: nte'·. foi a d~c~;:1o arQu.va0~. 'l'oID<lJldo co-

EMH'NDA ND 4 CLS I Eale. d~ Ceml::: c~s, cu 23 de jU- nhecimento dea>a úl~~'TIa. decl,s2.0, (} 
,~ ....:.~ . - lho de lCS4. _ t';:·~u:o Lima, PrE:s!~ D.Q .. rr., 1l,c10 olicio n" 5.821, de 19 

Ao art. 3Q j c".:-:1t!, - Antonio CàrlcCJ, R.:!:ator _ de de~emt',ro do mt"mo ano, ~ol;c~tou 
L.1tré!f.'l VU"::r.a _ Si;Jtlrcào pa.checo rÕ5.se o BEsunto ~ubiT'.etld:o a:) Con~ 

,Inclutu-se, er:-treld aS
t 

pal'bavrns "sU" _ P€sso:z, ce Queiro.? _ Ellg~nio Bar- gres,::,o Na~!ona!.. nos tenno-3 do ard-
I> ::m~n ar' e "mc en e 1iÔ re o vcn-: ro,~ go 77. da Constítuiçéo Fed;:xal. 
(.~:n2nt'J". a e:~1"~s.sào: .. "c1ur~nte dez I' N? 773, ch le::-1 2. O fundamento dfrie::-:~,ório r:'ill' 
(..,!,.) fl:lQS cons,-clLivos • me~se em que entre a o.jel·tUl'Q, d:l 

Da Comissão de Servico Público ên I I . " 
Civil. súbre o Pr0l'el~O de Lei da concou c:a. e o in c () aa puo.u~:,r:"o do edital não transcorreU o Pl'{Lt.:o de 
Câm~ra n9 19, de W53. ,i' quin.:e dJas eX~;'ido pelo art. 746 do 
Relator: Sr. Si1v.est:·l~ Pj:i~1z.f' Rqu!<1Jllmto GC1:;;:;! de Cont:.bili':::J.d.~ 

Pú'oUca. Por paucas 1:o:-:1s '-1~'J te -r:~ 

rr.1E:<DA NO 5 - CLa I 
O p:u'f.rrr::.:'o único do. a.rt, 41' p3.SS3. 

n .": e se,~u:nte red:tção: 

"p:trázr~l'o único. OS Diretores do 
CO:1selho SUPçrlor e das Caixas Eco
ui/TI CJs F~derais serão inscrí.t:..s no 
Scr ... :(',o de Assistência e Segura so .. 
e:'ll do., Eeonomlúrios, como associa
d03 facultativos, desde qu,e o requeI
ram no prazo máximo de 30 (trinta) 
d:f'-s a contar da. data do resvectivo 
ato de ncmeaç'3.o, haj~m sido juJ,,;f'.
dos aptos em exame méd:co proce .. 

. dlào pc'o mesmo ServIçO, e renham 
menos de 5 (cinqüenta. e cinco) anos 
de idade". 

EMr:"(DA N' t - CLS 

IvIude se o atual nrUij'o 59 para a.r~ 
t1g~ 7? e acrescente-se OS seguintes 
a:tigos 59 e 69: 

u Art. 5Q N:lo será inscrito no Servi
ço de Ass,i,srenela e Seguro Social dos 
Economiárloo, o diretor que à data 
do de'CTeto de nomeação, já. seja n.s~ 
socfado de qualquer outro órgão do 
pre-vidênc1s.. ainda que em decorrên~ 
c:.a de emprêgo ou a.tiv1dade -privada, 
ou que em t'onsequênc1e. de função() 
pública., m'lit.llr ou elvll, U>r .... lta apO
sentadoria ou Inat1vida-de l'emlm::rn,.
da. ptevi3t~ em l~i.·" .. 

O pres.ente projeto, segundo SUa rü'icou o decurso co p:z..M) le;;::!.!, 011 
emenr..a. altera o prragrafo único do seja: o eó·!tal foi p:.:b:~c::do no D!à,lo 
art. 2Q da Lei nO 3.14.9, de 21 de maio Ojic;al de 7.12.1r'[;5 e os t:aJ-:::~0.3 
de 19-57, que dispõe sôbre a.Fso<::ad.os abertos no dia 22 sc~uint~. no U"> dia. 
obrir;l";.tÓl'ios do ServIço c1e Assl.stênc!a. Não exclu rElm na C0l1,~a3~m o prImei .. 
e S~rviço Social à'os Econo.-niári-os. 1'0 dia. (art. 125, Cód. Civil). V~-se 

N2 realid1.de, a pt'o:;os1çéo 2.loança que não l':;Ouve má fé, p:;i.s o D.C.T. 
limites bem ma.ls amplos do que os fêz cutra~; public:::çÕ~3 na jm~r:-nsa., 
fixados em sua ementa, pr'€\5crevendo chamando a ar:nção d03 in~erc.:;.sados 
r.ormas relG.tivas a inscrição de se~ para o emtaL 
~UTad'3s. -petlQd-cs de- carência. ngime 
de contribuIções, limite de idade para 
ing1'~o no Constlho SuperiOr e nas 
Caixas E:!onôm1cls Federais etc. 

\ matéria consubstanciada na pro
jeto, pOl'ém, excluido o pr-ceeituc"do no 
art. 4~1, é da exclu.siva alça.da ú."e, e,xa,. 
me da C<>m12.sã.o de Lf~g1s1nçfio eo.. 
ctal, R. qual já 'se manifestou na ts .. 
pécle, sugerindo várias modificações, 
através das emendas de ns. l~CLS a 
7-CLS: No que tange ao retroci.tudO 
art. 4Q, pode dlzer~se (lUe a provi
dênoIa. nêle inssrta. estabelecendo em 
3-6 anos.a idade máxlma- para ingressO 
nos quadros do funclonaUsmo do OOn~ 
salho Superlor e das caixas EcC\uO· 
mlc8..':; Federais. embora' ntio e.steja. 
ex.p!'e'S~an'N'nte· ccmign.a:la na. leglS'
!ação est.atut..ltrL1 do servidor pllbHco 

3, A Câmara Q"\)S Deputa<1os ac::!itou 
a decisão do Tribunal. e apr.o\'OU a 
el:lo.oraçã,o dQ pre.:~nte Decre ~o Le
gi.slatl",·o, cujo artigo p:ime:ro cs.t.a· 
belece: 

~ Fica ll'"...a.ntida a dec!sã.o ôa Tribu~ 
na! de C.Jntas .Q'a. um.:.o que ne3'ou 
regisLTO 8'0 têrmo d-e contrato c:le .. 
brado ent:.·e, o D, C. T. e- a. firma :ra.M 
World Tt~1.de Coroporatiol1". 

O parecer ds. Comis.siO de Ccnsti
tulção- e Justiça- é pe:a aprovr-;fi.o dês .. 
te projeto de Decreto Le~·islat.i.vo. 

Sa.la. da:~ Comissões, 22 de: julho dê 
1964. _ WílsOn Gonçalves. Presidcnte. 
_ Be~err" Neto, Rela.tor. - Ar.ge'1niro 
de Figuei7"edo - Jefferson de .Aguiar 
_ l!:tlmU71do LCú~! - AlcYIjsto ele Car
valho - IWy Carneiro. 

N-O ~·rs. da 19&4 

D5 C{Jmi$s~ de Finanças, .s6-
bre " Projeto de Decreto l~cgh;,l~ 
t-;oo nO 39, itIJ 1964. 

Relator: Sr. l\tcm de ~~ 
O Tr:bunnl (\e Contas da U iá", 

L:lldo preb~11.~es C0plns do 'l~ê.~~L 1.<0 
C:1a. 23 de feyerei.l'o de lSW, Ge ~n
p-"ato celebra.do entre o Dep.1>rtamz::to 
doa correios e T.:légrafos e n- f~rma. 
:1:. B.M. world 'l'rade. corporatio..."'1., pa. .. 
r~ locação dos ser ..... iç1s de máqu':"l::.3 
e!t~tJ.·tcM de conbbiE-caée, r:.,o .... u", 

em sessão' d~ 23 de. ma.rç., dJqucle 
Ano, converter o julgamento e:ll Üo!'" 

Ut:êncla., a fim de qUe fôsse rem:- :,;.
do O processo da. concorrência. pú~:i .. 
ca decorrente do contra.to em D.p:-êp., 

Ir - Submetldo o processo a noVO 
julgrunento, em Ince do ofício n9 5. CC2, 
de 3 óema-io de 1956, do D.C.T., en
aam1nhado à secretaria do Tribunal 
ao 29- via. dJl. concorrência. Pú~Uca o: 
inrornla.do que fi, l' via também fôra. 
eIl,ca.m1nhllda aquele órgão, com o oU. 
elo 3.543, de 13 de março do me.;,mo 
"mIO, decidiu o Tribunal recusar re ... 
gilltro ao contrato, prel1m~nal'mente. 
pO·l'que nl!.o foi observado o dl'p""'1<> 
no IU'tlgo 746, do Regulam.nro Gerlll 
de. contabllldaM Públlca. 

[n - Recorreu a Diretoria Geral. 
<lo D.O.T. dl!Bte último de5jlllcho, 
"">do o Tribunal, e.m 11 de Julho se
guinte, resolvido conhecer do recu!So-, 
para manter, pelo seu funda,menta, a 
InH.:sma decisão denegatória. de registro. 

:':V - Do novo despacho não recor
reu a p:a.:rte interessada.,. teJll!!o o Tri .. 
bunal resoh,1do arquivar o proce.:3,$O, 
mas o Departamento dos correl-oa • 
Telégrafos, bnse.a<lo n.o arti~o 77, da. 
Ccnstitu!ção F~d.:ral, sol!oltou fJãSS 
o contrato submetido ao pr-onunci~ 
DHlllto do Congresso Nacional, em vir ... 
tU(~ _ alega. - de terem Os servil/OS 
:~!do regule.rmenta execut!l.cloo. sem 
~ul1quer soluçl.a de contlnu1dade. p~!a. 
IBM World Tra.d-e Corporn!J.on, que 
mE.nteve 08 seus eqllipamentos In3ta. ... 
101(05 no re.ferió'J De?artam:mto. 

l' _ A Câmara. dos D.~utcd~, r.Pl'ç ... 
dando a m:!.~ri3., manteve o ato do 
Tribunal de Contas, nos tàrmos do 
pmjcto apre..<1!utado pela C~'l1Wão de 
orçamento e F:nanç:a..s ~ ma. s-u!el''O no 
ll(':,.:o exame. 

~~o Senado, mereceu a WOT}c' i~ão 
parecer favoráyel àa Ccmlssflo d'3 
constituição e Justiçn. 

VI - Analisando o a.:sunto em seu 
rn~·~to c"!.unp:e~:c.:ls têc .... rl!ecer que a. 
l:1(~,~:,r\~nclõl. do dl'::~ÚlSto r..o a:U3'O 
74f; <h Rer.;uln.."'Ilento (1 e:-al de Con ... 
hbilfr1.ade Pl;bli"ca constitui viclo rrta,.... 
\'~, cc.paz de inv~t:J'- o ('f)nt.:-,l'ci. 

lT!! _ A;jte o f'~n13to. o-"l·.r'.:'lOS 
0:'& ap:or:-_ç.3o- do pro-;;:to. . 

eia!a d'!S Com~ões. E'm 12 d'~ r.,ó.=;" 
to (ie W64. - Arg.:?mtro Ft~,'ut.i,'-:'~o, 
Prl!sldenta. _ 1I1em de Sá, Re~J.~or. -
_ Dln~~l Kri('rr~r - V1to::no }' .. t'1-fJ 
Be:crra Neto _ :)no de Ml'ios _ F. 
pe Isc'a de 0ue:TO-: - Si~cfi'('io pa
ç; '~:'o - WiLson Gonr;fllves 

Pareceres ns. 779 c no, 
da lSp4 

N9 779, DE 1934 

Da comzsslto de Constituição dl 
J1!s!iça sôh.""e o Projeto dO) D:cre .. 
to Lc~s-lativo n9 45, de 1964, ( n-
1OJ...A-C4, na Câmara) que m/ur,... 
fém àec!são denegatória do TTt~u
nal de Contas da União, de TCi7i"g
ira de contrato ceZeb1ado entre " 
Departamento Naclonal de Obras 
Contrr aS. Sêcas e a PrtfeiturtJ 
Muntctpal de PianCÓ3 Estaà-O ,64 
Paraíba. . / 

H.ebttor: Si. Bezerar Nety 
J1:m 8""00 d. 18 de Junho d< 111(>\ 

·4 Trtbune.l de Contas d3. UniãO, to--



mando conhecimento, para julgar, do 
processo rela tiva ao têrmo de acôrdo 
cslebrado e.l.tre o 29 Dlstri~ do De.
partam ente Nacional de Obras Con
tra as Sêeas e a Prefeitura MuniCi .. 
paI d~ Piancó, para construção, sob 
l'egime de cooperação, do açude f/Oar
rotes", recusou registro ao contrato, 
pzlos fundamentos constantes da ins
tução da. referida Delegacia, nos se
guintes têrmos; 

de Decreto LcgsUallvo nO 46; de 1Q&I, 
E' o parecer., 

gat6ria. dCI registro, pois várIas "lrre
«U1&ridades invalidavam o contrato. 

E' assim que não se fizera a prove. 
da pel'sotJilldade jUl'ídica da firma 
contra.tante e não se reaJizllra a con_ 
corrência. pública para celeln'ação do 

Sala das Cor.n1,ssõe;;, em 12 de agôSto 
de 19M. - Daniel Krieger, presidente. 
- Argemiro de Fi"ueiredo, Relator. 
_ Bezerra Neto - Vitorino Freire -
Lino de Mattos - ,')i!ltfredo Pacheco 

ato juridÍllO. . 
Isso pô.s~, a ComIssão de Finanças 

também opina. pela aprovação do Pro~, 
jeto de D2oreto Legislati~'o n9 59 <le 

11, '. b) que foi celêbrado por auto
ridades qUe se diz delegada não fi
cando, porém, provada a asserção me

'diante do<lumento. 

WilSOll Gonçalves. 

Pareceres ns. 781 
de 1964 

N' 781. DE 19114 

e 782, 
1964. E' Cf parecer. ' 

c) que o ac6rdo não faz alusão ao 
empenho da despesa relativa aO cor
J'en!e exercício. 

Da. comissão de Consíituição e: 

. Sala da,~, Comissões.' em 12 de agôs
:00 de 1964. Dantel E.."rieger, Presidell~ 
te - Arge1niro de Figueiredo, Helatol' 
- Bezerra: Neto .:-. Vitorino Freire _ 
Mem de Sá - ,Lino de Mattos _ P. 
Pess.oa de Quetroz - Sigefredo Pa 
checo - 'Wilson aonçwlves, .... 

d) que, rendo' sido a·ssinado em 
a9 de a.bril de 1954, 101 publicado fora 
do prazo legal, iSto é, em 21 de maio 
de 1954. 

Justi.ça sóbre o PrOjeto de Decre
to Leg!3la·livo nl' 59. de 1964 (n<> 
128~A~64) - na Câmara). que 

'mantém a. decis<in do Tri'bunal de 
Contas da União que negou re
gistro aO térmo de ajuste, cele
brado em 29 de deze1nbro de 194.9 
entre o DCE f! a firma Constru
tora J. Patricio Limitada. 

e) que não há cláusulas em que 
fie declare exp.ressamente: 1) - que 
O acOrdo só entrará. em vigor depois 
~e registro pe:o Trihunal de Contas; Relator: Sr. ArgemirO de Figue!rc_ 
~) - que se acha isento do pagamen- do. ~ 
t? do impôsto do sêlo na fÓ!ffi,a do ar.. O ProjetjÕII de Decreto Legislatlv l?-0 
lt.!gO 15. VI, § 5?, da ConstituIção Fe~ 59, de 19<:\; mantém a decISão '1'11 
deraI; 3) - a. Lei que. 0. autoriza. bunnl de').~ ntas da Umão q dene-

O acõrdo de que se trata não fol, ~ gou regisí.,;o ao têrmo de ajuste cele
a meu ver, celebrado com observância brado entre a Diretoria Geral do De· 

t partamento dos Correios e Telégra .. 
dos dispas ivos legais aplicáveis à fos e a firma. Construtora J. Pat.rício 
espzcie, motivo porque náo me parece L\mitada, para construção de.. uma H
em condições de ser registrado. De- nha de dutos. para ca.b~s telegráficos. 
legação do Tribunal de Contas, 26 de . 
tnaio de 1954 _ a)Ne!son de Arau-jo A decisão denegatória ocorreu a ::0 (le 

nJôsto de 1954 e teve como fundamen~ 
- a..ssistente. tb as Seguintes razões: a) não sa ter 

A prefeitUra hlteressada, não inter- feit-o a prova da personalidade jurf
pôs pedido de reconsideração da de- diea da firma cOllstratant~; b) não 
cisão denegatória, o que lhe el'a fa- se ter realizado a ooncDrréncl11 públJ_ 
cultado pelo al'tigo 57, da Lei ng 830, ca; c) infringência do art. 77, § 1<:1 
de 1949, apesar de regularmente inti- da Constitulcã,) Federal, 
mada, conforme relata a. Delegação E$sas inegularidades, dentre outras 
da Paraíba. mol.'ivara.m o ato do Tribun~l de Con

Daí a Câmara hay~ aprovado o 
Oecl'eto Ugislativo, confirmando a 
deciSão do Tribunal de Contas da 
União, no que aplicou os poderes do 
a: t. 77, da Carta Magna, 

A Comissão de Constituição e· Jus
.Uça, opina pela aprovação do presente 
Projeto de Decreto Legislativo. 
, Sala das Comissões, "2.2 de jUlho de 
11964. - Nelson Gonçalves., Pl \ :dert!;e 
_ Bezerra· Neto, Relator. - ArgemirO 
de Figueiredo - Aloysio de Carvalho 
- Edmundo Levi JeJjerson de 
Aguiar. 

N' 780. DE 1004 

Da ComissM de Finanças, s.óbre 

tas~ que foi devidamente comunicado 
ao DCT, sem que esta interpusesse 
qualquer recurso, C{}mo o permit.ia o 
art. 57, da Lei n9 830, de 1949. Daí 
porque foi o proce.s.so encaminhado ao 
Congresso Nacional, p.aro. os fins pres
critos no § 19 do art.. 77, da Consti .... 
tuição da Rep,úbliclt. 

PareCIlres ns. 783 
de 1964 

R' 783. DE 1864 

e 784, 

Da Comissão de ConstU:uiqiio e 
JUStiça" sQbre o Prclifeto de De
creto ·j~egislativo nO 76 de 19.64 
nQ 141-A-64 - na Cântara que 
mmntér.'l o ato denegat6rib ~ do 
Tribunal de Contas da União que 
recusou. registro ao contrato de 
emprésUmo, no valor de ., ••.... 
Cr$ 50,OOO.OOO,CO (cinquenta mf. 
lh,óes ~.e cruzei1'OS) , celebrado en~ 
tre (t ,trniáo e o Govêrno do Es~ 
tado do Piatlf. . 

Rekli?r: Sr, J,zfferson de Ag'liar. 
O Tnbunal de Contas da União 1'e 

c:usou registro ao contrato de emp~·.
tlmo celebndo entre a União e o 
tado do Hlauí, no valor de Cr$ ••.• 
50.000.000,00 (cinquenta milhÕ€s de 
cruzeiros). por não ter sido aprovado 
p~ano de RP]iooção prévLamente como 
é exigido pelo art, 66 da Lei' n9 .. 
4,069, de 11, de junho de 1962, que 
revogou eX:,)reS€amente o § 29 do Art. 
2° da Lei n9 3.337, de 1957. 

A decJsã:l denegatória ocorreu em 
12 de setembro de· 1963 não tendo o.s 
tnVeressados manifestado qualquer re. 
cu~o, 

A recusa teve apoio em determina. 
ção lel[al ~~xpressa. razwão por que a 
Comissao c.e Constituicao e Justiça 
opina peja ~provacão do decreto le .. 
g1.slativo n9 76, de 1964, 

Sala das Comissões.. em 22 de julho 
de 1964. -- Wílson GonçalveS, Pret51 .. 
dente. - J'cjjerson ·de Aguiar, Relator 
- Bezerra Neto. - Edmundo Levi _ 
Aloysio de Carvalho. _. Argemtro' de 
Figueiredo. 

NO 784. DE 1964 

de 11 de junho de 19-62, <;Lue revog~ 
e-x,presamente o § 29 do artigo 2:1 di 
Lei no;> 3,337 de 1957, exige a ~lpre" 
sentacão do Phno de ApUcação RI::ima. 
referido, aprovado pelo Poder L3gis
lativo, para que o contrato de emprés_ 
timo possa. ser celebrado. Da.i o a.to 
do Tribunal denegado o registro. 

A Comissão doe Finanças, fa:::.e ao 
exposto, também opL,a pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo n9 
76" de 1964. E' o parecer, 
~ Sala das Comissões, em 12 de a~:ôsto 
de 1964. _ F. PessOa de Queiroz, Pre
sidente. - Argemiro de FigiLeiredo. 
Relator. - Mem de Sá. _ Vitorina 
Freire. - Bezerra Netto. - Lino de 
Mat"tos. - Wilson Gonçalves. - Si .. 
gefredo pacheco. 

Pareceres ns. 785 e 78t1, 
de 1964 

Da. Comissão de comtituiçã.o a 
Justica sóbre o profeto ele DU'rcto 
Legislativo nO 79; de 1964 (nü .. 
l1l-erO 3,S-A-63. na ·Câmara). quE!! 
mantém o ctto '40 Tribunal de 
Contas da união, denega'tório de 
registro do contrato-escritura de 
cessão de direitos à promessa de 
compra e venda, feita por ft.!a~oel 
Passos Maia à' Emprêsa colarm;a
dora Madeira· Bandeirante Lim!
taM, com .a interveniência MS 
Em.prêsas. lncorporada,s ao. Patrt
mônio Nacional. 

Relator: Sr. Bezerra~NetG" 
1 O Tribunal d Cont::ts, em ses .. 

são' de 5 de o.utl,;.' o de 1951, recUSOU 
registro ,à escri a de cessá:) de d!
reitos à prom a de compra e .ven .. 
da feita por Manoel Passas Mala à 
Ernprêsa. colonizadora Madeira ~)an
deirante Limitada, send.o interventente 
ao Superintedência das EmprêSas In. 
'(t).rpara1i:as ao pa.trimônio Nadona·l, 
relativamente ao trato de terras me
dindo 36.300 hectares, mais. ou me
nos no Estad{) de santa catarina. na 
Zona ele fronteira com a R€rpú.tlica 
Argentina, 

2 A Supe!'in.tendência, que envIara 
o contrat{) para registro, cientificada. 
por oficio, daquela recusa, nã~ inter· 
pôs r€'clU'SO de reconsideração, nelll 
uma e nem segunda vez, como lhe-.fa· 
cultava o art. 57, da Lei ng 830, de 
1949. As outras pru'tes não foram ci
entificadas da decisãO, isto porque. I 
lei numa evidente falha, ~nda n~· 
titicar sàmente a repartição que en· 
v:a. o contrato para regi.<:tro. 

o Projeto de Decreto Le!1islaUt;o 
nP 46. de 1964, /' 

O Relator: Sr. Argemiró de 'guei-
redo, , 

O Egrégio Tribunal de Contas da 
União, em sessão realizada a 18 de 
'unho de 1954, denegou registro ao 
.contrato oelebrado entre o Departa .. 
menta Nácional de Obras C.ontra as 
Bêcas e a Prefeitura MUnlcipal de 
Pianc6, no Estado da 'paraiba, para 
constru;ã.o, sob regime· de cooperação, 
lia açude l'Garrotes·'. Dentre os moU ... 
VOS da reCUSa do registro que inyali .. 
õ~a.m o contrato, estão a falta de 
prova da delegação que· se teria dMl.'o 
à autoridade ql<'e o assinara; :;t falta de 
Blusão ao empenho da despesa refe
lrente ao exercíeio financeiro' a pu
.brca~ão dq contrato fora do prazo le .. 
g:?~. al:§m de outras irregularidades. 

Sôbre o Projeto de Decreto Legis
lativo em análise • .la se pronuncioU, 
favoràvelment.e à aprovação. a. Comis~ 
são técnica ·da Câmara dos Deputa·ios. 
A vista dos fundamentos do ato 'do 
Tribull'&l de Contas da União 'esta 
comissão também opina porque se 
mantenha. a. dedsão denegatória, do 
registro. Quer, entretanto, salie:lt.ar 
que se tra.ta ~e processo refê rente 20 
ano de 1954, sõmente agora, nO cor
rente ano de 19"64, enViado ao Sena
do Federal. 

·E' o parecer. 

Sala das Comissões, em. 22 de jU' 
lho de 1964. Wilson G-on!'.ic:~ves, PresÍ_ 
sidente - Argemtro de FiguefreM, 
Relator - Aloysio de Car'f.,-alho
Edmundo Levi --: J(!Jferson de Aguiar 

. ! .. Vêmos que a recu~c do regi~;tro 
funda-se no.fundamento de que aque .. 

. Da Comissã:J de Finarn;as. sôb.r~ la alienação de terras sendo superior 
o Projl!to de Decreto LefflS7za vo a 10.00 hectares, não merecia apro
n9 76, de 1964, vação visto hav'er sido feita sem pré ... 

via autorização do Senado, oonsonan_ 
N,els.tor: ,Sr. Argemiro de ·guei- te o nrt. 156, § 29. da Constituição 

redo. Federal. As diligências preliminares 

J ~ão Se interpos qualquer recurso da 
rleci:;ão; e o processo referente à mes
Ina foi, então, enviado ao Oongres .. 
fiO, Nacional, em obediência ao dIspos. 
rto no art. 77, § 19 da Constituição da 
,F,epÚblica. A Câmara dos Deputados 
mantém o ato do Tribupal e, Uf'.sta. 
,C:l~'a. a douta Comissão, de Justiça 
Oi1:!1CU no mesmo sentido. 

,R2:l1mente; a decisão da Egrégia 
C\~!"te de contas da Unlão está apoja
<la. nos m€lh<>res suportes legaIs. ra .. 
elo porque a Comissão de Finanças 
também é pela. aprovação de- ~ojeto 

Em sessiio realizada a 12 de ti.e-· pedidas. pelo Tribunal não mereceram 
t b resp06ta e estamos em que se houves
em 1'0 de 1!J.S3, o Egregio Tribunal de sem sido' oferecidos esclarecimentos .. as 

Contas da U11ião recusou registro ao escrituras incriminadas, uma vez que 
contrato dl~ empréstimo, no valor de :são datadas de 31 de julho de 194.4 
Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta mJ.lh5es e 7 de agôsto de 1945, escapariam a. 
de c • .lz€iro:;:), celebrado entre a União invocada sancã.o da Ca.rta Magna, que 
e {) Estad'Ü do Piau1. é de 1946 e na espécie não retroagiria. 

Bezerra Neto. 

No;> 782, DE 1964 

Da Comissão de Finanças, IÔ_ 
bre o Projeto de nocreto Legisl3,": 
tivo n9 59, de 19"54, ;L 

i O proceà'io veio, eritã.o, ao C.oa,.. 
Relator: Sr. Argemtro de Fig" ire· gresso. Nacional, em ob€diência ao 

do. ./ disposto no artigo 77 § 10 da Cons
tituição da República: 

O EgrégiO Tribunal de Contas da. A Cám. ara dos DEputado.s, através 
União, em sessão realiZada a 20 üe 
agôsto de 19M, recus-ou registro aO do Projeto de Decreto Legislatiyo, n9 

t t 1 d 7ti. de 1964, ma.ntém o ato denega. .. 
Con ra o ce ebra o entre a Dh·e1.oria tório do Tribunal e. no mesm::> sen
Geral dos COrreios' 'e. Telégrafos e a. tido, opinou a douta Comls.são de 
firme. construtora J, Patrfcjo IJmj .. 
tada, para construção de uma linha. COnstit~içã:l e Justiçp. desta Casa, 
de dutos, para cabos telegráficos. O Examinando-se a ma.téria. verifi
processo rol, então, en .... iado AO Con- ca..se que, da deciSão, não se interpôs 
gresso Nacional, em obediência ao dis- l::J.ualqu-er recurso, . 
posto no a:rt. 77, § 1° "in flne" da Na verde.dE.', o ato da Egrégia Côrte 
Constituição da Rep.ública. A Cf-:UlS': de Contas da união tem fundam~nto 
ra Federal já. o apr.ovou através do legal ind;scutí,'el. 
Projeto de Decreto n' 59, de 1961 e. O contrato do empréstimo !mpug
no· Senado Federal, a p:roposição já nado não estava acompanh::tdo do 
recebeu pa1'ecer favorável da douta Plano de Aplicação dos recun::os apro
Comissão de Constituição e J1lSL~ça. vado pelD LegislaLvo, E is.""o vale dizer 

Examl119;ndo_.se a matérIa., l'(~rHi-ca-lque fonm= lid,ade .es.~encial o invali
se que f .01 acertada. a deci.s:'b c:e:le- d'lva, O a,rUgo 66, da Lei n9 4,069, 

Mas no prooesso não se fêz prova, e 
a decisão do Tribunal de contas até 
outra oportun!4ade, é fo:rmalmente 
certa. 

A comit'são de Constitu:ção e .Jus .. 
tiça. aoolhe favoràv€!lmente o Projeto 
de· Decreto Legislativo qUe aprovou O 
ato denegatórIo do Tribunal de 'Contas. 

Sala das Comissõ-es, 22 de julho de 
19$4, - Wilson Gonçalves, Pr~id,~'nte. 
- Bezerra Neto, R:ehtm'. _ Argemfro 
de Figueiredo, _ Alo1/sio de CarrallW 
- Ed1'nundo Levi - Jefferson de 
Aguiar - Ruy Oarneiro; 

N° 786" de 1964 
Da ComisSão de FinanC'o.s, s,'Dre 

o Projeto d.e Decreto ';egisla tivo 
nO 79 de 1954, / 

Relator: Sr. Argemiro Y F:gueiredo 
A Cêma.ra dos, Deputados, atrav61 

do Pro,Ieoo de DeCreto Legislativo ntI-



/'\gOsto d. 1!K4 2'1n 
-....,.- ."..-. -"--- ~ 

mera 79. c.e 1964, mantém o ato do jment-e eãucativÍ\ eemlo secundâ~io. . N9 789, DE 1964(.. I' e f:nar:c:amentoo públioos, ntto pode-
Tribunal d(~ Contas da União qu~ de.-, simples ace5SÓri-o, o aspecto finance!· Da Comissão de FJrtança$ .ô- rãrJ sofrer majora·çõe.s estabelecidat 
neg0'1:l ~egu:t!o ao contrato de ceEsão I ro, ~ obsta.r ~o Senad:> in~iativa.s d-ês- bTe (;I Projeto de Lei do SénaM: lli)S contratos iniciais, já ~Dm orça .. 
de direItos a promeSSa de compra e se Jaez. ser:.a levar lDHrto longe. a n9 38 de 19-63 I menta prevÚ3tos, e a conclusao da ob:-o. 
venda feita por Manoel Pa,s;;:03 Maia IPrO!biCãO constitucional. " calculada. em prazo máximo de doiS 
e. Em:prêsa. C'J-lonlzadQ1'a Madei.ra Ban~ Di.ant.e do exposto, opinamos, no t:l- Relator: ,Sr. Wilson ltJonçalves (2), anos, ,não podçrá ter alongado és .. 
deirante L'mitada. com internniência cante à con.st.itu<:ionalidade e jUl'id1- T\_ j t ,se pra.zo. a. qua.lquer pretexto pt'lra 
das Enlpr::1':,:iS IncorporaJ1as ao Patri .. cidade, pela a?row'açâo do pc·ojeto. .........., prc:~ente pro ,e o, de autol"p.- do Icntre'g,s, <10 imóyel a cand1d!id 'f; 
mo·n·o Na . n" I nobre senador MIguel Cou 'lho.' d' {) - o .nan_ .• : c,o "!. S' de· , 14 d ôs CLa 01' A de-::ú:âo dme.;atária do re,S:.stro, ~ .. a {} ~s om:s.soes, em" se ag ,- sôlJ:::e o qual emlt!u par~tf.'1 outu- .. 
cu. jo p!'c:ezso vem ao CongresE.J Na ... ' I to ae 1 .... 63. - _s. dvestre pe.r1cze. ~,l:eSl- orO do ano passado, o U" ~e Senador O artigo 20 re:::a qUe os contrafos 
cional em obt:odiência ao dou.pcsto no' dente. - IJei<:erra Neto, ~elato •. :- Aurélio Vlana, pedi e obtive vista', ca- que dete1'r!.11narem. acréscimos e ma· 
art. 77, § 1'1 da cnstituição ela Re-" J~aphat Marl!t1lO - ~~bao da Szl- bendO-me, agora, na forma reglmen- jonçóes, perda. das parcelas e pres
públ!ca, tum!J~m recebeu, no S<mado, vc?~a - AIOlfS~{) de 07.1 talho - .Jef- tal, redigir o vencido. ta~'ões pf>gas, serão nulos e a emprê-
parecer fav:lravel da dô-:lta comi-5s5.o t jeri:ion de Agu.ar. • . O projeto. que a1J.toriza o Govê-rnG I~!!:. fin~~n'C!I"1d:l estará ,s.'ujeita às sane 
de ccnstitulç~o e Just:';a. 1 N0 788, de 1964 Fedeml a promover a divulgação dg çoes de!:> Leis de U!iura e E::oncm:a, 

Da decisto denegatória não se in~ . ensino prhn:i1'io atl's'·vú dU) T ... -Esco~ PopUlar. 
tCl'pÓS qualquer recurso. Da C07n.z?sâo de 1Fducação ~ ia, em todo o pais e o televlsionamen .. \ " 'f ' , t' 

Ex1\uunardo-se o m~rito do ato nu. Cultura. soare o proJeto de Let. 'to dcs tr!Lbalhcs das escolas' técnicas ,'?u·pa.mgra o ... ún.co do aI, .go ? pos .. 
EgIég~l Cô_.te de Contas d .. Ull.ão. do Senado n" 38, de 1963. ~ profi.ss~onals malgrado os altos pro- t s:" lta a ve~--;a. com ~laJoraç.ao dos ..... ; d ·1 ,,-, iP~tÇC-S de urut.ades fc-sldencla:rs, a-pós 
"V~l'lfiCa-se que o mesmo fundamen- Re:ator: Sl" Wa!fre-c?o Gurg pós:f.O e se,:! I ustle aut-c! e os innis' ~.'2i.:; meses U'i vi:!nda.s inic':a.is b"m 
teu-se na falt.J. (i,3. auto.rizaçiio do Se- ~ . '- '-' c?:tn'ers m{!rl~OS que cont.::m dispondO C0r10 as unidadts vendidas 'fwal 
nado Fedê~'al para que SI:! l'eal1zss~e O prese!1 .. ~ proJ~ ... o, d~ aULorla. do soOl'e ,matér:a. de inegavel alCu,nCe ou após o término da. nstr na. 
o con~ra.to, en,volvendo allenaçâo de !poore Senac?r. Mlgue~ Co~to !'llho, educahvo" não pode ser aprovado por . . co uçao, 
tel"f'~s pub:ieas de área superior a •• ,~em, corno, Ob)~tlVO a d~"ilif;m!..Uaçao do ~t.a. C()ml.~áo sem .o prév'lD pronun- O _artIgo 31' f1!Ca prazo para re;nf· 
lO,{)'!)O hêctares. E LSSO vale dizer que en.;:;:no prunal'lo atr~ve" das TV-~-I c~am-ento da douta. Cc..::a!ssãO de Jus- c!~ uns construçoes paralisadas t. co
tudo ..se fize:'u, em conflito com o di.:;- colas, em todo o paIS. como tambem tIça quanto ao seu aspeeto legal. n:tma mult2S Pl'OI>Ol'cionais ao valor da 
po:sto no aIt. 136. § 29 da Constitui- o telev1s1~>na.mento d~s. tl~al?aJh:>s da.s Na reuni!í.o de 21 de ma!o pt'óxhno OI':)!"?!', condiciona-das B:> temPo da pa
ção dI!. I"tepúbUca. escolas. tecmcns profl.ssl,?~als. para o passado, f(fi aprovado parecer oral por I ral!~Cã,'), e propõe a cassação 1a li. 

FacJ .,} eXp'0~to, o comLsão de Fi- conheclm~nto e apco .... eHall'l.ento dos mim prelatado, propondo a remessa do. cença d~ emprê.:i:a incorporadora, pro! .. 
nancos t::unl~m op!na, pela aprovação alunos interessados.' p!ojet-o àquele ór~ã.o ~écnico, de a~ô~~1 binu"o-a exerct--r at1vid.ad,e,s n-o ramo. 
do Pr:j€.to de Decreto LegiSlativo nú· Para ~e fim, o POÕ'er Executivo d::> com OS expresso.'i termos do a.rt. 51 O paMálITalo d nt!g,o 39 co ed 
~elo ?~: ~e 1964, qu~e mant~~ o atQ fica. autorizado a contratar horário.s do Ato Institucional. d!l'€'ito "'a~ prej~dlCadQS de, n~tra~: 

0E,!r.br;n<.l de cont,-"s da Un!av. nas eSÍações de telev:são que se dls- E' o que- "formalizamos agora atra ... de Mandado de SeguranÇ(!. pleitearem 
, o ?-recer. ,puserem a realizar progrnmas dedica-. vés do presente parecer c-scrito. o bloqueIo da.s contas das empl'êsas 

Sala das Comis.sões, e.:n 12 de ::tU"ÔJ.-jdos a êss~ po.trió~ico 0bjet!v~, ;Ude-j '."., e d{'t. seus componentes e admite a. 
to de 1964. _ Da1liel Krieger. Presi- niz:u1do-as, l!lediante (~avel1~-o,. pelo Sala das COnllSSr'S'ãem 

<I d~ j~~ pr~.nça _de outra.. firma idônea 'para. 
dente, _ Argemiro de Figueiredo, He- I ~usto oper~çlo;:ta.l.' danu'o prlorlclar.le de 1~64. - Arg~ TO e Fígue~re o - .. a c\)nclw;:ao da.s obras paralisadas, com 
JatC'r. _ WilsOn Gonçalves' _. Sigej,'e- .a., T. V-Es.co.as Já llnp~autfl)das em n'".)S_IPreSldente - lY'.'llsrc.n,GonçalveJs -; Re ... rec~r~os p!'"oven!entes d-o bloqueIo re .. 
do pc:checo ._ Lillo de Mattos _ Be_ISO pais. la~o!. - Danze neger - os~ Er ferIdo. 
zerro (\'etto __ VitoTino Freire _ lIfem Sôl:\re o p::cjeto jã. se ma.nJ"estou a mmo - ~f~m de Sá - ~urlco Re- 1 
de Sá _ P(;SSoa de Queiro~' ,douta ComJ..s.são de constit.uiça.o e JUS- zende - VJctorino Freire - UJite O art. ~9 determina que os ~ot.s-

~. i i:iça, opinaue:o pela. constituc:onalida- Neto.' t~s que 14\.0 puderem prosseguIr no 
~ de e juridici.d.u.d;:= da pOposição. N>J 700. DE 1964 c1.unprlmento do contrato receberão as 

Pare8r:es ns. 787, 788, 
e 790,. de 1964 

í Compete a esta. Comissão roamfe.s- Da Comissão de CC'llstitulçll-o B I prestações e parcel8& pagas, podendo 
789 ! tar-,se. ~pet;as. sõbre o mérito ou con- Justiça s6bre o Projeto de LeI."do ~:d.\e ~:fde~cr~prêSa dispore1ga ~-

I· vemênCla (.1,) projeto. senado n9 38 de 1963 / p 'o! . como more 
Não paira a menor dúv~di de qUe o " a rouver. 

N° 787, de 1964 IprObl,;ma !undR,.me~tal ~o ~rasil é, o Relator: Sr. Bezena Neto O artigo 60 manda que aos cotista. 
Da Comissão de Cons!ituiçã.o e id 3. eo:ucaç~o" dt se?s fllh03. I~fellz- Volta o presente Projeto à 'Com!s- seja entregue cópia. de contrato a'com-

JuSiiçu sôbre o Projeto de Lei do mente ~.pIesYn,.amo~, aInda hGJe. um. são de Constitu'ção e Justiça para que panhada das exlgênc1a,s e compr-omiS_ 
se"ad'; n\' 38, de 19053, que pro- dos ipdlces ma!.S ala:--mant;s de ana.l- sObre êle opin; em face da. vigência. SOB -da, emprêSa, bem como de planta 
mcrJe a d;vuZgação do ensino pr; ~abte,~~mo.! em t~do o mun' ... -D. Em sua superveniente do At.o Ir:stitucional de do imovel e de mala documentos . 

. , 1 E I .. \]US lJ,lcaçao. o Ilustre autor d'J pro- b ti d 19 ' 
mUT.o pe a Ty- sco a em todo o jeto apresent3 a estimativa nac'onal a r . e ê4. O nol>re autor do projeto JustitJcs-<) 
paiS e C? televtstorame,nto. dos tra- i em lS62; mais da 20 ~nhões de ~ul- A proposição autoriza o govêrno fe .. como sendo o remédto sa.lvador, qut 
b.al~os .das esco.as, tecnrcas,. prO-I' tos e adolescentes não alfabetizados deral a promover, por Intermédio do virâ. solucionar os numerososo proble-
jtsswnms, I e cêrca de 6 milhõ~.s de crianças e11- MinistériO da. Educação e Cultma am- mas surgidos n.aa relações entre em. 
R~la~c:': Sr. Bezel'ra NetO' t!'e 7 e 14 anos, sem escola primAria. pla e crescente d:ssell1inação do ensi· prêsn.s incorporadoras e tlnanclao.'oras 

.. -"~ : ~' .,A E' d~ver do Poder Ptiblit;:o empregar no primário através das TV-Escolas, de resióêncla.s e contratantes eotis~." 
Pe~o ?~ ... ~ente ?r-c)e.o, flca ti G~,er- I t~d.'J~ os reCursos a fim de apagar ,de- em todo o país. Determina a contra' relatlvas a reaustamento e maJoraçao 

?Ot ~edtlal ~1JtOllz~do, ~ prom'Jve:.: ~~r fi.mtlvamente essa. mancha negra que tação de horários nas estações de tele .. de preç06. 
~n_elmcd"o aO Mln:stellO da Ed~"a, .. a.o t.anto nos humilha, que tanto nos avU- vb:áa e provê a. assinatura de convê- A cOnStrucão de moraA.la atra.vés 
e C~ltura, ap?-:;;11a e. cr:~cente d~seml· ta. diante do mund'o ci-,W.zado, contO nios. do sistema de incorporaçoo de c.aJJi-
Taçao,,~o en"mo prunar10 ~trave.s das fizernm ol1ttos paí.<::e.s que consegui- tais vIa de regra., excede o orçamen-

V-7"Olas, t.~ ,to,?o ? paIS .. v r~, numa. cruzada p!ltriéltica, extin- E!ntendemos que para efetivar to previsto pa.ra a obra, exigindo ma-
Fa .. a a con~ecuçao o:e tal, l!-l1s~er •. o gtur () analfabet~OJffiO e alcançar gran- qualsquer das med1das indicadas nQ. joraçóes na" cotn .. (in... inter~ .. "n..l .... 

GoVêUl0 t, ~<!_ral promoy~rla acórQ~s de pro,!;:,perldad:e. Projeto está se majorando a despesa -.::t ""'" ~"'" 
com as e~ta " d TelevJ.S' a 'bli 1 i f ti "L d r com]:·radores. bes aumentos São mo-

,;) ÇOvoS e ~ ao, nos qu ,IS Temos melhorado um pouco nos úl- pu ca, por uma n C:i. V1. '""O po e tiva.doa pela crescente e continua. ele-
f~can~ gualmente assenlado o televl- tim.QS anos, Assim. enquanto no ano legiSlativo, o que é vedado, na sua ã 
s10n~mento ,d,~ trabalhos das e.'~colas de .1935- hav1a m.triculadO/s n, ens'·nO formJ;\ origjna.ria, a êste pOder eon- vaç o dO custo dos materia.is de cons .. 
técn'co p,. " "'on Ls ar h 1 nu t t d 1 t trução e pelo aumento da mão -de 

o ~ .OdS~" !l ' p a o con ~-c - primário 7 alunos por 100 habitan.tes SOan e .o ar '. 5° aqL."f e A o. obra, a par da tnna.çA,o que dresvaà~ 
menLo Co ap:'oveltamento dos alun:ls em 1959 já atlngla a quase 12 tendó Esta L '>n1'!ssão opina pelo arquiva- riza dia a dia a nossa moeda. Neces-
1nternu{!·cs,. _ . aumentado essa prcpo~ção nds últi- ment.o dO Projeto agora inconsUtucio .. sá.rlo se torna que, no interêsse dd 

A .t~roposlça2 está convemer.tem~n~e mos quatro anos,- O ao,'êmo Federal nal partes, OS contratos 1nlcla.!a sejam a.tu ... 
justlf1cada p~.lo seu Autor, o eml- e os Governos E.5ta<iua's têm pre te. . 11 à t é ~ente 8~na{ilQr Mu~uel Couto que d-, maior lSSistência aó p '.oblem s d~ Sala das Comissôes, 12 de agOSto de a za os a r-a.v s de reajustamento de 
lIustrli 3. 'lua a:gwn~nt~ção ':n o ensino, através do F'unrlo Naclon:l d 1964, _ Wilson Gonçalves, Preslden .. preços. 
exempJ.o~ alt~mente. edIficam!?, da Ensino Primário, do e~s1na SUPletiv~ te. Bezerra Neto - Relator. - Arge.- O projt3to em estudo precreVe sa~ 
FuncI.açao Joao Batrsta do Amara,l, e das escolas radiotônlcas espalhadas miro de Figueiredo _ AloysIO de car- cões SÕltlent.e, às empr&a.s incorpora.. 
cuja. .Ty-Escola vem obtend::>. notávelS n-o vasto territóriQ do pais valho - Jefferson de Aguta.r - Eã- doras, deixando completamente à von.-
resu~;a,oos DO campo educa-ClOnal, I . mundo Lem. tade os cotLsts.s compradores, que n-

, . ' Enquanto, Dorém, não conseguirmos ceber' a dI' A,., 
O mént() (~a pl'ovióência en1 tela extirpar totàlmente o analfllh t' ao 'evo uç~o uas pres"""",õea , 

d~ve:á ser ap!'ecl~do pela. douta C?- entre oS i;traSfIeiros' davemos e~~~~ Pare)er n9 791, de 1964 parcelas dadas. na. impOOSlbU1dade dt 
mlSsao de Educaçao e Cultura; a nos, gar todos CS meios, todos os métodos cumprir o contrato. 
c?mpete-nos apena~ o exa~e do as- todos os recursos para alcança.r .Assê Da Comissão de constttuição e Em que pees D elevado propósito dG 
pe'?,to con~tl tur,~onal e jurídICO da me- desidoeratum.' .... Justiça, ~:6bre o prejeto de Lei do Ilustre· autor do projeto, somos dtl 
dio:, e d~~se ~n~ulo, nada en~o~,tra- Ninguém igno:'a que o rádio e. ma:s senado número 10, de 1964, que re.. opinião qu-e o mesmo não a.lc.ança o 
m03; n'!,. p.OpOSlÇao, capaz de ~lcla-Ia. ainda. a tel~v!sáo são velculos moder.. gula a venaa de edifícios residen- fim CoJILmado, mas, pelo contrário, v.lrA 

E v,-.~ade que, se convertido .em nos de ensinamento e cultur As _ clas, por incorporC'~o ou finan .. agravat o prOblema com a retração 
leIo projeto, ? Govêrno ~'ede.ral, que- periências já. demonstram s~a efl~1- ciamento público. das ~mprêsaa incorporadaS. qUe não 
re~do fazer u..:o da l:I.uto~lzaçao que o c1a, prinCipalmente na alfa.bet1zaçâo Relator; Sr. WilsOn Gon/>ruYef. se sujeitarão aos ônUs e às sançÕe.l 
m_s~';) lhe c()ncede,. se~la forçado Aa de adultos. Encaramos, poL-;, as eS'co- • ..." prescdtn.s n~ proposição, 
d~p~.ffis. c.om a rE'ah~açao d'c.s C'Jnve- las através do rád:o e da televisão de O presente projeto, de autoria do 
mos com aS .estações de telev~M, mas grande utIlidade, má:rime no que tan- nobre Senador AarA.o Steinbruch, visa. Ant! o exposto, E.OIlloa contrários ao 
dai, a conclUl~-se versar o ~ro)et~ ;na- ge "0 ensino supletivo, a regular a vencia de ed1tfcios reslden .. projeto, por con.slderá-lo injurfd1co. 
téna flnancelr,a - '? ,q~e t:npedl:la, o Diante do exposto. noss-o parecer é cia13, pO!' incorporaçã<> Oll financia-
Se?ado de poa.er .inICIá-lO - sena ~r pela aprovação d' projeto • menta pllbliM. 
alem d') que a l~l pretende1\. o. . 

Não se cr!a nem se extingue im- Sala das Com!s.sões, em 19 de setem-
pôsto_ n~m se altera a lei d~ meios, bro d~ 1963. ~ lvaUredo Gurg'el, Pre
apen"s !'e e:tn·i:'>eleca uma norma a sidente. Relator. - Sigefredo pach.eco 
ser seguida em pr~blema eminente- - Adolpho Franco - Mllto::l Cam:po.s. 

o artigo H do projeto dispõe que 
os apartamentos resIdenciais, grupos 
de casas Te!iden.c1ais, grupos de salas 
e (lbras slml1ares. por IncOTtloraç:6es 

Sa! •. das Comissões. em 12 de agô', 
to de !004, - Aloysio de CarvalhO 
Filho, Presidente eventual. - WilSon 
UOnçulve8. Rela.tor. _ Argemtro «te 
Fig,ueiredo _ Edmu7Ulo Levl - Be:er .. 
ra Neto _ Jelfers01l de Agu'-:r. 
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Parecer n9 792 de 1964· I r·?ct'r Os. esclarcclD.l~nt.os. q,ue pon-en· 1 exce~clOnal, Mpstumado que, ful, ~o e se acha.m iguahnente ligados à.s 
, [.n~:a furem necflsaflO,s. I longo dt:!, tam-o.s anos, a ~dlr provI'"' cn1Ul'á$as acima citada.". sendo 

'. Da Comissão de Finanças, ao A resp:::sta, Sr. l'residente, seuhores·dência.s.l)~m qu>! o Chefe J/J E:"::ECI~.(, ... '<.; lo-:ios bra.sil~il'os, casadoi5, com uns 
. Projeto d·e Decreto Legislativo Senado~es. B,rs. ,Jornalistas, ao r~Ptoll·Fe-de,l.al O'J tluto::íd.(ld~5 re,.c;ponsuxei3 60, 5f) e 54 anos, tespectt.'amcnte". 
nl' 94 de 1964 (nll 177-A-64 na Cá-j do Sr. PresidentE~ Mar~chal Castello t,omo.:.sern eonhl;'c1ule.nto. Vi, entre- , . + •• 
mara') QUe dispõe sóbl'e os Sub- Branco a propósito do meu d.Lscurso tanto, o !.-ia.rcchal Humbert.o caste.lo E .êste Q('J"J~"11en"o qu~ mf"\lS ad13.n-
súUos 'do Presidente e do Vice. \l'rofer:do Del dia. S-do corrente, foI Era.nco ;).)Eclta~· ao .seu lldcr que fi'lte, tt~.Z es a mfornwç::w: 
Presidente da República. I :n..~·ti'ito faCii.íta~a., Tornou·se ta.l'efa I z;;s.'.:~ SenEr,!l. min"L a., ~ece$sidl1d~ de , ... "S,e:::l.:J.o, tnm'.:.:6m r<.'pt'csc-n:tan~ 

, .' <: '" ., ... s:mples. . ,ofe::êcê:- provas e pJ-zttmw a cntica J te-a;ente, pa.ra tod) o Br'~Lii, da. 
Relat.or, Sr. Wl]};on Gouç,,1.e 1

• o 'bem su(!~diclo e o.tuaJ::t.e Deput.ado'qu~ fü!"!lli.l!JVn.. i !{nna Schwabach & CO., de Ne\v 
. Or;~:nál·ia. da ilustrada Comissão I HCl'be! t.,~Y?, recE.bid? _ v:zes se~tüdú:: II Ora, é c, ollf{}l'~dor p:ua 1ml espírito Yotk, Estado,s Unid0.<; àa Amótica 
4e Fmancas da Câmara Federal, à em auúJ.çnc,a. ~ Ie e.çoe.:. palaC,lanas, de- fo"mrçli.a democl'á1.1Ca como o m"\.1 do Norte,.," 

. qual compete, pelo .seu RegImento In_I··a.cuso~.me. AI!a.s, O: fêz c~.::1l .p~la\'!·aslperc"';",,1,1 ~u"" ã.f'na' d~ cO'1tas n5."; DJ(.'umrnto u9 3: 11: um a::-t5go' doe 
terno, a. a.tribuição de elaborar ti l~ro. g=0.s~e~~~aJ') ~ co~tl'ánn~ a ?1,I~C~?:â.~ e!e· e3td1~ ilr('g'f,l;ctO' ';0 de.5ertl)· e~i'.:lo~'(). redaçãO de importante ~ grand3. je-r
jeto que fixa OJ subsidios do Pre;;i_l!nencales Q~ é ... lca.pa,~lan~r1.a'l. ê;zen-I fale ci"" Btl!.".Wa Estou pronunciando Inaí paulista, do dh 2 d1.:.te mes, aO 
~nt~ e do Vice-P,residentc .• da Rc-! c!? .q~e havm ,:u ~1~5m.ua /!" ~e: ,,& ~o [di.sC'..l:·.s~)I~ e tenllo convicção de . que J ~l~.31 o parla::nental' u-den:..':t:"l c~':á po. 
1>ubl1c{l, .. ~ pre3e~te p!'OPDS~Ç30. teve;P0}lU ... o ~ o m::rl 1.0 ae o.~c..:. .~ .. ono-! 1-~, h:-:-·t: o 151'. Pr:iõ:tiente da Republi- LItrcz.mente lIg~do, • 
Por obJet \'0 apl1car. 3AJS menr"oD!l_] m.Ms",. ~~e .~,nfo.l.n:eJ a~ S,r., ~ res.den~: I ca, <iêl~~s tQma. conhecimento e, em O ccment:r!'l.s:a de.:::-:;~ g::-Gnd:; m3. .. 
&3 subsidies. cs cO!'l'etivo$ de de.5:va-] ~~ R~publh .. a "e5~~.~ pa~.~i~,tpoan~ P"~: l1:1..w~â.o I.UU(:·s, d.et~nn.ina pl'o .... idénc::1s. t.uUn-o paulis,ta,. diz, c?t3górics.m~nte. 
lori.~ação d:! m,oeda, de' a('.ôrdo~ com t?S' bt,m.as n~o l}l~~':~:l é C~ê'e4' D~p'J.tado! .lVis.s, ~:; .. , P!'es~dente, óizia, há pou· qtte o SI', D::..putaào l.lc!'oe:'t Le'''y.de. 
1ndlces fornec:do.s pelO,'; órgao.~ (1ft. i e.n~ ,. u~ .,e li ~ U'.. . ~ . ;~n coni cos Ül..:;t;ln~.es, que n,1.,.) flle cabe CÜ.~.pil·l~ell"~,:deou. no setor C.afe21t'C, movi
eia.:s competen"es, bem camo, .st:prin-' '~(! ~ CB.:,::l!),ll.,,_a le SwrvlU o ~or-<")' I se o l);:nutau\l H€~'bert 1~.Y-:f aceitou (!lento que está con.::tit"Jlnd.·j fatOl" iU1 .. 
do uma lt1cuna, 'fixar 05 EU!Jsíd;rs do i ~:tQ~~e,~ec~~fê.,~~~ ~~to I~r~~lde;l~e e pa~'c. êld' a carapuça, que !he servIU i p-Drt,U?te de qUfda do!> p:···.('8S exter-
V'ce-Presldente da República. . \' ~ c .tdO-<:O:, '. '-não é' -'o ~meu bem. R~pito, é prob!ema de consCiên-) nos do café, 

Explica, na,sua j1u:tif:cat.iya. qU:1.n- ?O?;~:; pS~?;ral)'€Jf~;,,,,Q.r""pa"'" ''''m 't'er-eno eis.; possivelm("nte de convi.cção, p0r- 1 lo~ u,m jm'nal que Ido pOde mETe.,C,," 
to .ao; sub!ld~o5 d'a :pr:mciro M:'..nda- ) agl~,:"~o'i' "=t"'dô p~~blem;; qUI> illt~res.1 ql~e é J:.oJtóri'i .sua p<Xiiçáo de b<:'1U€n1! (l mrnol' dfsconfianS:3, _ niio. ~Ó por 
tár}o d3 Naçao, q~e, embora. e.stab~ ,:~. S~b~~l;cialmenle à Nação bra.si'! d~ ~an!?), de OOl~rt.é~C,O, ,de ind,ÚS"(:'lld., de I parte do d';..putAdo UQE'n:sta ('':::'l""~'10 J:!0r. 
leCldoo pelo Decrevo, Legisla.kvo nu •. te,=- 3 POr outro lado também me é I atlYlda,a.~s eC~l~,~omlcO-flIlanCelras. I paI te de !ôda ".a U: D. N. e d,:: t?Oos. 
mero 19. de 15 de dezembro de 1951, ( ~ ~~, ~"'"'<.! 1"~ ''''1 lut' têrmos pes~ _ . \ .. . D" t ÇI l' o.'.; reyoluC1o~{u-105 Co ch?mado $.st~ .. 
. pr"c·.-.am I>el' atualizado,,; face n .... s Ctt;;,~ .... ~~~::e ............. n a em, . \iamOiI ;}S p.vvas. ocumen:o.n • lUa duro, f:' um jornal que chefia no 
f 't" tó' d "1~' . ~! soaiS, nao EÓ poniue consIdero mUltoj!fotocópi:a de documento do Dep3..l't.a~ IB' H • n ..... t , _1", ,: i · e e. (-" no r .. os 9. .nf açao e l~ cre.O:;_ lo Dc;.utad H(!rbert Levy meu colep":l o<> I Esl.. .. d d C érc' d: s Es. . [as ... " um, mOVImcu.O ('ha,n,"\~."o m.

cente elel'>ilçãe do Ct1~ro de vida, que i ,. (10. r , • • t' Co; I' mw?t..o ,el IM O e ~~ lO {J lrtnr o.uro', at;e c;;,Utr o fechameuto 
reduz inrl,"t.;nt·:unent~, o poder aqui- i d: !,€'P.e ... en:aç,at), paulls t1 nOta b' - ta.oo"~ un .. o.!1's da. A~erl~a. do Nor~e, do Congruso, ·po.! inút:L É um artigo 
.'Sitivo <ia n(\~.sa moeda. Relativnmen-l gt:~o da. .~ .. pu~l1ca, _ CarlO 1 eIro em cGm"p~'~yanoo que. o l1us\:re dE'Putaao \ lon-go. Leio o tópk"J. q\le lut~re;:sa ~ à 
te f!O dn Vic~-Pre.s!(f€nt~ da Re ú'-j p01~~e !l0s:-;a:; almas,. sa? err v ~,;nte trabaill(~ tom cafe. q, Grupo Le.vy~.é Ca~'a: 
blic) pão foram êle~ obll>t d P ,des,glJ!llS. nepresemarel eu, tal\e .. ) o repre~ntado. na na.çao norte~ame.d- ". 
C!ô~ad~ dluloma l~;is]"J.tiv~ ~s men- I' rebcc1~. b,asile'l'o, .a~ado de béo!o.~ue i cana, pelo G:-upo Schwab:;!1 & Com· "PM.R. ncs fHz~nno.s ma::, ~.::n-
àO'H'>le tem O. ·O'o·fi. ,e que,) e c.sb!:ngue, a EIl;LemtaT ex H~lt .. OS, p::..:::y comerc,untes de cafe, p:{'en.slvel, ~ej,'l-no3. perm:.tldo 
tari~"no in~titu!d~ ,r p:fo °Arar~o.J,l~n- cUjas forç3.s· ~conômlc:as têm poder de! Tenhcl 6qui a fo~oeóp:a, que t.on:o Jemb:'ar. que foi p:'eci5.amente o 
hAi'nlt 4 ~10 1 h': ,:0 .. lco· j bombas.at6mlcas c hldl'offê~cas p.ara

ja 
liberdade d(! pa.iS!lr M mãos do nO-I movimento de.se-1!cadeado pelo 

to "f' ·Vii qual av .. a .Mlo extlnw 'I destruiçao dos seus adversarlos. Ba.sta, bre Senad~'r DJJ1iel Kr~egC1', pa:'i1 que deputado Herbert LSVY, a quem 
• !) ~\: Cl o c9.r~o. . . por exemp~o, ;os cole~n.~ aten~ar~n; ~~. a examine, :se lhe parecer convcnie.ti.De; ~<?3 lig!lm tantos iaços poiWcos e 

OU'\'lda a rE'spe:to, a dcuta CO!l1'5;-! ra o no/.iclár.o t;!e aJg,ms d<..os. Jo.n",ls I nc.ce.ssário. . c.e nmlz.ade, e pOi' lidel'€s da la. .. 
~ão de Cond'tuü;ão e Justlç::t .ela Cã- 1,ia, ct:~:l]-ada '·grande Im~rensa" .. jor-j Documento nQ 2: fotocj-?b, 4e',<d~\~ voura, ~<?m que concordamo.';. ~ô" 
mal'3. ,flo.~ Deputados. em. p?l'eCf'l' I n~!.'3 lllQE!pender:!E's, porJelOMs Econô- I mente con.firmad~l,. em cartório, para b!'e !ll~~toS asps"Ct.os. ela pol!t,:ca. 
unfinlmt', manife~tou-S,e p~la con -t!~ I !lncOs, e fmance~~:llnente. quando fapo I <1ue n, 110 pad.eça dUv:da. de que, o dQ- economlca, que, ex:g:ndo a extm-
tuc~O:lBJidade e jUl'id:c:dade áo pro. 17m di.scurso e quando o faz. aquele c~ment.o original seja verdadeiro; lo- tão do confisco cambial. consti-
jet..... ilustre Deput~do udenista, EXlbo, per tocópi.a de infúrmações prestadas tda tu;u-.'ie em fnto!'. impo-:'ta::lte da 

A. matl'r~a não oferece nenhuma exemplo, ~ dIscurso em que fui agre .. firma €.epec;alizada, de nome interna· queda das cotaçoes externa..:", 
nov1.tiade e. ser apreciad'{] neste en~e. dido. P!lbhcado. em. mRnche~e num donal, firma. {;.Ssa fundada em 1841, • 
Jo. Tr3t?-S~. 1'!goro:mmente. da flt)lI- elos: pcaeros8s, Jornal,s matutmos ,~a Dun & Eradsbeet, Documentes nO 4- - Recorte.$. de 
cação do mCSmo critério que o Con_ ~à:pltal banden'o.nte: o nome ~a(l.l;<e,e lrifol'n:Wçôes .sôbre o grupJo Leyv ~~,~<nC.p~~~é.que noticiam a (l!ta do PHçv 
gre.::so Nací?pal adotou, a.través do p:1r~a,mentnr é o titulo e, em s_gmda_ COm sede à Rua São Bento, 310, 7\' 
I)em'eto-r ... eg~,<;Iativo nQ 18~64, em re- nobela'Se que êl~ responde a ataqup. andar, em São Paulo; exporta café "No dia 23 de julho, D D~.putlJ.dO 
lrtl}fo fiOS SUhsidio; e à. ajuda de de um. ;;en~d<lr. Emb~lXO, no co.rpO! C~'Il c.a,pital superio.r ao autorizado, Hel'·bert Levy almoçou em pa~ 
cw"t.., do" pIl·rlamentares Pllrece~me da nohem, c que se d'z qUe o. sena- sendo fina..""1ciado. pelas ol'<Taniz.açÕ2.5 lácio. CDncedeu Entrevista à ta!'-
jl1S1·,q.; ante o precedent.e' invocado. a dO! ~ ê~te mode;fo ..... orador• armado de qUe lhe .sã.~ ,st.!bsidfárias e informações à·e "tlêsse dia 23, adilntand,) na, 
adocao da previdêncIa c.onCiubstanc!a- CS~l]mglle e bod .. qt.; ... , ,à.e que o escrltório do Deputado. Her- entrevista- que o Go\."~rno iria tl.n-
(:1::'1 !"fI: nro.nosição em e.prêço, Outro jo.rnal, t.ambém da ch?rnada I bert U!Yy é, no Brasil, agente. d3" t.eópRl' a comprn de café para o 

.D .:tnte do expost.o, a. ComIssão de "grand.e Immensa", publica matéria Sch.wsbacl-::!, COm sede em !\o~,..:1 dia 19 de agô.'5to, em lusa~' de 19 
P'lP9.nCaS é de pe,recer que teja apl'o. idêntlca, !\10stro aOs colega~, para !Ol'que, ~ , , de outubro. ' 
va~ ... c: pre::ente projeto de decreto verem a extensão da notícia, a página. Informc.çoC"s ,d~ que? escrltóno. Levy Era a luta que v:nha EU 'd~.st!1vol-
Ie?'s!''ltJvo, . 'na qual se publica o ,Uscur.so em que Ltcia,; ::Om .seí1~ em Sao paUlo, a Rua vendo, r;!,~sta tr1bum, ha Vâi.':{JS dias, 

C'ala das CCm'~ ~e.s 18 d õs sou agredido - a pr:melr(l'página do São Bento, .370, 7<;1 And,:r, é repl'esen- mostrando que o GDYê"no ~~t:~Ya ei'-
to~d 1 .I. .. so ,em. e ag - J'ornal shrdlU Ct..aOl sll!'dl etaQl shl'lu llol'olg d .... . _l 

e 964. - Argemiro de Ftguet. . d' 'ei disc' "so tante '] Brasil de um grupo n"rte. rado ao e,C!mmar que a~ compras 
redo. Pre,Sidente, _ Wílson ao, ncal. "/<'bNO me.smto la, éPr~nu~~~ha ~o~~s'I ... ':t'eT';C;;~ es ..... "~ializado em roer-cado de oo~é, par P, arte do IEÇ, 1)0 s.eriam 
ve.<:. Relator _ Eurlco Rezende,' _ Su l'e a ss,ul1 o que ,a • ,,' " . ":'. '::f;, t'""' tfEtI\"adas depois de 1<:1 de OUtUbl'D. 
José Erm.irio. _ Bezerra Nf!to, _ ta manel~n. de ver, de int.e.es.se na~ (c::méia 1";0 ) Mcstrei, em \'ãri-o.~ d:~::l1:·':;QS, o por. 
Jfcl'eze$ P;mentel, _ Daniel Krieger, c!onal. Nao fonn.ulaya. a~usações, m~;::,] '-~ ,tJ.lmeiro. document.o prova que qu~ dê:;te êrro. 
"-- Pessoa de Queiroz. s!n:: dez pergun~.as,~tod8S traz~~do,m -, C ... _i l'it'ma, ISto e, o escritório Levy. ' ... ,.,. _ .. ~ . ' 
· . r tê!la de ,substanc.a econôm co.hnan' Ltda., ê rep:rescnt..'l.da, no" EStado:" ,Dl~, 23. o lllbual..,o D.:P~,"3d.J. "Val a 

O SR. PRESIDENTE: celra, afIm. de que. ~ .q<>vêrno. r.nan~ Unidos, peb Sch\vabach e a. sclnva. P .. lá1...o, a~moç~ em pab~.o .. , S3.1. Con· 
(No([ueira da Gama) _ O expedl~ dasse invest]gaJ' e ve!lfIcar a _~rOce bach é representada., no Brasil, pelo c~de a ent!evl. ta, AqUl e.::,t~~ a. ~~tr~-

entz lIdo. vai à publicação, d~ncia ou náo das mmhas razo~s, ao escritóI'lo r..e"-y Ltda. . VIsta ",PUl?llC!lda CID,.. ,Y.~:'l"" ,.1O~n~lS, 
relacionâ,·13S, ~ OOnfoOl'm se verifica Sr, Presiden- r..~)tm_,::mcD que "O Gv\~.no Ula. .. llc·e-

A Pl'es~d-ência deferiu. hOje, D Re· Não Rcmo o Governo, nem a quen te, desta rnformação, 'cuja fotocópia I c"r:ar".a ~ompr~ _dO ca!~ .... ~a~ra ~ue OS 
que!'lmento n~ 297, de 1964, apresenta_ quer t1uc_seja. Al.'enas e~amir:o o casO, autElntícada exibo, o.S d.ados .aqUi re- n"C~-:,~,,':' <:~.nad~~~~ ~. p,m<..o;;~~n~_l1f..e 1~ 
do ontem, em que.o Sr. Senador José a. s.tuaçao e ]leço provldênclas a Vm gistrado5 se re.ferem iL pessoa do l!1!.L)_,.n_a~ veu.lqUl'I? ~ p~.fe~~ç~a~ co.u. 
Ermírio solicita infórmaç6e.s a serem Govêrn,o re.~onsável p'or uma rf!V(),U- Deputado Hê"rbert Levy como' que fuuclO,!la a maqu,na. de:"a-:;. po-
prestadas p~10 Mínistérío da Fazenda cão CUJO objetivo maJOr é exatamen· . ' . derc.sas forças. eCOhÔE.1:-Ca.s, ae::",es 

Há oradores inscritos. • te· O de apurar aS irregularidades ha· '''Politico de destaque e atuante, gl'UÇCS de ~·end€ào:-e.s e d"' l.'om.p~.'ldu • 
. Tem a palavra o nobre S(!nadol' vidas nas, administrações anteriores. há muitos anos, Deputado l"ederal ns d2 café explico: a ent.revH,ta foi 

L!110 de Mattos. Tenho - já o diSSe aqui, modéstia por São Paulo, reeleito em 19·52 c:nced:ds à tarde, e-o d,S2:1"1,'O':"CH S, 
O SR, LINO DE MATTOS: à parte' - ,autorIdade para d~scurso pela uniJo D::mocrátjca Nac~onal, I Exa. do avião que, ~;ain-:::lo de Brasílh 

desta<t natureza.. pois há vinte a.t').os e tm:'!bérr. antigo banqueiro, in- às 17 horas, ehega a Sã-o paulo às 
(S~m reVisão do oradOr) _ senhor tem sldo l!ste o meu comportamento, du;;trial e comel'ciante, tendo ~ido 19 fi 30 minutos mai.:; ou m ~no.s. 

Pres'dente, 81'S. senadores. 8rs. Jor' seja qual fãr o Govêrno: erros regjs· um dos fundadores do Banco. da ", '~ •. _ 
n",;.listas, na sessão da últ.ima tê1'ça. th1i1os po.' mim, dos quais recebo de· Anérica S. A .• do qual é diretol' Vl3.Jal'a eu no mp,:;mo RVl!.l,J, Qu 1n· 
f~l!'a prometi que. dentro de oito dias, ntínda. não há dúvida de que os exa~ e um dos maiores acio~istas fi- do o D~-pu~do Hctbe!'t Levy de.s~m-
;responderia ao repto do Sr, PresIdente mino da tribuna, os crWco e p~o pro· gu::a.ndo ainda COmo presidente e barc{lu rcumu a Impren.sa -:-: que não 
da RepUblica.. vidêncIa para corrigi·los, grande acionista da lnd.dstri3. tom'Ju co.nhecimento de mmna pie, 

l!0je, pela manhã, deixeI recado te. 
lefon!co na residência' do nobre co
lega, eminente LideI' do Govêrno nes. 
ta CaEa, senador Daniel Krieger. avi
sando de que irIa oferecer a referida 
re-~,nosta . 

Não se -encontra em plenário, entre
tant::-. o nobre senador Daniel Krie· 
g.e!'. Falarei mesmo assim. porque nA.o 
me T)"arece ser r.nat.éria polêMica e' terá 
S. EX(t a opnrtunidade, depOis, de ofe. 

certa feita., .Iogt.""'E!1 o' m.eu pr6prio Bl'asi1eira de Meias S. A.; In- E'enç~,. a,pes~r de es~ar d~b:l~mC:o a 
ma.ndato num de"Eafio. para que f6sse~ dú.rtria Brasileira d.e Malhas _ maté.:.::a ~qUl, há mm,t-as d:~~ - pa:!'.:\ 
mos à Alfânde!la verifIcar se hllv~a Ibl'.:u:n S. A.; sendo intel'e~sado -ou·vi-Io. dl·z:,r que haVia almo~ndo cem 
(ll1 não c.ontrabando, da, Indústria Química T.ê"xtil 5, A.; o preSIdente e ~ue J3, E,:.a 11!-:- :1~E::~ 

Assim, volto 9.;0 inicí.o, Não me Ci.a. Construtora P.anameri.ca gur?ra a antec!pacao d~. ('()mm':\ d-o 
agrada, &bso:uta-mente, esta luta em S. A.: Arg')'ni Gâs S. A.; Praias I eare pJfa 19 de agô~to em Iu~ar d~ 
têrmos pessoais, sou arrasto do a. ela pau},i.stns S" A,; Cia. Exportaw 1'1 dó' outubro, 
pOrque fui de um lado agredido e de do:~a Be~l:o-Levy S, A, e Gazet:'. Estávnmos fi: 23 d.e .1ulho .fi" .snt.eci-
futro, repta.do. .. M€i!'('..antll Ltda..; em tempos, t~ve I p:-.eão para 19 de a;ôst!J e:'a p:l. ... a dias 
~ant:J. ao re-pt-a, ,fi. o al.S.Se na. au- . .t.nte~ês.ses em outras emprêsas, nasl p:,óxima.<:. 

sénCla do nobre Senador D:nl~1 q~alS era repr~:::~n~ado por ter~ei-' Re."uItad-o: no dia· Sf'<w;n~=. ~~4. hou_ 
~,"1eger. o recebi como uma hon·-Rrm l'OS. Os demaIS sao seus irmaos, Ve aI!a na Bôlsa d~ NOva YO!'k, em~ 



médi..'1. 2 dó:;).;'!:s e z.s centavo,o; em ca- 1- e outra não é Q mmha preocupação mos, no ano pa'SSado, de 3,6~ da _-I' nenlu.una novidade - mas há ent" 
da S:l.cal I durante todo o exercic o do meu lndr:.- portação para 31 ou 32%. êles 01 que se degladiam num9. guer· 
Imag~n::m os €minente3 c':>lEgas: datv . Disse al~umas dezena.;; de V'j~ Não sou Cl1 qu~m o a,f,rma, Sr. Pre- m G.u3.Se de destruIção. 

uma operaç':o. no. tarde de 23, de c~m . zes: nâo sou governista, não ~ou Gpo- siàente. aqui estão páginas inteiras Ne-ste instante, êstcs grupos est.â, 
mil S:~,C,ts ce café a 2 dóiarcs e 2'5 . s'cionista. Voto COm o Go\"~:,no tôdas de jornal texibe) dn. ma-l..$ a!t:a, l'es- empl~nhados numa guerra., e p.~garall 
ç:mta:vt:s cada saca! aquelas propoSiç,õe~ que me p~l'eccm I ponsabllidade, da gra!lde impr~03.J comi) bode expi<ltório da. g~l:,rra I 

F:açrrm o i:,vo:- d:! multiplicar e d~- 00. :tS, justas e de in~~lê se :JÚbliC'J,' jO:'ll1U independente coluna qe Econo.. exportaçã.o de café para a .'!.rgélia 
P9:.s. v;;dGc.ar, em cruz;;i:os, quan~o ~''f,J.S n:ngutlll me fn votüf com o 00.. mIa. E' um ma-tlltln~ de ASao ~aulo> Nem o nobre Sen>l<lor Ncl:;o:] Ma
da, n:::H:na,s t;mél, e'peração: o luc"!"O, v;~no 'e Estou c:mvencldo je que o todo~ ~ conhecem. (.om e.stes uados culan escapou da. rêde lan;ad:l. pari 

Os l'BCO:tC.::; Ee referem à página. do ;-~u PO~lto de vista t contrário:)' me- esta~lSl:,lCOJ. sõ~re e. expol·w.çlo do envolver o maior numero pos"Oivel di 
Mercado danco baixa, t. págma do di"'J. Minha posicão é da mais ab,-:,o .. Cafe. De,J.anel.!.'O a junho dêste ano, elementos nwna tr1ca e fut:::ca cb 
Mercado dando a alta! Ilu'+~ ·inctependênc(a. Quando v~nho à pegando tre'i meses da. RevoJuçf...o. ex ... grupos. 

n-'umen'o n" 5: re.:;c:rtes U;J J'ar tl';bUna mW prC?ó::;ü.o. ao forIUular a portamOs m:.n03 do que em Igual pe-- Estn.. a razão J)ela. qU>3.1 a o,;~raçâl 
nais .... .,; e"'t~·~·'''las e notícIas. de b~:~ denu!1C .• J, é menos de atlcar e lllnis ce riado do ano·pJ.ssado, 61J.tOO sacas! de café pa!'3, a Argélla ocupou man 
x.a de p~~~'o'- . c::>'aborar,' de sugenr ao C5,lVêrno {j'Je Natem, nobres Senadores os têrmos chet~!S de jorna.is: "~aculfm con!lr 

Ago:,a. o' rtve:'so da medallut; 11.'\ tome deterrnino:ld~3 Pl:OVldcIH::as. ?, da legenda de Um jornal' revoluclO'" ma I~ fr.aud:o"; "Negc~,::\t:l de ... má,!UL 
pnmElln, foi a a.ta _ dIa 23 p::UR! En~ão, c:JuvenCldo ae que faltou,:o ná.r.o, de um jornal do tJ-ov-àrno, de nas ,~e fraude do café e mUl"as ou 
24, N.::> d:a 2,), o D:putado HeI tKl't I Govê~no êsse illStrument:lI, di~~~I)~:;~ um jornal que apóIa e prestIgio. o Go~ traru" 
I,e,·y c:Jm a nutcrldade de quem aI ... ta. tnbW1a que uma das IDo vêrn.o! O sr NelsOn 1J.la.cula-n Permiti 
moçár.a a!lteno mente em palác·o loJ.r:acterísticR3, no merca.do de. Cl.~é, Notem a. legenda I· O gnU co refle .. V l!!xa' um Ilpa:te? 
conCEdeu ;ntre+.lsta não mais à:}ueI~ consi,>ie no atrdso da pu~l!ce.?al,) co o te assim os erros da nCCH!a polítIca I' , 
matutIno a. êle lIgado polltlc::.m-;nt·:, re6ulamentQ de embarq~le.) .. Cllla~-~~ cafec1l'a. adotada pelo Govêrno. O SR, LINO DE MATTOS _ .n 
Mas a outros. Tenho aqui ta:-.Q3 re- cr~es q1.l.~ndo .chega a ep-QvJ" e:u 7n~ 1l:ste Jornal não recebe~ o repto do dUICI, nobre senadol'. 
co=tcs' I essa prOVIdêncIa. dev~ ser tomaóL.,~ Sr. Presldt:nte da. Repub!lCa para.I E:sE~ gue!"lf!. entre grupos, Sr. Presi 

i'nfónuou, n:3t3. entl"evii:ita (2xiiJe meçam as cOnveri'ilçOe3 palo'lCla~eg~ plO\'e.r qu~ reúlmente a po:íUca ca ... I denv.', tem um ol>jetivo. Nada. il»r 
O jornal c~nl a ent!"evista. sublInha .. com outras RutQrldades goverlre'l" a- feeln é n~lV~, porta a éles. Sã.o msensivelS a pl"8o 
da) - qu~ n(},~ ~eus oontatos ccm O! to.iS, de propósito, para que O tlul O Sr Dtnuel Krlegtr Darel I juíw; Q.ue, porventura ad\'ÍSi:ml cI 
PresJdent-e "'castâ!o B!'anN, Um le-

I 
me~to emj .'m'eZJ'UdjehO'aJOUr .Cg!~"to·bIq"a~~ I rC8post~ a V. EXa. a. 11' OPAersç.~? de

A
1S!>1 mll sacas de cujté part 

vado ê2se pro;)lenut. ao conhecimento ma!o, sa.a. . , "'" : " a f!~~J..<.a. e es pouco impor a 18sG 
de- S. Exa., que se mostra. muito. in- ,do o lavrador allc~n.tadD, aI:a~do, O SR. LINO DE MATrOS :- Te ... I P.1.SS8r~a. de.'ipercebldo o fato. QU8.IJf 
ter&'SB.do em atender à mod!ticacão! espvl1s.do, .sem ocndlçoe~ ~e lcs.s;lr" nho outr!, págllla do me.&lUo JOl'nal: tas outrll." importaç6es foram teit8 
ele câmbio e :i modificação no siSte.- entrega. o café li êSses tubarOI$, e. és.es Export-açao de café pela Colõmbia. desta mesmo], maneira, sem que se GCl 
ma de confisco cambial. esperta1l1ôe,s., a êsses magnataS. (:;n- Notem, Sr. Preidente, Srs. Sena- v~se um p.to, uma. palana? N:nguH1 

D:a 25 era u:n !>ábado. No .primeiri> trclaçados' com outro..c; espertalhões, dOI'es, Srs. dI. Imprensa.: não houve grltou~ Desta feita se fato um • 
dia útil, dia 21', seg'unda-feira, QS pre .. outro,; magnatas, outros poderosos um prais para O qual a. Colômbia t.i.. cllnde.lo, porque o grupo ao qual d 
lif\JI. cairt\nt ao invés de subirem. MO- comp:13dore.1H;le ca.fé dos Esta.dos Uni- ve.sse exportl~do menos café do que é cl.t_!'anho o Deput&no Herbert ~ 
~-. do,' d. Amérioo. d{) NOl'~e e de outro:; em Igual pellodo do ano p""sado t' d dUicaÇ-Úo cnmoial e modificação no '~ . .,' ,.""'" '.- e.,:.s, numa. g'rJ.n e manobra -
Il<;t~.m?-_ de r~t~rlbui~~O, entã,o 0$ p:e .. pa~:;~re os fatos concretos solicitadas A.ssim fOl;para o Remo Umdo, a Bel ... agora não de mel'cado, rn.as poltílcsf. 
ço,s C3H-am, e~h méu1a, de um e m:::l() I p",o em,'u_n\e lider r>'~',liel I{ri~oer, g~ca, a jF,nlânhdia, a. HOlanda, a Sué- Desej;", êsse g'l'upo derrubar o M~n14 
d I _........ Cle, a ~ enlal1 (\ Ocld~ntal e os ~ta... tro dll Fazenda Gouveia. de BUlhÕ~ 

o a,r po~<:..sa~ca. _ • Q menciono a queda de preços em mais d~ Ullldo..'\ Para todo.s êste.'j palSes, de.sej~, derrubar o Ministro do Plan 
&1 pr",.J~Lnte. SISo .Senado~.'3, S_- de dez dôlare3 por saca, sô:nente nos aquc,la naçan exportou mal<! do qu.e I iamento Robertt> Campoo' deseja de 

n1":.o1"es da. lmprem~a, diSponho de nu .. tr-ê::; primeiros meses da atual admi- :' .. I? Igual I?erfodo do ano passa-do. - 't'uhar o Presidente do n'l'nco d B: 
r.'ler~sos outr~s Qo~u~ent<ls: seria ~~~ nistroJ.ção. Parece uma. bagatela. uma. l"'~l!Q.uanto ISSO, exportamos menos pa.. <:; d d b U' . o 
~e.slado 1011);0 l~.acloná-Io.s. creIô, insignificâncIa, O que é que repre- ra o Inundo 646 QlJ() saoos d c~fé A ".1 e eseja erru ar o PresIdente 
emtl',etanto, qae eSSes que acabo de ""'nt,am dez dóis'''"s por saca de olfé Colôrnb:a exp<>rtou mais 61I.ooo 'sa~ l;?C. 1Entende ."que é p.reciso encodf 
~er basbllh para dar razão ao ~~nhor ;~ três meses? • ca.s de café, quase a nossa d:ferenc:a t, ar 3_,g~~ CC1~a que na~ comprC!nB. 
Oeputado ~erbert L~\'Y,' identlflcaI'!-~ cez d6lares pOr saca, Sr, presden... Com relacão à Africa <>S{).Q{)O S3.cas ta dema,<;marrmente o Governo do !vl~ 
do-se e co.oc.mdo, em sua. próprIa te num.a difel'ença de exportação e de ?afé, Neste ano a Af;ic..a exportou, r~cha! ~t~~? B!'«~~o. proc?rcu, en
ca~Eça, ~ ca:-opuça., êle diz, foi uma d~ queda. de preç() l'epresentil.m, só maIS que o B:·a.sil, 25{) mil sacas de I tuo, a.etelln~.,,~do s~Lor - eocollH'u 
1nsmuaç<:(), j nesse.;; -três meses, ma.ls dE. duzentos cafe. I LB. C, - p:.U'a nele provocar tê 

Pa.ss-o agora, Sr. prçsla~nte, a res- i bilhõe:; mais de duzentos bilhões! Estamos perdendo posição estamos eSSa ::no'\'in,tentaçáo .. Mas, no fund 
'Pond.~~ à Qutra parte do repto pre-, Isto 'não é bdncadeim de criança. perdendo terreno! Nossos concorré'n-' o que esta .O?ulto e exate,mente 
61denclal . ,Isto é dinheiro que não ac,lba mais. tes estão ocupando o merc~ào que I manobra pcl1tlca par,a .a d8lTuba. 

Ao dizer q~: se consun~ou, . .z:.as bar· i E' tanto dInheiro que a imag"l.ooçãO tradicionalmente foi b:-asHeito. I de tO'lo. o setol' cc()a~:n~co-fma~le~lr-
bas do GOVCL no reV.JluclOnarlo, Uma., de muitos é L.'1caus,z de alcançar o Cl. . _ , ., do G ovêrno do Ma. e",hal Ca~Lll 
imensa manobra de mel'rodo, urdida I aue s;'gnifica ISSô' apenas nos trêS I d a~o que ~tO ~e 1~..s·ste o dlre:to I Brane) a f:m de S~ impla.n~ar no 
por espertalhões, acostumados no C'Olo ,~€Ses: Manobras de mercado' <.obe e cg {.p~.JiP!lr o - arec (l Cr.ste!lo Bra::1~ I !':i!'tem!l de fôrçu, 
tépido e l"ito"o d() Govêl'no mesmO I" _. ~ "s que 03 erro.s se- somam Ex3- ' 

'" .... "', " I desce. tamente convencido que est.ou de ue! U sr. Nelson Maculan _ permite 
de ~~us~e.o:> m:htares" def!lll 00 ,~tlio'l Os manobristas de.mE'!'cado ganl1::1m medidas devf'm ser tomadas, é 4ue Iv. Ex,l, aJam, o ~p3.rte? 
pra~ICaQJ3 con,ra os mteresses pu - em tódas a3 oportullldüde:s. Forçam a apoquento qu' se todc d' I 
COS, e preei...~ei .:s sua.:; conseqilências, baj~3. d café para compra::" forçam brE'~ coleO"as ~om -el~mo6Q l~~C ~ no- O E.::t. LSO DE MATTOS _ CO~ 
noo tennos eX3~OS do que me solicitou a alta ro café para vender 'Ganham d"do' poo" m'inha c"onsc''"nc·' dO en-Icedo o uparte ao nOQ!'C Senador N 

11 j M .. h 1 1 - hOI' a '. u • e la e ca- 'li· 1 " • o us re .ad~C a. pe Q vvz r ~ em tõ~as as oport,unidades, manobram boclo braslletro que nasceu numa fa- .~on.' .lCU an, c,~m a ey.p~lOOçQO. doe qu 
da. do :,e-l }~!?e" o nobroe Senador Du.- de tôdas as maneIras, Pa.r?Ce incrível,. z!'nda de café, não filho de faz€1ldei- ?cnheço, pelfe~~ament:. ao pp.·açao (!j 
ruel K\.eg;:.l . mas compram café na baIxa, fOl'ça"ll 1'0, mas filho do colono plan~ador de Ilustre coleg~. V. EX>~ dls,'!e um 

Dc·w'o, entretanto, esclareCer o. ex- mais a baix,a e, e.lp.d,a, ganham d!nhei- café; como alguém que nno' €':q,orta I CO!Sa e publiCa!'fHll coIsa d:f<:l'2Zlte'~ 
pre.!:são 'colo tépIdo e leitoso do G04 1'0, gra.ça.s a meCanIca como funciona cnfê, que não importa café, que não Procuraram . explol·nr . tu. palavrn,3 dj 
vêl'no", óbvwnH'nt.e, não me retiro 1\ o mercadol Co!np:ram, por cxemplo, c0!l1.crcia com café. que não exerce V. Exa., con~ ,Hm obJetlvo: a rl\!rru.~ 
pessoa do pl'e,sidente, mas à máquina no !lle~oo.d~ a tê~mo, l{)o.~ €a~ de atlvldade econôm:ca-financeirn. E'I, b~dn .dos 1'.1m:stros da F~zendD., d4 
do Executivo Fzderal, no seu conjun· cafe, dlg<l.mos a cUlquenta dolares cl.da apenas um modesto pr<Jfessor de Eco~ ,P.ancJ3mento ~ dos Pre5!dent.e~ d1 
to ,através de cula. máquina. muita. , sucta, par~ entrega em .ou~,":~, FOr-lnomill, ~e C1)ntabilida-de. D:retor de I Banco do BrMll e <do I.B,C, 
co1sa ooi errada, ou erradamente, à' çam a ba.xa - 3, 4 dolale:-. entram es~abeleclmentO, de emino, que. tem I' O Sr. Nelson Maculan _ V E.'{~ 
tevelitl, da. \'ont.ade presidencial. I' edffi C!ltedndlmetntbo co~ OI comprarl_~ feito de dSUt3. tl'lbuna no exet:c1mo de, r.nlecit:'ou ao R.parte que deo:ejà,va dB 

? mes e, ou U 1'0; aJus ~m ,3.$ PO",l- seu man a o constall~e pree-at~ na I R I '. + d'''', . '"' , 
Alias, O Sr, DEputado Herbert Levy çoes nas dlferença,q dos CinCO dólares defesa do! interêsses de sua Pátria _ ea. tntn.e ,e.'i-~Ja~a explIc_ur que 

diz iEso no discurso de agre&'3ão à mi... representado.<; pe!e. baixa; então, ga- e interêsse maior ná() pnde hí'lver do ,manchz,te de:'ise ~.Jorn~l nao 1 cond 
Dha pessoa. pronunciado no dia 6 do nham vendendo e forçando a baixa. que o do café, ba.se de nessa. eco~' com, mmha mfoJmaçao àqueJe me 
<x>rl'ente, m. Câmara dos Deputados. G>lnham. de tOda maneiral Forçam nomia. ) ~lO JOlnul. jAPcnas ~e referi a. ,um 
Quando S. Exa examInava. a neces~ a baixa, ganham; torçam a alta; g.a... Em um de meus discursos dei ao i cons~ulta te.ta, na. epoca da mmh 
slda.de d.~ o Govêrno Federal apro- nham! nobre S-enador DanIel Krieg.€'l' uma Igestao do LB,C., através do Itnllla 
prlt\l'wse da: Estações de televisão, que, ~ odentação ditada pela min"tn LxPc ..... 1 r.3.tl. I'o-:e.quela ~Ca.:>lào recusamos re ~ 
tanto incomad:lm D. êle, Deputado,' »:tarel, porventur~, .. brincando, ne:- l'iênci.a sôbre essas manobras de mer- l1ZV,l' _ a opcraçao porque efetivam~~ 
porque não dão noticias das suas en .. j ta, ~;sa?de ~}tos reple",cnt.an~.;-s da Re .. cado. E' tão simples: o Sr. presiden- I t·e pao est.a~a, à.e acôl'do com os llllil 
trevistt!.:3, porqlle não estão d,e aCôl'do P~r~ce~..ra~oa.° COra~~~'Yla Os IdosOS, eX- te dn Republlca, como medida urgen .. I teres.se~1 nuclOr.olS. : 
com a sua oriElltação, como 09 jornais ~ha afir~1açã:é verdaJef::? ~~ea 1~1- t,e, de~e "deter;minar ac;s sens !lsse.ssó .. i O SR., UNO DE MATOS _ PartcIl\ 
que não cobcrtul'u à? Deputado ~ão nobram no mercado e go'l-nham em t~- les pIO\I~enCle~ a fIm de que, ~o 'ê.',s€-'.<; elementos grupai,s do prcssunos" 
concordam com a mlllha e J?or ISSO das as oportunidades? ano cafeeIro jJIÓX!mO, o !'egulamf'1!(o!1 t.o de que o Marechal Castello Brá.:nc<). 
nrio dão noticia dos meus dl.."'PUl'So.s . de elllbarque, conforme fflZ o yover- lê, apenas, manchetes pois não teId 
nem das mlnhas entrevistas, a,fIrmou, Sr. Presldente, dessa.~ lU>lnobras ng l~ânlO Qu,idros. s<li~ em me.os de tempo para Ler.as noticias RealmenJ.. 
Deremptàri~mente: para. lucros pes.tXlais, p;tl"a lucros de a ri ' com 1° preço-m.mimo d~. com- te, !enóo-se a manchete e 'o corpo d~ 

"A verdade é que. o Presidente, grul!DS, igrupo.<; eSi~'an~eIro~ e gru~~ ~rien~ror~ e~\~~D3 de l~~~rrgar~~~~dO~ notícia, verl!lc3. w Se que nada há da 
até o momento, não conseguIu naClOn>3. s, aprove :z::..,e o.s e~r J:\ brasileiro fique devidamente a.rmado, con~um cnt1e uma ~oJ..Sa e ouf!a, entre: 
mohilizar, de forma. eficaz,. para ,do~esng~~~trda: ~"E.oesd ~ual Qo... municlano, escuda<1o- para enfrel1tar o- tItUlo) e !' entrevISta. prÔP.1'lamente-~; 
tOIn3.r conta dessas televisões, o vêrn Revolucionári~o, aO MrJCa ar ês.ses criador~; de cme.:; no mercado Sr. 1 res1clt!Ilte, nesta sérIe de d~ 
fnst.rnmento,l pare. que essas me- o , ,. do comércio dI) café cumenv)s sôbre a mesa, passou-mil' 
d'das se concretizem." Presidente - com vergonha para mim, • • .sem que e'I percebesse, o documentiJ 

que há. tantos an03 venho tmtendo Sr. pre-sidente, (l. manobra. tamhém que co:np,,~va a afirmação que~; 
Ora., Sr. Presidente, Srs. SenadO ... do problema _ exportou mais do que traz lutas C lutas terrenh~ entre o~ anteriormente de que IN) mAs 

rea, convencido de que fa.ltou BO 00- o Brasil 250.000 sacas. NÓ8, que éra. .. próprios. grupos. ms.w déste 8llD eil.1>o;t~4J8 me 
vamo revolucionário êssI instrumen.. mos senhores e.bSolutos do mOreMO d.a Citei um. bra.sU-eiro e um norte.. ca.t'l! do que a Á(rf..ett.. 4: d-i.~ 
tAlJ de que ra.lou Q Deputado Herbert c.a.fé. eJQ)Ortando oomo 6xportávo.IDOO americano, mostrei 8JI l~ de l\P1. ea:.(\tMnentt. de * ntl1 aâoM 
lAYy, tOl que eu procuro! COl.abo.ra.r Até 80% do oonusumo mundilQ,l, oe.1- I bod - êl-e 3lD numM'OlJOll, nAo d,(gv p&R o ano ~, 
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Pa:-.a ,-:uê não paire dúv:da. nem I plesmente porque, n~ instante de COm O Pr!!Sidente da RepúbI:ca sôbre 'I Imprensa,. nenhum as.~,lr.tO' ~a ~ai()r 
, ' 1 f tomara atltud:> 1ncompa problema de rofe! importâncla e que nao hayla. amda. pe~seh1 qUe es~ou lnven~anao a gu~ ~~uezaJ m -s • Era, SI' Pre"Slciente, o que me cabia, conv,e!.sado com o 8r. Pres~dente de. mÜ. co.~r" t::!go tudo ab'::Oluct.mc~tc tlve~ CGn;t o P,Tvceder con-etQ de ~ R bli 

tiC~':'l.lC":,':'t.!), 1-'_"ovado com elç:m~n,·os funclOnlLno puol!co ou com os prm- dizer. I epu ca. 
1nfOi'U:at:TG~ c"'.Jmo .b:\VÜl p~·ometld.o. clpiOS dem'Xl'átlcoS que fundamen- ·Fui log:o; €1'~ nece::,sário (Muito O SR.' DANIEL K.RIEG~ 

c:,. "~"F'-á " ' ",- tam a Ns.gão. E;stão às voltas cem o.em. J1[uito bem) Di.s,s.e ainda V. Exilo que o Deputado 
"-'" F,<::,".~t..._lte, é cbv.o qu" nó.:" OS in"'uérltos poUcia::s, sofl'zndo em ca- Herbert Levy dec,arou ter sabido, no 

Farl:!112n(.z.:·~:s, - e no meu· ~a!:o e~u defaso por. que se reses são os acusa~ O Sr.... I)AN"IEL KI;lEGER: almêça do Sr. Presidente da Repu .. 
e;p~~,~ll .-: lo~r.:ça?-lUs a~, ... ~!lefe <;~ dos, não .sou eu quem os acusa; ape- Sr. Pre;~id2nte, peço -~ palaVl'f., blica., qUe S. E..x~ ia antecipar as 
liln-ta0 c ,;:m~ndJ..., Qe con: ........ ao, N ... nas veiculo da tri'mma as denúncias como líder da "União Democrática Na- c::mpras nO, interior do Pais~ medida. ' 
ca~ ~":ê c;ue_ c~~ !rato· a!:m, dos !~~~ feit.as; e Se sua situação não deve, cionaI. que sem dúvida é -ce1'ta., porque foi 
Dl.!l·.C.:; d~ c ... m.ççao, p.a p.o\,as sé.,::"" nfio pode ser apreciada há tantos ge- preconizada por V. Ex!).. Se êle fêz 
llpn.;.!!tr:.s,. ccrr~tas e ~em. p!'cocu'puçao neraiS tantos marechaL'!: nesta Repu- O SR. PRESIDENTE: eisa declaração e se s'.l.b;u a cotação 
1I.~.:,.;.r.'!la t<e o.:pe~n p2ZE?al, , b1!ca q' ue pc.ldem incumbir-se d.3.S apu- ("09ue,','a da ,Gama) _ Tem a. pa-

j
d6 "café no Exterior, ·andou S. Ex' . l'./ê'.::te.s eo.:o,ç'oss, C;tb~ [!.D preS~d:'n~ I .,.' ~ 7:" ... ,,_ H 

t . P" ,'\.-:-.., d t"l'lr'nu" as P"C_l raçOê" e tra_·"r a verdade ao conh .. la\-'l'a ° D.(~bre Senad<Jr. . muIto bem. 
er . ..,aa; : ... p:1~:;~a ._~w ... '~'~';., • ,_ c~mento da Nação. '. . 

v·;.~-;::nc.r...·. C ..... 0 _ c...;:~ne .. e ..... ~.~o. eu d. Di'" u de 'nicio que OS do.cumen- O SR. IIANIEL KRIEGER: O Sr. Lino de Matos _ Sim, tam .. 
z.~·, _ 2.~U.! ,: .. U,~ nan.o E:JU "PU\Clal,O n~;r;:~ tos ~O~' em':m ~ferec~dOS €.Stão à dis-' f Sem revisão do 'orc:dOT) _ (Como 1 bém ganhando dinheiro. 
s~~,;:es".n_n~e ~ c_~~ ,s'''<'d~_~U~O ;~ã' I posição de quem déle-s deseje tomar Lí<ie.l.' da Uilião Democrática Nacio- O SR. DI.-'\NIEIL KRlEGEIR 
!rl:.···~ .. ';~,.c~:.~.~·{!_p, ~~ 'C.~~ .' ';: U cCI"'..hecimento, in-clu.sive a Impl'emEl, na!) _ Sr. pl·e.sktente, 81'S. ~ Seml~ porqu~, se fêz subI..:, poderi,.1 ter' ~le 
"" ..... '.1 <lh, .. gl~:.,~~ --:. o GO.~lnQ t: que t~.~ ! :;."ão fo"oo6pias' cc'nferidas em Car- a','''e o I','de1' u'o G~ve'rno nao tem c.' .... "ervado em segredo a lnform:lçao () p::d?r C:3 pOl.iC . .a; o Gove:i:nJ C,::;',<! i";,.,.... ~. ~,~", _ ~ ..~... _ ... ...: _ 
o!aÚ~:"qEe S~ Uara de.as'Osunw d~ in- i L.:o, .5.\.,) rec.~htes ~ páglIl8S d~eJor razã~ para estar na tribuna, porqu~, recebida e dela se ter aproveitado. 
te-·'-<-.:'" I'. ;onal . 11:r3.-1'::;' Uma de.:sas paginas - fns 1 - em verdade. o Sr. Senador Lino de :-~o entanto: V. Ex,1!- é quem o decla .. O~:;;:~ nt.~c~~. €S'tão organizar.do t~n- é d~ _jOrl.1U: que dá tôda a. cobertura Matos não respondeu' o convite que :mu _ êle assim não féz. 
t.::...~ cOini.s2ó·n-de-inquérlto pollt'"i~l- [\0 pep'.ltado H~rbel.""t Levy. ,No. e~- lhe fêz o Presidente da RepúbIÍl~~i O Sr. Lino 'le Matos _ Não de 
m Lta,' pl'l.ra apu::ar Cli-SOS, que l'ecc- i tf:.lltO, ° seu al'Jt~l~O de fundo lllCt~ml-. pa:!:a indical~ o ,f.u.t.o delituoso e apon .. clarei que €I.e fêz o ne""óc:o. Quem 
~nheço, C:e vult:), de importância"! 1':0 l ?,,~·o': l'e.sp'cJUSU,)l iza·o_ porque e,s, a s~ ... tal" os resp-onsave's. , f' f ~ h ba h "
en~3:n_lO, d~ p-B!me:Q,.- touo,' ',~bfm I ~.~unu~. um~ o~lentata{)f ;- em mate_ Tenho enl memória. _ e graças a. ~ ~ fez '3.~1 a sua Irma, a Io.JC wa . c 
- ha muita.:; comissões tratanuo ~e .... :1 G:.: caL, - pre.,ud.c~l a~s 1 in~e Deus a mlnha memó.~a.é muito boa omp y. 
Cf.se"S _~<:m qualquer ~ig~ifi,:r.9ão. ~oJ" I ~es.:;e~,.do pai5! porque es~a con .. rJ.~3m- - OS- térmos do repto 4ue fiz.,~. O s..-q. Dt.:\NIEL KRIEGER 
Gil~ nao .1.:e nomEar coml~oes de aj~O ao p",. a a b3.lxa do cafe no extedor. . Dizia S. Exa, que nas audlencl~s V. ~Q. declal'OU que O Deputaao He.r ... 

, 1 d' " . já. n - o I do Govêrno se tramavam bons nego- bert Levy 3111ll1clJU a todo o País que-mye. parO. apuraT enunCla . ~a F&se eu banqueiro - e gcstar1a. de cios. Protf'.Ste, i que ° Prp.s~de:ü~ Cas- o Govêmo ia antecipar as compras e ~,~has, mas de toda a nn~!'ens~ o::~,- I ~ê-lv - f&se eu industrial, comer- ta bo n . 
Sllell"il, dê h:mens da maIOr le~:pe!- J c:ü.::e c~m café, tive;)Se inter-êsses nes_ tel!.., Branco se pS€ ~se a TIs e ... que, em face dessa antecipaçl0, o cafe 
( , J ' "t t d - gõcioo, - um homem l'Qffi o seu pas- I no exterior- subiu, 30. (·.::, .... e n~ e pz.'s, apon an ~eO (;:'1'OS I s:! setor, E..r, Ptes.::cent~, d:go Q V. 
. .... .. ( , " f'? Af nal u con sado com o -\ieu p::'esent-e, .. a.:-. p~.I · ... u (:0 C.l e. J ~ .. ,- f Ex:'!.., -algO U Casa e à Imprensa. ja.. '. '. O Sr. Lino de Mattos _ Não :vou 
t.~. f!.f.,v negcclO,s de b!lhoe~.:. .. de ,,:1-! .nD.,: aCelth::.1 .aud~'Ônc:!!s e refeições O Sr: I.ino de Matos - V,. Exce- fazer revisão de meu dj.s<:UfSO. 
]1.10::-5 c.~ C:'UZ~lro~ que o Gove.no Pli:-! com o Chefe da Nação para. discutir lênc~a me aparteou, Indago se pc-
Cl:~ c: .. an~,n<tr. . ,I pro!:llems,s nCo.'3 qt:o.ls fôsse p.arte e de deria. apal'tear V. Exa. 

'';'Em m o no!Jl"e; Se~ador Dnnle, cuj,:'s resi.l!tadcs tirasse proveito. Nas I . ,GER V 
K,.eg~:. o.s meus esclare:lm.ent.os .. ~a- j in"'!õlnas C')",.d'ÇÓ""IS Cllt"'1mar-me-i.am as O SR .. DANIEL KRIE . - . 
~o-~ cm3 .ultivez.e ~ign;.::.::::de.cie.ni~:--- má-;s se ;õr' \I~ntÜJ..; aceita'5se. nu- Exa. pode dar tod-cs.os apartes que 
d~~:n:!o ,dos brG~i1em:~s d,e. Sua raUl~). in3. C,)n~::.sii.:t Parlz.....""llenta.r da lnqué- entende:. 

o SR. D.\NIEL KP..IEGEIR 
Quer dizer que se S. ExQ. não tivesse 
antecip-ado a notícia, o.café ná.> teria. 
subido, êle pOderia' ter comprado, o 
café, e assim ter feib bom negócio. 

O Sr. Lino de Mattos _' Evidente.
mente o café subiu depois de a c'oro .. 

m:!n~~,t:ll'!O que,. $fm ~aHiatle .R,g;.;,r.1J. riw, o p::l.p~. d~ re?.e.tor de caso cujo O Sr. Li'no de lI-1af.los _ Pediria 
- apE-m~s para a~r m.us autor:d3.d:3 ~ i de;;f2c.b~ !J.D.'ll pujf':>'-~e re"sllU,1r _ co- 'êst-e aoart() para soEcit.,ar 'l- V. EX3. 
Sua l-yJ3."!::l - retoma a esta Cas~, i mo resultou _ em meu favor, .se por que fizesse a. fineza de vel·iflC3.:- 'JS 
n~~l . Seg:l!~rlo mand'.l~o, _ c0t,n u~ ml- 'ventu,'a fôsse eu banqueiro ou ft:1a-n.. têrmos do- meu di~curso, FUi claro. 
lha 0. Cle \Olos, Um mJ1hão a.e el,e.tores ciasse import.adores e exporta':moes de. Np.5 audiênc!:l..<; publl~ dt,} Sr. P:re- O SR. DANIEL KlUEGEiR"
c~nf.l"cu ~5.1 s~~u~ votcs, n.as \ u;r.fJ.'s, a café. sidmte da República, l.!m.a audlên:eia V. 'Ex.õl' d~e que o ouviu dJ. Pre.sidentt 
ê-:~e ~/l~a~h~a.~alio d~ bra.:.lel!",OS çle A mim, Sr Pre~:dente, a.-:;si~te es~ pode p!'oPl)rc!onar grandes. negÓCIOS. na tarde do dia 23, e, nesse dÜi, o 
E·'i:J ~ nulo, com a clr-cunSiâ?Cl .. , S;, c~"'nje de""fé. não compro café não Ba.sta V Exa. verificar no Portu. 'Deputado Herbert Levy fêz 8S decla. 
P'""'<>'d~nt" do. para e"sa el"lçBo na:;,' .... ""'"'. , . d P d P' ·es _ 

""'""'", ~ v'-, ..... • ~ ." " . SOu fa~entie:ro d"" ca-fé ná'o planto, guês o verbo po er. o e, o re.sl ... raço . 

pra. feita.. 

,h~:~{:.: pel'.~_orrl~o o ~terlor ,d?, meu não vendo e não ""'compro café, a não d~te pode'. E' possível que um~ au- Não t-€ril3. sido, Sr. Presidente e Sra 
~~_SQO, . N~o flZ qu?'";e, c~m~Clo-?, em ser e.quêle que é usado diàriamente d:encla pO!iSa da'! Isso ou aquIlo Ou .. Deputados, se tivesse qualquer int'uitt 
p"~r-:3. publlca e UegUel;~e, te~ll~an- em minha ca~a.. N:ª,o tenho banco, de está. no'lre Senador: a conclu.sãO excuso, e se tive&e pl"Otels..do es..sru 
tem.ute, a_ ,fa~er lll1'l: un,co p.ograma não sou banqueiro não empresto di- que tirou do ~que firmeI? informações, em lugar de divulgá-li 
de televisno, nem mesmo daquêles ",' d' . ta e dela. tirar ·proveito. Portanto, e~,tã 
grat-uitos nie "L;tilizei. Não me utilizei ~h~lro d a e~orta ores e a Impor - O·SR. DANHi::L KRL~EI! - Acei- provado que agiu com lisura e revelol 
da;; .e.3.t~,ções de televi:s.ão que o Depu- ores e ca .. to, com pra~r, ~ expllcaçao de V. as medidas do Govêrno, as qua.is irIam 
tadi) uerbert Levy Q.uer ver fecha- Sim, sr. presidente, respons-abUizou- Exa. pro-picie..r ~ ou propiciariam"':' fi. alta 
das cu então tran.sferifcs para 6 me o deputado udenista, porqu.e aS M O Sr. Lino de Mattos _ Nâ.? estou do, café. ---: 
Un:ão, Da mesma forma, não foi fi- sisti ao reuniões da Comissão' ParIa- explicand-o, mas apenas analisando <J Quero dizer qUe não há. razão algu-
nanc:ado pelo IBAD ou por qualque,' mentar de Inquérito sôbre o café. que disse. ma para estar na tribuna o Líder d. 
oútro grupo econômico-financeiro. 'Onde o crime Sr. Presidente? Não ~vêl'no, Porém há uma razâ;o fun .. 
Vim para: o senado unicamente pela esto·u eu de posse de um mandato dOe O SR. DANIEL KRIEGER - Que- damentaI para .me esteja nesta trl
VO-::1t3de de um milhão de 'eleitores de povo de São Paulo,. para exerC§';'lo rã dizer a V. Ex.â.. - V'. Exa., falou buna o Líder. doi União Democrá'~ica 
S?'C)' Fl'tulo, que quiz~lam' continuasse nesta Ca!e. do Congresso? E por que até em almôço, e a casa do Presiden- Nacional, o qual nlO pode assistir L"p).~ 
eu nesta Cru;a. não posso eu ~ompar-ecer a uma Co~ te da Repüblica deveria ser vedada diferente qualquer acu.sação a um cor. 

missão Parlamentar de Inquérito e à análise e à crítica, . " rellgi~nário seu. 
o .A...ssim, ,pediria a, V. EXa., Senadot R,sJistir aos dePoimentos, às argüições Mas não importa, Sr. SenadOr ...... Ü"J) 

Daniel Krieger - em respo.sta ao e às T€-<:TlOSt-as? E até, com muito maLs de Mattos. O Presidente' da. RepúM O Sr. Lino de. Mattos Não' 
Exmo, Sr. presidente da" R€pública -~,.. blica. aceitn todo exame e o faz com acusei. 'Defendi-me. O acusado· s.)u i ' I h - ( d autoridade, porque não ,sOu comer- d E'~ 1 IzeSiSe clegar ao con eClmen o .;: o seu alto. esplrito, porque outro pro_o eu, n-obre Sena oro V. xQ. CSI/& equ .. 
$. Exa. que mzu propósito, com e.sta.s. c:ante de café não compro café não pósito não tem senão o de servir seu vocado. Defendi-me. Estou na de
cl·!ticas, é o de cOlabtFrar, a~"J.nt.ando vendo café não planto café e não sou País. fesa. Fui acusado, caluniado, inJu::-ia .. 
o que me parece errado e pedindo pro- banqueiro. Volto. p<lrém, ao ponto iniCiaI. A do, chamado de covarde. FUi agredido 
vidência.<;. Quando. em dias da se- Creio, SI', Presidente, que atendi ,no única aC1.WL.Ção que fêz, nesse aspecto, pelo colega de V. Ex~. Estou-me de
lU~n3. paS-OOda, ocup-ei a tribuna para .wlicitado pelo nobre Senador Daniel o nobre SEmador Lino de Mattos foi fendendo. 
relac:onar dez' perguntas .sôbre a po- Krieger. Nada mais me resta a dizer. uma entre"is~ concedida, 'em São 
lítica cafeeira, nos ano.:; de 1957 e Amanhã, ou hoje mesmo, serei con- PaUlo, pelo nobre Deputado Hcrbert 
1958 - quero confessar com o pensa- testado., sei já, por- e.ntecipação o- Levy dizendo que o Pre.sidente ia an_ 
!)lento voltado pa,ra I Divim ~i~·O'Vi .. teor d'a. contestação. Alegará o Depu- tecipar as compras 'no interior de 
li"éncia - o fiz sem preocu'p~ão al~ tado' Herbert Levy qUe trabalhou com dois meses., • ' . 
guma de atacar a. qu-em quer que ca.fé, mas não tra.balha mais com ca- . ,e)-., 11em me'nlO à o·,gunda pessoa. do ã t O ·Sr. Li1'lo d-e Matos - RelacioneI '-' ~ fé; que êste.s docume-ntos .s o an igos. d tos - S odor Ilovêl,~no o Vi<!e-Pl'esidente- José Ma- cinco ~umen ,no.ul"e enZ<.. '. 
r~a Alkimin, Fi-lo cem O espírito de- ,Sr. Pre.siilent-e, nã{) hão banqueiro· O SR. DANIEL KRIEGER _ V. 
tnC-C:-llta de homem de formação cristã nenhum que não tre.b&lhe com café. Exa.. ·espere . .ouvi seu discurso. s~m 

I' dotado de sintimento de jusHÇ\i'", tJtiI,s E' a riqueza. maior I.a pátria. E o dar um apa,rte. Para que se possa. dlS
~o me parece qUe o co-mporúamentq banqueiro dispõe do dinheiro pal"a cuBr, é prt:~U;o nlio e~tremear. . 
o Govêrno sêja correto,' castigando ,movimentaI' eeaa riqueza. O expor- V. Exa. declarou que c. Depu~o 
~s e dei-lEando de castigar outros ~r tador ~e café tem de bater às portas} Herbert I.,e'ry concedera entrevista. fm 
~rem pod-erOtSO,s e porque' o crime: aos g.U!Ch&. de todos ·05 bancos paro. um avião, em que V .. Exa também 

Eorreu. no passado. Se há crimes, tranBiClOnar o documento de embar- estava presente, e que os repórteres 
evem ser apuradoo; .se não há, de~ Q,ue, a. carta de crédito I ·De sorte que de jornais deram apenas a êle tô<\!, 
m s?r as p~soos ~ocentad~. AI tOdo cidadão, banque-'.ro, concomltan- a atençã'o I~ não prestaram _ o que 

Itução precisa. saber O que rttmte~ tem, -ente é cO~eTclante de ca1é, tra- reputo gr,~ve injustiça _ nenhum 
leu, I balha. com oo.fe, ·opera. com calé, em- Btendimen~) a V .. EXa., q:.le é úldis_ 

Gom 'êsse espírito sempre venho à presta dinheiro paTa 08 exportadores cutivelmente uma grande expressão. 

~
'ibuna, Aeào <tue hã tantos humll-, de ""'"' Não pode, poriimt<>, part!- O Sr, L!no ,rI. Matro. _ Não a<\lan

, tl!!'too 1lP&ball!l>qorl\S nenlen,d0 CIp&r de coml{!8llo de ilJIluérlto que ta lnmlzar" DI.sse apena. Que "lida 
prel!fOS por ês~ Pais a tara~ Slm- Op€I'& com café, l'l!o pOtfe eorl'ftfB'al' til'1ha para. ..levar ao conhecimento da. 

o SR, DANIEL =ElR 
V. Ex~ tenha a atitude que eu 'tive 
com V. Ex~ qUando ouvi mo' o seu 
discurso sem uma pa:~vra. 

. O Sr. Lino de J-!attos -" Convinha 
a V. EX~ 1100r ',<la': estratégia de ouvir 
calado para "dePois falar: Também fut 
Lider de Govêrno e conheço ~ml.lito 
bem ~s~. táticã, parlamentar. _ 

O _SR. DANIEL KRIEGÉlR --.. 
V. Ex.~ sabe muito bém. que :lão te~l!l{) 
mêdo da' tribuna . .v. Ex~ podé apar-
tea.r, e não. me pertm'barei. . 

O Sr. Lino de Mattos _ V. Ex' en ... 
tendeu mal. Não me refil"O à pOlêmIca. 
parlamentar, mas ao noticiário da Im ... 
prensa.; '" ' 

O SR, DAN'IEL KIlJIEGER 
Quero dizer que 11 .Ex' iniciaJmente 
se fêz 4e vitima., mas o Senado 4a 
República. tem lIembrança. d~ M'ver 

) 
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V. Ex' dcclil~'adO que não de3C]2.Va 1çoncorrendo no ext.erior ,~onl firmas das, p,rove.d~ ~proy~~ rei:twllM'j Q: aR. DANIEL Kfl.t5',a&.~ _ Q~ 
discut!r o a...!mnto em virtude 'd:) ~a .. 1I est.rangeh:as e outras,' Se a firma dss, demon:rt(a.du1 cU·.·· a V. 'EJ:.a. que 80U homem fir4 
lecimento do eminente Profzssor cometfa IPregularidades, eu me admi.. . , ... a-os. maus prmcipÍ08 e à mitUla pa-
.\Valdem:lr Fl~rre1:·a. rava,: mas achava Que Os err~ de- O Sr. Lmo de Ma~ - Está. V. la.;V!'~~; 'Lenlbro-Jl".:) perfeitamente "-

. O o L' d ." t' E' viam ser sempre apuro.do.s. ~.; de. aCllrd°t em que ~ a,pur~"os I h.&.-er O'.lv1ciQ 1.<.:50 de g. -Exa. :Sz.~ Ple-
.")T. mo e "ía ~os - .speH'!l . c-r.,::es ~rv2n ~ pra~~~~, .. p . .1~ l,l,láxtl) ~G ql:.! OU~â nós qois e veja 

oito d;;.s. -. O SR. 'DANIEL ~R.rEG~ OUt!M vmte e u:p...a, ou \.tl ..... C!uas 11...- r nl\4'.{Il está cem a ~rdJ.{lc 

o SR. D~\NIEL KRIEGER 
As decla,rações de V. Exa. con!:rmam m!S q~ ne.:Jooiam com ca.f.é e contra'"" ,- -, 
as afirmações que aco.beJ de feze!' . .es qUfÚJ há acusações, al~um~ fcit·,~s O Sr. Ltnc d,e Mattos - Isto é qui 
V. DU. iniciou a sua :o!1,vável cnm~ per- mim em .1951 e 195M É a per- é dlfkil de S! faz:.f. Qu:.ro ainda di-Por L"So V. :E:.x:\l não queria fa!a;r, mas 

qu::: tinh~· gr-t.vM acu.s~\,õ~ a f9,z-::r áo 
Dzpu ~2.cio l1crbel't LeV?'. panha em tôrno co caf,~ transcr3~ gunta fiue 1'(1..90. zer J. V. Exa. que eu não quis s .. 

vendo 1.!in "Voto, om ,~H~9ar:!do, do O S'P: DANIEL KRIE ..... ER V Líder do .Sr. ~âr.!o Quadros, nesta. 
O Sr, tino M Ma.ltos

V, 1!.'x,1 o m:u d!scur~. 
VejJ,! Deputado Cantídio S~mp:.io em de- -"" .. v - . CasA 

_I
'. ,'e!'a d.l. COMAL. E::-::a., fo-rmu1.ando C:;~ p:?r~un,t~, me I .' 

. t:'.& runs in.:ÚJ'Ia., p<.lrque n:~o pede V. O SR. D ..... NIEL KrRIEGER - V. 
O S:t, D.\N-::Ef.J KRIECm O Sr. Li-no ~e Ua~tos - O D~pu- ExJ.. ~nt-ende:r de- forma dif'r~nte ° E~..a.. n:io quis ~-O::,q~~ sa.'bla qua nl0 

0=2. Sr. Pl'e~ident!} e SI". S2;rmdo~ tado. Ctl.utId:o não defendeu. a CO- meu p3n.sarnento. . ac:;itn!'iamos a Lide-rsnça. de V. Ex-lI. 
res, rümn.~fm cruza os. brs.c::s diant~ MAL. f tz um voto, em separ3.do, en~ O Sr. Lino de: Mattos _ Quero urua O Sr. L1no de Mattos _ Desconhe-
d-3 ac;~siç-écs. E' d..:!vffl' do iqm<;m de tende:r.G.J qu-e a ,il?-ve.st'6":1c:'a _ deV:la re~ta cateaót'lce:. ela llsto dl?talhe. 
<i.ipida<1e pntccfpar-oo na. d::fcEJ, de p.lc:m.~3,r os envo.vJdo:; ~1'1 19.:17, z:.os 
sua lH·.r3Z~i1h(I~. E rei o q'le f~z- o' neg6c.M do c~fé, qut' 5.-:'0 2.5 22 f!r~ O SR. DANIEL KFUEGER - As. O SR. DANIEL K,RIEQER - De
D:nut:-.do .I-Ic.:.:rert LCVr. 1 ~na.5 que w!'lwém t:efVf~m de\'fr!l'~O 5a- f}l'mcs que 1eB-!'!.r1\!:n o poatrlmÔ!1io p-ú- cIarei-o a V. E:<-:a,. num recanto dê3t,!II 
~ Sr, Uno d-.:: lIfattvs __ E' o qllat:;~~~I~CaI~~n~~l~op1i~::~~\.e lSvt\Tilln btcv ã.;:\'~m ser punicas, ~~~·~'eua'~~~~~r~~h~o~~a '{,~s:;,~ 

es·._·u fuzenc:ol I' _..,.... O Sr. L:no ds lJfatt0.9 - A:~,gl'o-me 
_.,,~~. . \ _ O SE, D.\~T;~T.t KRIJ:ArER- - c::m iSto. Estou certo, V. Exa. soliciw 

O. SR. nANIEL K. __ \:(,J,.~v.-_,R -; :~í sci que a CO\TA! .. cku UnI pre.1lJI-- dtal'á, ao Sr. Presi-dent~ da RC;Júbll
~5 ... ,(,,:n~ms:nt(,.s a: q'..l.e~ V. E~'~ f~ ~.lu-II~) cc' rr'_~'ü5 d1 :(') n!:'hõ~.<: rie ~f,)\:Ui'.s . cu. pro-v!dên::la para a, oonstitui~:io d~ 
s·\), :ooJre S{-n<'..d-o:, 1:L!10 ,ue 1' .. ?,,;\'~, ao Brt'-. .!ll, e e.2.8a f;rma }JG.':SUJ est:1- ; lnqu?!1to p,)!teialwmUlur c;,~ alt.o ni. 
e:t nno 0, p:-s.;o c.'i'::.ln~n3.r pjtqi.l;e n:o 1'::':;.)~ ca Í-e:,wh:'o Clt ~:t(o ·Pa..!:o e ","1 v~l, &em 9. P, re:-er..§8. ds qu:m llZCO" 
Os c:mb. . .'ÇG. I' :',1d!o e ~i.'le,,:S10 no Elo Cra'n..da do ela ':0.'-'11 c.:.f~, da qUêm b{'ja ba.n::.i-, 

O Sr. Uno de Mattc.s - Eu o<'J c.,.- '3u1. , I rio, de quem t~m Ugaçõ~s cem {) l.E"C, 
lcqt'~i à di.3-p::-;yjçu,") de V. ~9. i OS.,.. UnD de MeUos ,_ T'Ílll1!Jém f- uma comLs.!ão absolutamEllte 1s~n-

. , ., \ l'R : - -~. [ai>- OlJtn!s v'r-t:: -,~ I\u'~s f:rmas càUda~ i tn que r~pu!'at' tudo que huuve no Pl-is 
O SR. l-" .. 1,;.,.L .~.!d.c.(lEIR :-,t'3ID g"anct" prej"'Zc.3 'C~ ma-téria de ca.fé. 

Espere V. E:i:~ que o n:rJre DePl!-b.::.o'· - ' - .... . _ . 
IIerbert lI~vy ha ... :?:"a, de eXJ.':ul:na-l-:J:', I O SR. DA:-':IEL KRrF.GF.~ _ O SR. DANIEL ~IDGrn - M-êr· 
e Y. EXI,I n;'o tenh?, dÇ!;ri-.:h <le q~,~ P::lglmto: por ("lUe l~ma ti·:ma c,)m.et'_ t-â .rJe Deus, pt:l1E-o quy V. ,3!"a. d~· 
de~é:::min:l.(h f:rrua. que tml se:l l!.J. j c'ante de (:afé, q~'e n~o 'pagava ao V~':3. ,ter !SiO p-a .. ;:m.aJl-cnt::-:.n,:n~c, pOr' 
li'l.;} nú,? c'onta. l:Otn ã sua ~o-.'i1:\.:'iéda- i Bane') do B-:-2!~il e ~e ep{~s~?,~a. dos ;ue mnzuc.m pode dlm-r qU'8, n~() .de
de e nuo o tE-l1l como nc!:>n;sta. 'no.~sc.<; d:513.rca a:l'lu'r:,a te:ecs,oes no .sej<)- e. a'I>ur~ dae lrr€gu.s.r,d(\~s 

o.:; nomes trf<.zetn Jnuit:ts VêZf;; ton· IB''t\' ;:? I p:aUcad?-s lY.:st.e Paf3,. . 
f.u"b'.o. . ! O Sr. T./no de lJ1:ltto:; _. Pela me,s.., O Sr. Llno de Mntto3 - Vamo.s à 

O Sr. LLl1'" de J,!at'l,)s - N3.-:J 11:: ,:1':\ 1'):< J t,l:~ r-c...lé t.s v'nte dl·.~, ~ prática. 
nC:UlU1üe" oonfus:io~ Uma ccL:-3 é ~ ;i.·ll!:'! ::r;.;õ.~\lem jo:-m.is. ,(':;;a~~;~.; de I O SR. DA .. ~lEL KRlEGER _ V. 
"r:· .. :".::'~o.~A:~,::.~ _Lõ.,vy" e c~:~, u...,:::·I,;:"' .. >~v·l~;l:!!o ~ o'lt.:o~ l'ecu~~,o,>. mas que E>-:l'.. poàrrla ter Ido à prátic!l( pois 
rcn.c é ,r'..SCl.cúl:10 Levy Ltt:a .. ;::,~o I n~o tlverdm as M'l1S .nt.lvld.od~ e os roi lima <U3 nersúnaliC}~d.e.a. 111(>.[S in-
du..-..s fllmH..s d.citt':.1-t:ls.' PC:~,S!>. gJl's.n- !seus errtY.i ap~na~ic.s ~té a~o.i.'a. íl-:':'E'ntes do â-oY~'no co Sr. J!\.ni-oo 
t .. r a V, Ex'),. lit:.e "Escrl ~:)l'IO Levy I O SR D'''';;;TFT F""~!"~ .. ,..-.;~ Ql:.2,cL.~s, p-..">t que noo foi à P!'t.tic-!!'? 
Ltda. ", co:n .se'::~ à R. S~o B.:'nto" ". ....~ !', :'1. .... _"-::, 

• 370, em Sã::l P.!.tC.o
1 

é do D:.-:pulad-o i Um ê-r:o n:1-O jU,:iJ!lC3. o out,o. 
Hcrbert Levs, . I _O ~r. !-~no de Matlo., _. Clnro que 

O SR. D.\!l1EL I{;'IZ~::~ _ Irmo Justlf,c:,! 

o Sr. Lino de Mattos -- A.,; Dle-êl-
dit~ foram l;cmc.das. 

() Sr. Uno de Mattos - Isto sã4 
apenna d!storç5e3 do as;-UZ'Ao princ!
çr.l. O assunto pr~ncip.al é saber 8$ 
o Govêrno vai 0'.1 n~o maudar apurar 
as rrspOns"",,~i11c1a.dts de vinte e um", 
N'rmas q,\H! ncgoe~9.v!)m com ca.M, no.t 
anos de 19õ7 e 19:J-8. 

O SR. DA.'un: KRIEGER - O 
ÇTovh·n.o há_ d(t apurar, embora ares
l>onsalidade não seja sua, embora. as 
distorções e a..<I de;~onestidades teIÜlRJU 
vlndl) do pa.s.o;ado, Tenho certeza.. Sr. 
Pl'es~dente, de que se há de apurAr a 
r0zuonsab1lldadc, p!\Ta que S3 J)QGSa. 
àdél~~-r esta etpol:a-da naç!!o que é O 
Bras.l. . 

O Sr. Uno de Mato!.- E1t-ou .90 .. 
lldárlo C\jm V. EXIl, 

O SR. DANIEL KRIEGER 
Aproz_me mu..lt-o a .solidariedade ·:ic V. 
l-.tm. 

O Sr. Lina de !11a'tos _ ••• na pnx
te da &pu:ra~l:> d.) I'&,l)lu;.abU:d-ade 
de todo.! grandes e pequenOJ. I'l'inci ... 
pa:lmClüe os gra::1des. 

Quanto vo!tc.r 1\0 o,,:,sU?to V. Exa. I Pergunto: por que uma. fil'ma que lI:. 
.0 ~emon!;~l'al:á. Mas n:n~u(.U1 ncs_te ~~ou o B:!nçu do B:l'~n e \'a1 t.::r os 

PaIS peLe d~lxar fl.e c::nhec(l" a, r;:1O ::~t:s bens p(nllf'r~cos, c3rform-e p:::
cr:miuosa da CO'~"IAL, q1le s~ :ocuple_ d~do do ProcuIaC!.')r Cémp!,fI. t::-ts 
teu CJm os ,i·nheiros públ:c03. est.:v::ões de te1e"l'f;7ó no B:'as~l? 

. O SR. DANi'EL KRLE3:IDR - ~U3.!s 
forrun a3 medkles? As medi-d~ 10-
r~rn tomaCR:1 com Q p:1rticlr2~5,o do 
Sr. Saulo Ham03, DiretC!' da CQWillL. 

o Sr. Lino do llfatto3 - B:lS:a QU~ 
() Q-oY[·-:r.o reabl'a CJ inqt.."-é::.'itos d-,) .:~~ 
Hhor Jun10 Quadres. ?rocU1"::) V. E:O:l. 
0.., pl'OC:.ssOE' e os encc:;1tr~rl. 

O SR. DANIEL KRJE-GER - Pro" 
ficar certo' o Senwo da. F'oI0p::ib!ica., 
de Que presid~ Os d-::s~i!"~l ~a Br~9-
um 110mem de B'rande ca.~j,Old .... t-'e, da 
rc-exmhec1Ca. aut.cri'-~ada m~l'al. que 
não ccmpactuará com ncnhUl.\:lt\ !n.. 
de'c111c1'a. m.s..s pr-ocure.:r1. T<:<;,~'~.!." .. r:rl!:.r .. 
d!!in~dlde ('lo PSf3. po.'q".l:a n;:". d!'lUr':' 
do,de do Pafa r2$ie.em a &U!'l. g-r~~ 
c o seu futuro. 

"\ 

O Sr, Lino de l.!{1tlos - Antes de O Sr Lino de Matto,~ _. Nobre Se-

O SR. DANI":?!.. E:.IUrOr:R - O ee
r..hor SJ.-u!o r.~mo:;, Di;:;ot~r d'l CO· 
t.':.l\.LJ era n.SE'essor do Jr, J~nio Qu~ 
c.r~s. 

Sr Presidente. esta. certo elo q"! 
° D~I)ut3.do I:!~.r~J~rt- L~vy f~~'lfllú:lr Ill!!.c!o-r, 'a BCU~"~~o de V, EXa. d~ve 
P~l'.S3.'JÕ{!S fi. C:::FvI.AL eu o fiz, nes~-:1 '.~'!" ,~:'!'a.~:J n, (','e <'e r:fe"':! 1\ C0· 
C:?_a, Em 19~B qut'1CO a co! .. 1r~T .. , Ce tIL'\L, fi!:".! pe:.:;unto se nãn devem ter 
rnal';:lra Irre~l'lar. t'xpcr:':1ll c'\fó t",L'- ',::.m'J.(.:l pp:lr.1~ia~ 11~ r::·~1:"!·::.l)~li:1"_c':. 
l·~c'). lS'3ntaJ:'::}~.::;e, co confi-;-C,o .C.l.,1-lclH outra~ \'l!1ts e c.:l['_:(fl~rr..il.S env(ll_ 
blal. Coube a m:m, na~u-e·a e~ ... c.~, v1do,.s em negócios d2 caH em 1957? 

. tü~d:l o lu~!' prirJ.::ir[), a 1~d:)r::mça Ou V. E.."!:!l.. ach:t que apcna:o:; a CO~ 
e.TI Ir..1J3tl"~r a.o OJ1êrnO- 03 er:cs ql:e ']\tAL deve ter nezódo5 de café a aou. 
€st:!YL'm senê:; C0111et:dcs. N--:quda ::::t.r?'· , • () Sr: L(n., dg Mattos - Não e~CI.1"":

ça. V. Et!:J.. qt .. ~ o Sr. Jf1n!.o Q'!.ulf-roa 
foi eleib com o e,;:clo de V. !:'::.'\. e 
ea. União Democr~tic.!. NZ!cior.:!.l. 

o. entinenta D;}putado UC'!ll{üC-, (,Uj~ 
QJ.:elictades foram ressalt.~-1~~s nc.;t~ 
C'!'i:l, h:5. d2 de!~':ld~r s. S'1:l dhn~a-;t~ 
e M de pI'OV2T a lisur.... dn. ~'::;. P-tt
tut4. POH outro não tem s:d.~ o p:-Ooo 
c-cd:::::- doa udenIstes no d'~m·.so da. 
v!d.:l- ·pública que tem e:>.raatel'i:;Jdo e 
funo!onaUlentb do reZt:o.:l dos~a. úl .. 

, 

(p.::ca a r2spo-n;:í;.bnc.~de erA da CO-
1\:AL

J 
do Sr. !'liÍLio SLnonsen. O SR.. DANIEL KRTEGER 

N;f) tQl1ho nl?nh~u"1.a pr~f~!l'~r.da pela 
O SR. DA...···Ut:L KRIEGER :':;O'MALt 

V. EF.n., eS' á-se Slnr,r.::m&o na veia 
(l.a saúd2 pGrqu~ tl-:m fiz a m:::l:~ O Sr. Lino de Mallo;f - Então 
acv.:;.:!('?.o a V. Ex:... m:!.·mo porq!8 csponha. V. Exa. ao Sr, Presidente 
n00 é do meu f(;Ji;~O,.. cls República o noe.-:o ponto de v!,sta.. 

rI'udo deve ser apurado nã,o s6 cem 
O Sr.· Lino de n-Iattos - MJS o fêz relação a COMAL como tlmbém eom 

o ~::;r. D"9h'~(:O f:2,b~rt r.~v é V. 9S outras vinte e uma firraas, sejam 

O SR. DAI>'L_" ~"!::;Gr:.1 - N!i.o 
n.ego Isso. 

O Sr, Lir-·o cl3 }.faltoa - :r:~ o eS-Que .. 
ÇfI. t~mbtm V. ~. de qU'l o Li'Irr 
(l!) Sr, J'C"nlo Q-1.~,~e:;::Q3, n~t;'B- C!1S~, 
era um €'JI1aoor c:~ UnlEo Democráti .. 
ca Naclone.-1. F:::l.. está, ,se r:::port:mdo n CO~.1.t".L. 2-11;1:5 de quem fôr. 

V. E!:a, há. d~ reconhecer em mim O' SR. DAN1"'L KRIF..GER O SR.. DANlEL KR.!EC:i:P~ - Tam.-
li!:: r:3q'J.íc:o d:~' !'1t.LS··nc·". r.~~·a ... bém não o nego. 
~oh,')n'c-l:::1er a !1:;t.~::o fltl"J QU8r cst;:l_ Levo uma vantagem em tudo isto: 
belecer entre a acuss.ç~o feita pelo é QU3 não sou c'C'mcrcrax.te de ·café O Sr. Li;1O de -Mattos - Entã.o a 

h nr.-o sou de Estado cafc3~ro. sou um respons"·llldade n .. •• c.~ cn-. n~ D2'JUt:::..do Fe.~er~ Levy e a mi~1 Uh' t" "'d 11m'd 4 ê IM,) ,~ov, J,o.1 Vi3 
:!l W1:de nc<:b C'1S9.. V. EXIl. pst,\ ta_ otnvm. r~,t;S.uc· o e p: o, m ... rc é a mesmo.. 
z nd pouco d minha inteli"'ênc:a. de Deus, Nno tenho medo de que me ~~En M e onu • taçgm acusa.ções Da Imprensa subor_ O SR. DANIEL .I;-W.\-w..-~ . - ~ 

O SR. DANIEL KRIEGEP. -lada. porque !.em esta h!rla a cora- lembre-se "'I. ~'l. ch <!:1l'e declarou 
V, Bxa.. está redondamente en~~na- -gem de acusar de uma desone.stidc.~ Que havia nlmoçc.do com S. E-:-::a., na,..-
do. EU pOS30 estabelecer a ligação o senador Daniel Krle:!er. ' qu~la époe:J •• 
porque o pr::n~iro discU~30~: V, Exa O Sr, Lino de rtIattos _ Est:unos O Sr. Lino de Mattos - Nunca &\.-

tima rep1l1:lH~". ~ 
Por !.s&o, Sr. Pr~~lcl,ente, o Ikler dO 

QovH~no nada prect:3;'3- di!::r ~ ií. 
UDN reafirma. que o E:-11.1~::;.-10 R'er ... 
bart l..evy dcmor.stra-r:\ à· e~!o-,13.4e .. 
inS9.11i&d~ da. a-cu~ç~o que lhe lól 
felts. 

O Sr. Llno de DI"tos - 'ror~ multa 
imprensa pa.ra- ie~OI prlne~u.\!~nt4 
como matéria pa~$. • 

O 51:1.. DANJEL Iffi=FR _ ... 
o qt:e tinh$ " dizer, S1". PresIde"", 
(Mufto bem.) 

O sn. PRESIDENTE (Nory'wtr. i' 
aan:a) - O Sr. lO S~Qretl\rlo " 
i>.rcm:::1ê.r à. leitura d-e t~t~i.a;ma 
r1ztc.o &o Presidente do SelrádO. 

E' Udo o segulnto 

TELEGRAMA 
n;sta Casa. f 01 para dwfem,,,r a COw taco a. taco, em irlentidace de condi. mooei em palácio com o Sr. .».n!o 
!'_AL, c'::-s _ não. sou c{lmerciartte de c.afé QuRdIOB. Apenas esttve lá. com S. Ex', 

O Sr, lA,.lo de JlfattoJ :.-. Não de- nem me preooltpam c,~!;C.~. nCliSSJ'i""~ uma única vez. sen.nc2o Federnl 
fendi a CO'!lt!AL. Apenas entendi que Apenas formulei uma pergUnta D V. O SR, DANIEL WR·:LlElOE.~ _ Lem" 
03 ataques, e conseqUentemenc a Exa, e gostaria de obter uma l'espos_ bro-ma multo bem de que V. Ex ... 
2pm',acp_o feita cont.ra a COMAL se ta rotegórlca para conhl~clment,ú da lne deolarClU haver jantado com S. 

Bra.sJIla D? 

De Ma.nAUI! AM I<'a 61 PLS 74 M 
17 Í![!lI3 10 4& -devia fazer também nas 22 firmt'S Tmpren.:a.; Estou ele f1CÔl'd0 em que se "Em. 

e-nvn1vida..s em negócl00 de ca.fé. de.5de fl.P\lre Os Irregularidades porventura Ttllex NR 1 626 DS 1-9 8 "" 
1~58 Como eoonomtsta, disse na oca_ -praticat1'.as pele r,O·MAL. O S"~ LbJO d6 ~fatt06 - ~ ~ ... ' 
sM qUe a mIm ca1l3ll admIração que O R. DANTEL. KRIEGER _I~ln N~; ~ $!1 o st. J""';', (l~ 2~· da 1~ S ij4 - ~-1II.
orgs.n1ZlW6$ d", brasllelr<x5 estivessem I'Porventura J)-rae-cadfl., nãol prat.Ioa- Q\la.droe: n/,. ultma. ~..dênclâ. \,O~'I!:!lt,-,,! X. EKa. ~('J.t'bt) soh~.tar Ml· 

c 

o 
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~h:tro Osvaldo cordeiro Faria vg Mi .. 
~l1ro Especial p<ll'6 MslUlWs Regl<i-

~
. - 1s vg i'nstauraçãO' bnedi6.ta 1nqué-
1i. to com. c.a.ráWr devasaa ~bl'e minha 
, . llitração SPVEA lnol}ii.ndo ~re.S_ 

ção oonta.s apresente! Tribunal de 

i
tas da União vg deSSe modo sa.~ 

· ,.' fa.zenqo Q. CU.l'iOSidade POliti.ca Ml .. 
lente Desirre Guarany ora exercio 
enatoria pelo E!>tado Amazonas pt 
ds Are t\6S) Artur Cesa.r Ferreira 

Gov. ESta40 do Amazohas 

O SR, PRESIDENTE:. 

(Nogueira da Gama) - O Wejl"B.
ln.a qi.te a-ca;ba de .ser lido vai à :lU-
· f,l!cllção. 

11 N o expediente lido figuram as Men-

j
ge...JS TIS. 290 e 291 (respectivaroen

· ns. 173" e 174 no Senadc). de ){ 
· e agôsto ~as quais o Sr. PresL 
, ente da. 'Repúblka. dá. conhecimento 
_ o congreso Nacional dos votos totais 
~?o.stos às seguintes proposição: 
, _ Projeto de Lei n!? 647-B. ce 1959 
l1a Câmara e nQ 98, de 1963 no Sena
no, que modifica o art. 16 da Conso· 
Jidação das Leis do Trabalho, ",pro
~aé..a pelo Decreto-lei nO 5.452, de 19 

lie ma:o de 1943~ 
- Projeto de Lei nl' 3.237_B, de 

afl61 na Câmara e nQ -38, de. 19ii4 no 
iSen:>..do, que acre~centa lrês parágra_ 
'fC3 ao art. 11 .. da Lei !lQ 3.P.o7. dI' 
\~6.8.60 (Lei Orgânica da PrevidêncJa 
~o:a!) , 

{ A fim de apredarem ê.;;,scs vetos 
resta Presidêncía convoca as duas Ca-

. ~as do Congresso Nacional para 5eS-

I
lto conjunta a realiz.a.~.'-se )lO dia 9 
e setembro prókimo. AoS 21 horas e 
O minutoo, no Plenário ds. Câmara 
-os Depu tados. 

Pa1'8 as COl111ssões Mistas e q-ue (lS 
deverúo relatar deSigna' 

~ quanto ao p-rlmelro veto, os $1'6. 
Icnadores: 

J OIlé Lelt e (PSD I ; 

.Be'Aerra Net-o (PTB'. e· 
A~110 "'anna (P&lill; 

< - quanto &O aegundo es 8rIL 1Ie
~r68:: 

i~~oel Vila\';!' a>ljil. ; ;m Ulldo t.evi ( ) e 
• <líw.JlOíro . .' l. 

!I' '!lI!Otadc o peíilodo __ do 
~ ~e»te. , 
~à 

f>IIDIlM DO DIA 

1IG--IiPI!M lI.US QS rmNHO-
. D8 &IlN'ÃDOBES 

~~~~.-' .. . unn~~ . 

I
·l:~t~~. 
.UlO~-. 

I ~ 4rinoe. 
, UOOl!o Vianna. 
I .. _0 étcTn. 

M-o stlva.. 

~,...,-,\'L ~.~ 80 §OS. ~.9-
~e:' .rm.O há era p8l'a as vo-

I .M _las """"tantos dos Itens 
aé.Í:ierõó I. i • 3 da ~ do Di. 
ê~;:.b ~m fi.se de vctaçã'q. Em Vir.t4de 
d.9. falta Qe quorum, ficam aeliadàs 
""'"" C\ próxima • .,..,ão. 

Discus&ão, em turno llnioo. do 
Projeto d·e Lei da. C1âmar.& ri9 35. 
{!e Hil.4 (Il. 10'4-B/&3), '!'le <l~ 
r!>va lO. daç~o ~o I 1'. <lo art. '1'/. 
C. Lei n' 8.801, de ~ de agêsto 

~
. f9il9. ~do ~r~er fav.oFável 

<\Ob nO Im.: te 1964). <!li """""". 
. ele t;ég~c SOOiÕ!. 

I!lm dAMussAo. 
. ., IIB. AlJ.B*1iI0 VIANA: 

BI": Pr_te. \M!<> • palawa. 

i' '1 

"fI!II!IR'IO D() cmv"'-!Ii~ ~CION!\J.: (Seç/lo IIr" 

. O SR. PRESIDE.NTl!: 

(Nogueira dq. Gama) 'l'~ a pala~ 
vre o nobre_ Senadol' Aurélio Vinna, 

O Slt. AURÉLIO VIAI'IA: 

(Sem revisão do orador) Sr_ Pre
sidente. Srs. Senadores, dificilmente 
peçO a palavra para. discutir matéria 
de um projeto de lei para tra.tar de 
outro assunto, fugindo do mérito e 
e.precíando as::suntos diferentes. 

Chamaria _Q atenção do Senado da 
República, dos Lideres de Blocos Far
lamentares, . dos Líderes Partldârlo.s, 
de todos os Senad'ores para. um soon
tecimento da mais alta. gravidade, a 
prisão do suplente de Senador, do 

Sr. Presklente e Srs. Senadores de. 
República, o ê'rro, o maior dos énos 
jamais cometidos neste PaÍfi. até 
hoje, foi a prisão de Antonio Balthar. 
Ning"uem f:e equivoque, 

Inimigos políticos não os teve nem 
08 tem. Advexsário, sim. 

Tenho m-eteza, pe20 que estou re
cebendo. que a comoção apossou-se, 
agom do rnundo lJensante de pernam
buco. A cOIl6Ciência nativista. per
nambucana estava lá, 
car-se perante a nação pela. prisão, 
pelo cerce~amento ou encareeramento 
de alguns, ma" não pode justificar .... 
se peraté a nação brasileira peIa prt.. 
s:ão do professor Antônio BaIthar. 

Professor Antônia Balthar, do Estado O Sr •• rosé E"mírio - permite V .. 
de Pernambuco. Exa. um aparte? 

Em tôd'J. a minha. vida de homem 
público, nunca senti tanta surprêsa, O SiR, t\URELIO VIAl-."'1NA - Oom 
[;anta indignação 1~ tanta revolta.' muito prazer. 

Exerceu o Profe~or Antônio Bal- O Sr. ~'osé Erm,frio _ Conheco de 
thar o mandato, na. ausência do ti- perto o engenheiro Antonio Bal~, 
tular, dUl'a..'lte alguns meses. Sua profe,5.Sor da mais alta. oatego.TJa e 
atuação no Senado da República homem capaz e honesto. ne.sc~e
'marcou épooo. Não deixou inimigos; ço ai'> ra2õe", d~ Sua P!1são. llomem 
pelo cont!:ârio, fê.:;; grandes amit'ns e de categoria. mternaclOnal. tem le
deixou grandes admiradores nesta' cina-do em vários paíSes e. mandO 
CliSa... de muitas .organizações mundiais. 

Probo, lh:mo, cavalheiresco. crjstão Lamento ouvir essa noticia, pois 
pra;ticante, .sem jaça humanista, paca... conheço o Professor AntoniQ Bal
W, d'e conduta jnatacável. que fêz thar. T.rabalhou em Pernambuco, 
Antônio 13althar o grande professor de manerlra excepcional, e ocupou 
universltário de Pernambuoo, pa.l'a na Fá~J:ica de Borracha Sinté-
ser prêso numa. c,ela comum? ~ue tica de pernambu{:o, -a.té há pou
fêz· Antônio Balth6-r? Aousado de se- cO tempo, o cargo de direto~. 'Tenho
dtcloso, o homem que '$emp-re pí~_ou o como parirão de homem digno e de-. 
a. paz a harmonia, que semp1'e lurou cente, se1:'fdo um dos melhores edu-
pelo desenvolvimento déste 'País, em cadores que temos _ Em sua próprj~ 
todos os set.ores, que sempre otnou familia, I;eus _filhoS são educadOS. Ano 
pera os. olhos das: honestos. .&em máximo :l'igor. Com a maior consclen ... 
baixar os seus e para os dOS d'eS&lles- cia. de b:~s.sneiros, pOr isSo est~anhO 
tos que não o fitavam com segurança! imensamente esta prisão. A~ocl()-Jl!e 

Se o Crime é de ter mdo ou ser a. V, Exa. na defesa dêsse g.rande Cl
comunista partidário de M>ao-Tse~ dadão brasileiro. 
Thung ou Krutscnev, ent~:o nl10 tda
tioou crime nenhum. O Sr. Daniel Krieger - Permite 

V. Exa, wn aparte_? 
O SR. Alm'ELTO VIANNA - PoIs 

não, 
O Sr Daniel Krieger - Tenho em 

grande' conta. o 51', Antônio Beltba.l:
Proeurar ei saber as razôes de .sua pl
são e Vrll.rei a informa.ção. ao conhe
cimento de V. E'xa. 

Se o el'iro:;'! é l" de não ter dil6J)i~ 
dado os dinheiros públicos; .se o ~i:l~ 
me é o de ter ensinat10 o ma.t&rl.alls
mo dialético ou histórico à. 3uventud.e~ 
se l) erlm. é o de nAo ter. deoomadc 
OS IMes alheios; se o orime é o d'e nlío 
!ler ~do pecu!atário em 9~-Iquer 
jjoca de sua vida; se o ~e é o 
00 ter preg-a.do CJ alll.()I' do pr~mo 
(!U de ter respeitadÇl seamJ:e a. fe.mí .. 
na e seus numID'0605 tUbOS; I!& () O SR, AURiELIO VIAN\I:\A - Aliás, 
críme é () de ter servfdo .. sua Pátria, na Cal'tfL que recebi esta"a oit&do o 
.. denlocrac-ia, hOJ1t&lJ.do o ~e do nome de V, Exa. COlhO um dos bo~ 
País, dentro e fol'll das fronteiras Inens que privaram da amizade do 
pÁtrias. l"epl'ese:n,tando-o eJ!l ~gre5- Profe.ssol' Antôniq Balthat. 
aos interna.ciona~ com di:B.»ldade, tn- O Sr." Daniel Krfeger - Tenho-o 
tel1g-ência e culttu'a. enlá.o Ant6nio no melhor conceito, 
Balthar é um oríminoso e, 'P:Ç)r i&so. O 'SR. AUR= to VIANA _ E' de 
foi pNso, • pcr 1000 est6. ~. =u 

Onde e-sUi,o. at:I lidera.nças? Foi se presumir. 
, ___ urso $Ill ajgunl ar~o do ..,.to~'" as universitários· es.tavam reunidos 
tt~Of').Ql? se l'ehueearezp. ~ vide. e pediram que êle fÔsse o paraninfo 
nela 1),10 enco.nia'~A.o ~\\aJqtler ~- <Ia. turma. Falara. Não poderia fugir 
,sa. Se houve. ll". US~~' <!iiI>~ .. :t M.J. '8-0 oontZLCto da junntude, Se OS ho .. 
.s,e ~l.tve ap.Ui"~. eft"íAg. lúlga/to ~Plell.'; de bem dêste Pais não se apro
tnooente por ,,=ai~t&s e R~. ~hnarerr., da juventude, que- será dela? 

onde 8..'l 11d~!I§ ... OI? Pl'tr,tidos. ,se OS h.omens de cultura, Da autén-
g.randEs pr1n~eníe? Dea- ticos, nii,o estiverem com a j11.ventude. 

'íi6receram,' ~ue sert. dela e dê6te pais? Se todos 
Só,lhe foi perm.itido re<:tóer 1\ JS

pÕSa, que o fóra v1$ilir Iliifll""nto d!. 
de seu ani versã,r19 Jl&t&ltcfQ. 

~g!lsto de 1964 
~-==~ 

dos pcr figura. ~encials do pró
prio movimento vitorioso, e ~1punes 

o Sr. Afonso Arinos - Permite V, 
Exa. um a.parte~ (ASsentimento do 
orador) Desejo trazer a palavra de 
minha integral soli-dariedade no 111'0-
testo que V. Exa., formUla, neste mo
mento, relativamente à prisão do Pro
fessor e ex-Sena<lor A,ntonLo Balthar. 
Duplamente col~a.s somos, cvmo'l)r~ 
fessor e senador. Devo dizer 8, V; 
Exa. que raramente tenho encontra
do. na,s duas atividaes que exerço, fi .. 
gmo. mais nitidamente capaz de exer .. 
cê .. la do que o ilu.stré prOfessor ;per
nambtH:ano. 

E' :portanto, pare. mim, sUrprê!ln foi: 
choque saber que Antônio Balthar 
foi privad.o do convivio dos cidadãos~ 
dOS seus alunos -e do.s seus direitos de 
homem li-vr~. Aliás. Sr. Senador~ istQ 
e dA SUa ação, O que ,existe d'e :nais 
Brasil. a incompreensão das autol·i .. 
dades repr~sivas. com l'eIação à po .. 
lítica· e às idéias sociaís da Igreja, 
PQrque, l3altha-r. além de professol' 
e Ie~islador, é católico e, como 'tal, 
exprIme. através do &eu pensamento 
e da sua ação, .o que existe de ma.s 
hum~no e ,de mais yivo na. ação de. 
IgteJ:t Católica. no mundo conte'mpo
râneo. Lembro a V. :E:xa.. que são 
muitos os exemplos. No periodo da. 
ditadura. o Dl? mutilou e censurou 
uma Entíclica do l"apa Pio xn, pu_ 
blicado.. na. integra. Pelos jornais Q& 
EurOPa e dos EstadOS Unidos, No 
Bl'asH, entretanto, foi censur'ld(l. a
parte que, diziam, colidia COm o:~ in- -
terés.ses da repressão, isto ê, com 00 
mterê.s..~s hostis à liberdade. HOje, o 
que se está fazendo, através da, re
pre.s.são (L intelectuais e Jideres ootó .. 
lícos, é precisamente lutar contra as 
idéi0-s expr-e.ssas pelos Papa:; João 
X-X~II e Paulo VI. Exatamente estt\ 
po3:çv_o da Igreja é a ún1ca capaz·de 
fazer com que e. evolução socj:~l do 
mundo se processe em têrmOs huma ... 
nos e pacíficos. O que se está fazen
do em sendo objeto de repercussã.o 
internacional. 110 nosso País. _ 

O SR. AUrulLIO VIANNA _ 
Agradeço o testemunho de V. Exa. • 

Conheçn muito bem a figUl'll. de 
Antônio Balthar e reconheço que &;_ 
se movimento foi saudado, COm e.spe .. 
ranç:.a, por multidões de brasileirQ6. 
O cansaçO 13e havia apoderado d,) Na
ção; a desilusão, a inqUietação, a. an .. 
gústia; aquela espera se<:ular - qua, .. 
se diria. milenária - l>é'la SQlução dOS 
grandes problemas que não eram 
equacionadoo. 
, BaIthar não foi corrupto; não ~ 

eorupto nem eoruptor de homens. 
Repito: 'lJma. vida limpa, a serviço oa 
.sua família, do seu Estado - Per .. 
nambuco ...:... da SUa Pátria - a n<>esa. 
e da. humanidade. 

Por que falo com entusiasmo? _ 
porque jogO na defesa da honestida-

e, da dignidade, das convicções de
mocráticas do nosso colega, do nosso 
c-cmpanheiro, o Professor Antônio 
Balthar. 

E' assim que o mov-~mento se esva .. 
zia compIete. e totalmente. PCderia 
ter havido grande nobrt"Z.a naqueles 
que a iniciaram, que o fizeram vito
riOSO; mas esvazia-se o movimento. 
Registro apenaS o fato. sem alegria, 
sem tristeza, mas êste é o fato. 

Mftterialista? Ori.stÀo do l'UC ca.t-ó
lieo apes-tólioo rOmano, pra~oante 
dentr" da oonceltuaçllo da. pyreza, 
Banhar é um puro. Sempre foi e é 
inimigo da violén0ia. 

nós fugirmos dos OOS$OS filhoS. quem 
§e aproximará dêles para guiã.-lOO? mo foi dito, não l3e afirma, não se 
rea:rirmf~ 'que o movimento arntMl.o 
foi de!I.agrado neste pais para, que 
uma demoeracia autntica se estabe ... 
lecesse aqui? . O' Sr. Nelson Maculan -

,.' 'fi. Exa. um aparte? 

Assisti muitas vêze.s no partiQ'o, o 
que diziam -ctêle, o (la::lceito qUe se 
fama dêle. 

OUvia com re::,peito e acatamento a 
s:ue palqvra.. Os seus discursos nesta 
Casa eram .QIllaudid06, &1$m pe,ças de 
profunda meditação. Abordava os 
assuntos nacionais com ségurançe.. 

Se o seu crime foi o de ter sido 
jonll"fsla, ê\< náo o to!. ti. ~o era 
p.aaottdál'to de ho-mel\s nem. ao.a.udi
lhado da nIIjLWm. $e l!!'u c,v.Ill\<! fo! 
~ sido parb\dàrio <\o !Ir.' Jwo~o 
:tfplllt.scbek c!,e QMv<\ra, ...t!I.õ fof 
com:lenaoo inocente, 

l 

Baltbn.r foi e é Um democrata au-
têntico, Ninguém pode fugir da mo- O SR. AURÉLIO VIANA 
cidade, da juventude, O prólJrio pre- prazer. 

..,.. Com 

sidente calStello Branco diz que pre-- O sr. Nelson MCl.culan , Nobre 
cisa dela. Nós somos um Pals de jo-- Senador, associo-me, neste momento. 
vens, JILesmo !>Or<Jue o nosso povo- às palavras de V ,Exa. quando se t-e
morre Illoço: nossa vida média é de fere aO \1l0SS0 colega Sena-dor AntOnío 
.menos d-e 45 anos, Isso é prova. do Balthar, S. Exa. quando ocupava a_ 
subdese:nvolvimento. tribuna empolgava a Casa, pelo "'eU 
;E' culpada a juventude pelos crimes lonhecim-ento dos problemas ~ócio
dos maiOl'&? Esta juventure niç en- econômiCOS, o que provocava. O l"espt:l
tende. l:lão compreende, não aceIta a t.o de todcs os S'enadores. FiEado lt. 
receita pri...<lão de BaJtbar. corrente de Frei Lebret. hO-mem r,:ro-

Quando os ladrões dos oo1rt.; 'pú- fU1Jdamente humano, apesa.r d~~ fazer 
b:lioos - muitos dêles OÓJltllluam critica c® relação aos problemas &6 .. 
exercendo postos de mando e acusa-· cio-econômico.s da. no-ssà Pátr:a, ~ 

o 
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mais bUSCO'l a solução dês&es proble
mas através de proces.so.s Que não 
fóssem autêntioonlMte democráticos, 
ou cristãos. Justamente pregava. An
tônio Balthar que todos os brasileiros' 
desejam 5C'l5 problemas sá.cio-eco .. 
nômicos. 

hoje, preparo~ml! para receber, ama .. 
nbã, as mesmas acusações com que 
fui recebido em certo Estado desta 
FederaçãO. Mas f~ca llOS Ana:s dQ 
Senado a minha. lndigne.ção, o meu 
protesto, a minha mensagem ao cra ... 
ranse, ao nordestino, ao bra~i1eiro que 
pre.side hoje Os destinas dêste País, 
para que não permita, oon1 a sua 
utor:dade que tais fates continuem 

de boa parte da sua vidA, que ouvi ao projeto e A. emenda da ComI,... 
sObre êle, em Pel:DambuCO~ e fore. d.a~ eão de Educação e Cultura. 

O SR. AURELIO YlAMA - Sena
dor NelsOn Maculan, em agradecenG.o 
Q aporte de V. Ex~. ~gistro um fato: 
há poucos $nstantes, ê.ste plenário r':;
gcrgltava, estva. cheio de SenadorEs; 
cérea de trinta aqui se enconttavrr..m, 
lÍvidOs, bebendo 8...$ pala.vras .sôbre o 
t'ocândalo do café, sôbre os manobt"as 
<lo café .sôbre as negociatas do café. 

Isto 1D.teressava 'e.o Senado da Re
pública. C;~uando se tenta esclarecer 
aoo home.'1s ,do movimento armado; 
quando se tente. levar à opinião pú
blica do po.lB esclarecimnetas. pedin
do-lhe o apoio; quando se tenta fa
zer chegar ao conhecimento do 5r. 
Presidente da República um homem, 
flté prova em contr~. probo, pes .. 
walmente digno, o a.testado que se 
com~te contra. a liberdade do homem 
(; do cidad:io, na pessoa de um grande 
professor, de um lider autêntico, de 
um cavaleiro sem mancha na sua. vida 
p1)blica, como na sua vida. part1cul~r. 
o. plenário fica pràtlcaJllent.e vaZIO I 
Quando se pensa qUe haverja um mo~ 
nmento de opinião. dentro do Senado 
da República. na defesa de um com~ 
panheiro injustiçado, - a quem tCdos 
conheç·em, - registro o fato; há quas'ç 
que uma retirada em massa. E pOUC03 
ficam para fi. solidariedade devida ti 
um cida.dão cuja liberdade desapa .. 
r€c';:u com a prh3ão. f:ste O de.3tino 
de quem é ban:do ou pre.'io. 

"Maldito homem que confia no ho
mem" _ está escrito no veU" .. o Tal .. 
mud. Infeliz daquelte quoa cQnHa na 
solid'arieda.de hun:.ana nestes d·as con
turbados! 

O Sr Lfno de Mattos --' Mundo 
D"lô.1terializado. 

O SR. AURELIO VIANA - ~-1ate~ 
rializado! Neste.")· dias nefastos em 
que, como carneiros, I;'artimo3 para o 
mat.adouro sem um gnto, nem mesmo 
de solidariedade, como que a dizer 
MS homens que prend:zm. que conti .. 
Dllem prendendo, inocentes ou cul~ 
pados. e c. ue n06 prendam a nós mes .. 
IDOS, porque, se não somos c:1pazes 
de protestar contra a prisão de ino
centes. muito menos de pedir que aI .. 
i'uém proteste qUl\ndo fôrmas presos 
- se o !{)rmos! 

Uma Comissão de pl'ofessôr·es da 
Universid~de de Recife foi aos mUi .. 
tares, e C!ollGcgulu que Bil.Nlar safss~ 
da ceIe. comum para alojamento mais 
próprio. 

':reio que muitos colegas ~abem que, 
dEsde a Convenção do meu Part.ido, 
muito antes de abril, sou renunciante 
à Vlce·pr"esidência naquela agrem:a .. 
ção po1itjco~partldâri.a. Sou um de
missionário d~de e durante fi Con
'venção. 

Não falo aqui apenas como com~ 
panheiro de Ba1thar. Falo cemovido 
:falo triste, Um pensador Horeveu 
umB. frase, que guardo: I' A mais in
f!]ória das mortes seria a morte de. 
Íiberdade" • 

quele I:stndo, na refer~ncU.s ID-\1s elo~ Em dlScusdo o projeto, com • 
gl,?sa5 sôbl'e O seu cnrátr'I, a sue. fi~ emenda (pausa) 

'!!;g:3: :~~~:~l~i. i O J~:~n~~o a~ I NenlrWn Sr. Senador p~1'ndo a pa .. 
, , le.vl'R, encerro o. discus 5.0 

suas carz..ct.erL5ticas ncbiUs.sil!tas de A votação fica ad·a.d· pá lo ó. 
bom espôso e de bom pai nao pode- I ~ . 1 a ra a t"r 

a. se registrar neste Paf~ .. 
Iremos aSSistir, daqúl a pouco, a 

uma fuga em mass.a <i03 nosso p:o
fa:;sôres universitá:rios, dos nos.:::o..~ 
técnicos. Fu;irão os extTCmista.s que 
porventura exiswm e fugirão os le
gitimos democratas. 

E o véu medieval de~cerá sõbre êst.e 
País e acontecerá a me.'3ma coisa que 
OCorreu na França com a fuga, pela 
perseguição, dcs. seus melhores ho
mens, d'JS huguenotes que foram para 
6. Alemanha e deram inicio a6 6urto 
industrial do grande Pais. . 
~pel'o e desejo que l'.1aja uma pro~ 

vidênc!a hnedia.ta e enérgica, que essa 
providência parta do :Marechal oa.s~ 
tero Branco Que, segundo o Presi~ 
dente lo meu Pl3.rtido, Senhor João 
Mangabeira, tem muito de Floriano. 
Floriano amou a' justiça. Era in
flexível na. defesa daqueles flue para 
êIe, Floriano, eràm inooente.s. Como 
não se detinha diante de quaisquer 
obstáculos na. punição daqueles que, 
para êle, eram culpados. 

Senhor Presidente, ao compa;n.beiro, 
ao amigo Antonio Balthar, a minha 
integral soli:!ariedade. 

N:,o confundo a com·Jnidade mili~ 
ta.r com algun,s militares. Nunca o 
fiz. Como não confundo 0& líderes 
sindfcais cOm os pele~o.s; como nA.o 
confundo os industriais. que manipu
lam com capitais naciona.i.s com os 
ligados aos monopólios interna.cfoIlQ.is, 
Com os vendidos ao capital interna~ 
cionaI. 

.Espero ·que, dentro ela própria or
ganização milita.r brasileira. surja a 
VOZ do melhor bom senso, de. melhor 
compreensão dcs fenômenos melais, 
P·oHticos, econômicos e fin·aceiTos dês
te país, e que certas medidas sejam· 
tomad'as para que o alho não Eeja 
confundido com o buga.lho; para que 
a gralha nâo seja confundida com 
o pavão real, como Tla fábula de 
Fedro. 

Senhor Presidente e senhores Se· 
nadores, êste assunto ura, a meu ver, 
mais importante, no momento. do 
qUe a discussão do pl"Oojeto. Estáva~ 
mos caminhando, agora marchamos 
aceleradamente; qual o fim? 
De~jo que o povo fardado; que é 

ria silencioar. Que o predldent.e Cas- : x.Z;~l1~e.ssao, em vutude da falta de 
tello Branco apure imttliatamante, q . 
urgentem(;nte, depre~sa, OS fatos, e Discussão, em primeiro turno 
que providencie a liiJ:ertaç,10 dJ Pro- (apreciação preliminar de cOl~Hi .... 
fessor Antonio Balthar, suplente de tuc'onelidade nos têrm{l3 d-o art. 
Senador que já exerceu o mandante, 265 . do Regimento Interno) do 
com dignidade, altivez e cult.ura, pelo Projeto de Lei do Senado nÍlme-
grande Estado de Pernambuco. to 78, de 1968, de autoria do Se .. 
(Muito bem! ·Muito bem!) n~or Senador JOOé Felic:ano, que 

CrIa Centros de Pesquisa e E.ótu_ 
O SR. PRESIDE:STE: do da Cooperativi'5mo nas Univer. 
(Adalberto Sena) - Continua a l5i.d~des d'o País, e dá outras pro_ 

matéria em discuSsão. (Pausa). vldencias, tendo Parecer .sob nú .. 
Não havendo quem peç:1 a palavra, mero ~36.' de 1964, da Com1sslo de 

d-ec1aro Encerada a discus,s§o. cçm!,trtu;ção e JUStiça pela re
jelçao. 

A 'row...;ão fica. adiada por falta de 
qoorum 

Du:cussão, em turno único do 
Projt~to de Lei da Câmara núme~ 
1"0 1(12, de 1964 (n? 2.136 .. B~64 na 
Ca.se. de origem), que autoriza. o 
'tesouro Nacional a proI!\over a 
eleva.ção do capital da Oompa .. 
nh.ia. Nacional de Alcal1s e dá ou .. 
"kas providências, tendo Parece .. 
res favoráveis (sob 118. 698 e 699, 
de J.964) das Comissões, de 
Prcjetos de EXecutivo; e _. de 
Finanças. 

Em. discussão o projeto. (Pausa). 
Não havendo quem peça.. a palavra, 

decla.ro encerrada e. di.!cussão. 
A vot~lção fica adiada por falta de 

quorum. 
Discussão, em turDO único. do 

projeto de Lei de. Câmara. núme· 
to 103 de 19i14 (n' 2.al0-B-64), 
Da CaSa de origem), de inicia.ti
va do Sr. Pre.sidente doa Repú
bl1c2., que autoriza o Poder EXe
cutivo a abrir, pdo MinIstériO da 
J'e,zE'nda. o crédito especial de ., 
Cr$ 16.000.000.000.00 para subS
criç~io dos aumentos de capital da 
Fábl'ica. Nacional de Motores S.A., 
pelo Tesouro Nacional, tendo Pa~ 
..ceres (TIS. 693 e 694, <le 1964) 
- da. Comissão de Projetes do 
Exe1~utivo favorável (com restri-
90es dos S1s. Sena(iores. Aurélio 
VIanna. e J~é Gutomard), - da 
Comissão de Finança.'l, favorá.vel. 

~ d'lscussão O Projeto. (Pausa). 
Não havendo quem peça a. palavra 

declaro encerrada a. discusslio. 
A votação fka ad:ada por 'falta de 

quorum. 
Discussão, em turno único, do 

ProJeto de Decreto Legisletivo 
1\9 '19, de 1964, orIginãrio da Cê.~ 
mat·a dos Deputado3' (n9 lOO-A~ 
da 11a Casa d'e crfgem) que man-

Rá requerimento de adiamento que'" 
vai fer lido pelo Sr. 19 Secretario. 

- O sr. 19 Secretárto l.] o .'16. 
guinte: 

HequerimenIo 1i9 298, de 1964 
Com fun~ento no art. 274 aU .. 

nea a. do RegImento Interno, rec;.uei
r.J sejG. retirado da Ordem do Dia. O 
Projeto de Lei do Senado nq 78, dll) 
1963, e novamente remetido à Comis .. 
sio de Constituição e Justiça. a fim 
de que se ·digne de reexaminá~lo. 

S.S., 18 de agõsto de 1964. _ 
:E.lezerra Neto. 

O SR. PRI!SIDE..'\TE: 

A votação do requerimento 
ac;:a.ba. de .ser lido !'lca adi.ada 
falta de quorum. 

• J 

'1.\1. 
!Xlr 

Fica igua.lmente sobrestado o an. 
damento da metéria.. 

DisctLSsão, em turno único, do 
Projeto de Lei da Câmara nl? 86, 
de 1964 (n9 854~B/59 na Casa d-, 
origem). que isenta dos imposto. 
de importação e de consum, 
equipamento telefônico a ser im. 
portado pela. Emprêsa Telefônica 
de Limoeiro, paro instalação do 
serviço de telefones na Cidade d~ 
Limoeiro, Estado de Pernambuco, 
tendo Parecer favorável (sob DlJ
mero 624 de 19(4) da Camills!Q 
de FimmÇGS, 

Em discussão. (pausa). 

Nenhum dos Sre. Senadores Je~e4 
j6ndo usar da. palavra, en;erro .. 
discussão. 

A votação fica e.diada p'or f<>:~:: ., 
'luorum. , 

Está .esgotada a matéria con~tan'e 
da Ordem do Dia. ( 

Há ainda oradores !nsc:·it.os. 
Tem e. palavra o Sr. Senador Oou .. 

veia Vieira por permuta ('Oal o Senh J.r 
f5enr: ::cr Guido Mondin. 

• O SR. GOVYllA YIEIR.': 

Mais inglória s.J.nda quando, qUEm 
devia pelo menos falar. dmer. alegar, 
conclamar, silencia. Nã-o se trata de 
um su;;paito. Seria um peculatár.o? 
~~t§-o tr1nns de gua:dur s:l~t (Oi) por~ 
C;U" há C,'rt:;~ .su .. "peitas. De um agt
t.a.dor contumaz? Não se treta disso. 
P-oderia por prudência calar, porque 
um contra-argumento nos liquidaria, 
porventUTa. De alguém que tendo 
exercido o Poder tlve5Se orirdo cai~ 
xinhas, ou caixotrs. -ou caixões. nu 
cOfr-ezinh.o3, ou cofres muito grandes. 
para ali dGpo~itar a parN que lhe 
cabia pelas orci'ens de pa~e.mento dos 
devedores do EZtadc? Não se trata 
disso. 

o militar. compreenda o povo não 
far&ado. o povo civil. S1muolo da 
ordem. símbolo do poder, símbOlo do 
patrictismo, o homem armado neste 
País sempre foI mais respeioo.-do, mais 
amado que temido ou odiado. A se
gurança da. integridade· pátr:a sempre 
estêve nêle - no homem armado do 
Brasil. Que esta fé não desapareça. 
Que esta certeza ntio seja eliminada. 
Que o divisionismo não nos aniqui
le. Que a justiça seje. feita. Que 
os bacentes .s!3jam lihetta<1os, mas 

que tod'Js. para serem condenados. 
compareçam perante os tribuna.is 
competentes. apresentando e. sua d.e
fesa. tpndo o direitJ de fazê~la, para 
que êste Pais seja respeitado fora, e 
para que dentro ~e restabeleça 6 con
fiança que desaparece, hoje. Não 
descri,. náo de.c;crejo ainda do patrio~ 
tism'>. d:l dignidade dos res'Ponsáveis 
pela segurança dê.ste Pais. Mas, Se~ 
nhor Pre"i:lent.e e Senhores senado
res, estou na antecãrr~ara do eeti.scjs~ 
mo. A minha alma está aflita. ·:Não 
p"o~.m e não sei como explicar Nin
guém explIcar certOs desmandes que 
estão liendo cometidos neste pais~ 
Teria vergónha de mim mesmo, nÓjo 
de mim mesmo, asco de mim me.t.mo 
se, em sabendo, como soube. ~ da pr:lslio 
de Balthar tivesse calado. tivesse .s1~ 
l~c!ado Eu que o conheci, que 
pi-ivel e privo da. /5Ua amimd.e, que .sei I 

téin deeLsá ü denegatória de re
«Jsro a contrato de constituIção 
de Itforamento de um lote de ter
reno de marinha beneficiado com 
e. l!'G.!ina '.'São Francilico ln-D", 
tendo Pareceres favoráveis (nú
meros 622 e ·623, de 1964) das Co· 
mlssôe9 _ de Constituição e Jus~ 
tiça e - de Finanças. 

Em discússão o projeto. (pausa). 

Nenh"Jm dos 8rs. senac1'ore<> ped:n~ 
do a palavra, encerro 8 discus.~ão. 

A vol;aç§.o fica ad:a-da por fulta de 
quorum. 

DIscUSSãO, em turno, do Proje
to de Lei do Senado nO 21. de 
19&1:. de autorfa do 51'. Senador 
Edmundo Levi que dispõe sóbre 
f.a.}l;ru;; ao serviço do trabalhador 
estudante tendo Pareceres (,sob 
nS. 645 e 647. de lt641 ~ .. Co
mül.Sões - de Constltuicão e Jus
tiQn, pela constitucionalIdade: -
de Educação e Cult11rft. fQvorâvel 
Q.Onl • e;nendo que oferece: e -. 
ele Le1<lslacâ-. scel!ll. ravorllvel 

(Lê o segutnte dtscurso) - Senhor 
Pre:Jdente, como ê sab:co. a dUeren .. 
~!a entre uma revolução e um golpe 
de eHado - que pode ser ou não u;~ ...... 
ln:urre:ção . das cJo..s.<;€.':i ·n:-m3.dl· -
l"E~.'::ide no fato da r(';,o1.I"':o i!~~;:o:. 
1.ar. necessàriamente, 1~(I DlI'[l, ~:r I d~ 
estrutura política (' fC01~0rn:c" (:0 
paíi, enquanto que o eo:p.' ~:r { ::'(:0 
,'.e limita a mudar, fllh·n.'ls a CO:1ro-
1;ição ou a forma do go:c. l~(l 

Assim, a substitu:çJ.o pU· ~ r '.:11_ 
pIes de um gOvêrno corrt:p;·) <n. , .. o. 
por um outro govêrno ai'.' ~c o f! de 
autoridade. medi::mt..c n in1? \,:; ., o 
tiS'{' FOrças Armadas. é um:} m n1 1 n .. 
c;a- para melhor; é uma ml1:",ln· 1 (:;:0 .. 

Bejável - mas não p3~·a de \Im ,,'ra
ptes golpe de Estado. em Cl\:[' :l.C Fõ,'" 
ças Arma.das. isolo.d;tmC'n:f' 011 (,()~11 O 
a.poio popular, d'e:-;cl1lp(,l~h:'m tnn po .. 

Não! 
Preparo-me para receber, amanhA., 

Quando· o 3Hêncio fôr total s6bJi! te 
pe.la.vras que aqui estou pronunetendo 
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sena·à.O!'~ . 

() S~. EE81:U!: GUARA....'\'Y: 
Sr. Presidente. "dcili..sto da 

vra. 

''c i 

Tem ti. palavra o -nobre S~na.(10r 
Aa:élio Vianna. (pa.usa). 

Não.· está presente. _ 
Nade.- ma.l$ havendo qu-e troata-r 't'ou 

encenar D sessão· -designando DlIXa 
n de a91~mhã a seguinte 

Sessão de 19 de agôsto c:le !9U.t . 
. (Quar~U"-fe~ra)' 

1 

! 
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. I b Votação, em tU~'no único, do proieto Comissões - dos Pfojet::;s do EXe· preocupações politico-juridicas. 
cruzeIrOS) J (:e e rado à 19 de julho de d " cutivo e de Flna.n~as. . 
1963, entre a União Federal e o ao- e Lel \ia \;ama-ra n'" U\). àJ 1&1.14 (nO ~ Isso, Sr. Presidente e 61'S. L . 
vêrno do Estado do ceará, com recur- Uj4-,B-59 na Casa de orIgem). que. 17 I res d,á idéi:: de q •. ue.. tiL solução pa~'a 

_n ' t d 1 ã d Le is-enta d ... s llllJ>OstOS de im~)()rtaçao e ~. d f sos prov leu_es a co ocaç o e" - -"'\L DlScussão. em turno ún'co, do Pro-! os ..to~s _CfiS{)i:> e e ... u .• Q. apenas na for .. 
tras do Tesouro", tendo Parecer ta- ue CO.ru:.W.llO, .eqU!pamento ty_t:':'O!.!lt:O . .a jeto de Lei dn Câmara n" 112 de 1!164 ma e :nao na. essênc!a. Entre.tanto, do 
voráv-el,'sob us. 633 e 634 de 1964, das sel' ill1POl~taUO, pela l!.llip:.esa t~lelO- (n9 2.140-11'54 na Casa .Je Ori3e-1n)' d" qUf! Qcol'reu, , p:r6p;::.a notic1a" a que 
Ccmi,ssões -- de' Constitui~ão e JU-S-

I
I Z:lCa, .de Lirnoe.ro. para m,stal.açi..O dO iniciativa cio ~r. p,esidente 'do R€'P u< m, ~ vem ,lO .. reportando dá' o dIagn~-

tiça e de Finança. .,servIço <la telefones na Cldaae de L1~ ~ ~... ti '" tO 
moeu'",. Estado de Pernalnbuco, tendo blie;a, que autoriza JI. s=ciedàde B!'a· C(l ~r~d '. w' 

3 Purecer favoravel (sob ng oU, Y.e 1964) . sile:ra de :8ducação a alienar terreno P .... ,.., PUmo Coell~o nao teria sido 
Votarão, i~m turn ..... u'''''co, do pro. da com!.ssáo de Finanç&ti~ que lhe foi doado pela União F-edci:al vh.ima (Ia per~eguiço~s &.per.as 8erl~ 

... \I ~.... tendo Pareceres favoráveis (ns. 752 e um elemeulo sub·, -;0, perigoso. 
je~o doe Lei da Càmara nu 110, de lh·S3". lU 7-3 d m{) 1.1S1·B-63, na. Casa. de origem> I ,_ ., a, e 19(i4) das Comissões de Pro· Em São Paulo o ilustre Sr . .- - ..• 1m' 
que altera o art. 139 da Lei n9 1.711 I ,DJSCU3SCiO, em pnm.çlro turno ~ap:-e.- jetos do Executivo, com retifi"a~ão dto' de Bal'rOS estaria. sendo yit:.ma fie 
(te 28 de outubro de 1952, que di&põé claçao pLel.,J.l1nar da CO~l.'i~ltuC:or.;,"-Il· redação; de Finanças. ódios pc'Nue o enc.arn""~r' .... do Inqué-
sôb:e a acumulação de cargos, pelos uaüe nus termos dí> al"t~ .*l0) do R::-&l- 13 l'lto POllcial -:~a!l.r e:;tarlfl. auerenjo 
médicos nas a14tarquias, tendo pare-I menta Interno) do ~roJeLO de L.el do rev(llver o seu - ~!: do, des:obl'ü' e 
ceres. SÓbl"e o projeto: (nQ 400~64) da .Sena<1o n'" 78, de 1963, .de amorla ~o Discus.sáe-, em primeiro turno (lo p!'O"/r.r OS seus e:.ér- ~ "lCiOS al.:· .... 
Comlssão de c.:onstituição e Justiça 81'. senador JOs~ Felrcla:lw, que crIa d;..a) do Projeto de Ernenda à Consti- riores. 
p~!a constitucionalidade, com voto ven- centro.:; de pesq~sa. e .EstU,ao da Coa· tuição n9 3, de 1964, de' iniciativa do Em -rerdade. Sr_ P!'t;,idente e Se
C1QO do Sr. :senador Aloysio Carvalho; iperat1vlsl~o nas Umv~rsld.ad€s do Sr. senador Argemiro de Figueiredo, nhores senadores,. procede a 
.(n9 398-64) da Com':.s.sâo de Legisla- Pais, e da outr.a.s proVlaênc:as~ tendo que altera o art. 147 e suprime o § aCUJ;aç[ que ~e .::z Il<.'ste momer.to 
ção social, favorável, da ComiSSão de p~re~er sob ,no 636,. de 1964 •. da (Jo- 2° do art, "156 da Constituição, tendo ao ilustre amawnerue Plínio J.~._:,".[-S 
Serviço públ.ico Civil; 10 pronuncia~ m~a? de Cillstltmçao e JUStiça p21a Pa!"ecer favorável sob nQ 690, de 1964, Cbe".ho, de que êle estaria prcceder.do 
menta (nO 399-64.) pela. audiência da rele:çao. da Comi~ão Espec'al. como elemento s\::nersivo. cl'io.ntk, 
Comissão de Constituição e Just.:ça; 11 lJ embaraços RG Sr. Arthur Reis, de 
29 pronunciamento (n" 4(1-1·64) pela. pos~;uir o monopólio de únl,co homem 
aprovação. sõbre as emendas de Pl·e Di.5cus.são em turno único, do' Fl'O' DisctlSE:ão, em F' turno. dJ Projeto hon~.:.to das plagas amazônicas. En .. 
nário (2); (flS. 70'2,703 e 704" d~ 1964) jeto de Df~l'€tú LegíslaLl\o n9 BU de de Lei dO Senado nO 17, de 19'64, de au· ,.: 0, {) '. plin_ü coelho, afas
das ComisSões de Constituiçãó e Jus, 1964, orlginár:o da t..:ãma-rn dos D~pu_ toria do 81'. Senador Attllio F"Ontana, fade) do panor-ama. político regional 
tiça, contráric; de Legisla.ção Social, tados (n" 162'A, de 1964, na Casa. de sue dá nov:.1 redação ao art. 19, § 1°, em virtude da OOS~ 10 dos seus di
contrál':a; e de 8erviço Público Civil, crigem), que.a~ro\'a o texto do Acõr- da Lei n Y 4.2~·.:l, de 23.12.63, defmindo reitos J:or a~o (.'0 S!". Fl'esidmte da 
contrário. do entre o.s Estados unid.os do Bl'asil a competência dos Estados para. co- ~ __ '",l'"q, até ho~ r- interferi'.l 

4 

Votação, em turno único, do pro
jeto de L2i da Câmara n9 35, de 1964 
(nQ 104-B-63 na Casa de origem), que 
dá nova redação ao § 1° do art. 77, 
da Lei n" 3,807, de 26 de agOsto de 
1960, tendo Parecer favorável (sob ne:' 
642, d~ 1964). da Comissão de Legis· 
lação social. 

e a. República Federa.l da Alemanha brança e arrecadação dO impôSto de 113.1'a. criar qualquer emb'araço ou di .. 
sôbre privllégioo aduaneiros de con: vendas e consignaçÕ€s, tendo Parece- !:cultar a. ação do atual Governante. 
sulados de carreira e funcionárIOS as· res fav01'-á\,;!is (E:ob ns. 557 E 558, II~ ~'i\,Lo ao contrário, quando o consul
sinado em Bonn, a 30.11.63, tendo'Pa- de 1964) das Com:.s.3óes: de Constitl.;.'l- tamm sôbre a. eleição do Sr. Artur 
receres favoráveis (Eob ns. 695- 1\ GB7 ção e Justiça (com \'oto vencidJ do Reis, êle se comprometeu a não fa
de 1964) das Com.issões~ de Coilsti- Sr. Senador Jefferson de Aguiar, zer qualquer lnter1erência que pudes ... 
tuição e Justiça; de Relações Ext-e:'io· apo!ado pelo 81'. Senador Eurico Re- se criar obstáculos àquele amazo-
reSi e d~ FInanças. zende): e de Economia, d' d à êl o pro"'ura Está enc.e::'!'ada a se.::~ão. nerue. lzen o qu e.s que ,"-'''' 

12 ram que via no sr. Arthur ReIS um 

, DiscusSão, em turno único, do pro
jeto de Decreto Leg!.s1ativo nv 94, dê 
1964 (n9 177-A-64. na Câmara) que dis
põe sôbre o.s 6UbSidios do Presidente 
e do Vice-Presidente da. República 
tendo Parecer favorável, sob nO 792; 
de 1964, da comiSsão de Finanças. 

(Encerra-se a se,ss.áo, às 17 heras e 10 t.-a:f.em capaz de dirigir a nau do 
minutos) Estado com equilíbrio e 1s~ll;ÇãO. O 

li 

Votação, em turno único do Projeto 
de Lei da Câ,msl'fl. n9 102, de 1964 (nO 
2.136-B-64 na Casa de origem), que 
autor:za o Tesouro Nacional a promo
ver a elevação do' capital da compa· 
nhia Nacional de Alcalis e dá outras 
providências, tendo Pareceres favorá. 
veis (sob ns. 698 e 699, de 19~4) das 
qomissões: _. de Projetos de EX'eCt;t1· 
vo; e - de l!'lnanças. 

la 
Discussãó, em turno úru'!O do Pro

jeto de Lei da Câmara n9 44, de 19641 

DISCURSO PRONUl,CIADO PELO 
SR. SENADOR EDMUNDO LEVI, 
NA SESSJiO ORDINARIA DO DIA 
17 DO MJôS EM CURSO, QUE. EN, 
TREGUE A REVISAO DO ORA, 
DOR, SERIA PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

próprio enviado do Sr. Presldente ~9 
República que lhe falou a respeito 
do Sr. Artur Reis. ouv~u do ex w 

Govi:tnador as mais elogIOSas rere .. 
rênc:.as. 

Qu.:lndo alguns companheiros seus, 
após a. cassação do m~nda~. o pro
c1..~~.aram para pedir onentaçaO, o Sr. 
Plinlo coe1ho declarou que er-a um 
homem sem direitos polítiCOS e que 
teria. assegurado a.O General JurRn'
dir Mamede que nenhuma. interfe .. 
rênclh, farta. na escolha do novo go ... 
ven:ante; por isso achg,va que deve-
riam atender à indicação do Sr. Ge ... 
nera} Mamede não lhe criando ne .. 
nhuma difiCuldade à execução da. sua 
missib. 

(nO 345-B-69, na Casa de origem) que O SR. EDIffUNDO LEVY: 
autor!za o POder Executivo a abrir, 6 

vota-;ã.o, em .turno único, do Projeto 
de Lei da Oâmara n 9 1()3, de 1$'84 (n9 
2.3lG-B-64), na. Casa de origem). de 
iniciativa. do Sr. Presidente da Repú
blica, que autoriza O Poder Executivo 
a abrir. pelo Ministério da Fazenda., o 
crédito especial de Cr 16.000.000.000,00 
para :mbscrição dOS aumentos de ca
pital da Fá:brica . Nacional de Moto
res S. A., pelo Tesouro Na<:ional. ten
do Pareceres (ns. 693 e 694, de 1964) 
- da Comi.ssão de Projetos do EXe· 
cutivo favorável (COm restriÇôes dos 
Srs. senadores Aurélio Vianna e José 
Guiomard) , - da Comissão de F!nan~ 
ças, favorável. 

ao Poder Judiciário _ Superior Tri- Sr. Pres:'dente, 8rs. Senadores, 
bunal Militar _ 'o orédito especial de nada como o tempo.p:lra deUr jmpr~s
Cr$ 18.002.427,00, para atender ao pa- sões.e corrigir ou explicar fatr . 
gamento de despesas que especifica, Ainda crepita. o braseiro com que 
relativas ao exercflf.o de 1959, tendo o inc .. __ ,,:_,l polHico do A~·" -:'Jnas en
Pareceres favoráveis (sob n" 640 e 641, rubesc€u os horizontes da Pátn.. e 
de !~) das CcnniBs~ d.e: Consti- Já começamos a vislumbrar, a en-
tuiçao e Justiça e FInanças. tender as razões daquilo que vem 

14 ooorrend'o ne..quele Estadc em face lh. 
conduta dos atuais homens q, .... ~ lhe 
dir'.gem o destino. 

7 

Discussão, er.n turno único do Pro· 
jeto de Lei da Câmara n 9 93, de 1964 
(nO 2.~2-B-64, na ,casa d!~ origem), 
de in!clativa do Sr. presidente da 
República, que revalida a autorização 
para ft abertt."""T8-. pelo Ministério da 
Fazenda, do crédito especial de Cr$ 
l(JO ,000. 000,00, destnados 80 cumpri
mento da Lei n 9 4.106, de 26 de julho 

Votação, em turno único, do projeto de 1962, tendo Parecer favorável sob 
de Decreto Legislativo nO 49, de 1964, nO 764, de 1004, da comissão dê Fi· 
originário da Câmara dos De.putados I nanças, 
(n' lOO,A-63 n. Caso de origem) que 15 
mantém decisão denegatória de re- . ~ .-
gistro a contrato de constituição e DlScussao, em turno úllico, do Pro~ 
a"foramento de um lote de terreno de \ jeto de Lei da Câmara. n~ 101, de 1004 
marinha benej'iciado cOm a Salina I (n9 2.121-B~64, na Casa de origem) 
"São Franciscc~ IU-D", tendo parece-I que dispõe sõbre o aprove:tamento de 
res favorá.veis (ns. 622 e 623, de 1964) Profe.ssôre.s Fundadores de Faculdades 
4as comissões - de ComtituiçiiQ e Federalizadas isoladas ou lntegranteâ 
Justiça e _ cll~ Finanças. de UniverSidádes e dá. out::as provi-

8 dênc1as,. te,?do Parecer nO 70S, de 1964, 
da. Conussao de Projetos do Executivo 

VotaçãO, em turno, do Projeto de Lei pelo arquivamento. • 
do senado n9 21, de 1964., de at.1;o1'1a 16 
do Sr. Senador Edmunao Levi que 
~ sôbre faltas ao servIço do tra~ DIscussão em turno únIco do Pro
balhador estudante, tendo Pareceres jeto de Lei 'da Câmara nl? 11i de 1964 
(SOb}"'. 645 e 647, de 1964) d"" co- (n' 2.139·B-64, n. Càsa de 'Origem), 
mlssoes -: de COnstitUlÇft.O e Justiça, de iniciativa do Sr. Presidente da Re .. 
pela constItucionalidade; - de Educa- pública. que cria, no Ministério da. 
eão e Cultura, tavoráv-el com a emen_ Educação e Cultura _ Conselho Fe
da que oterece; e - de LegislaçAo 80- deral de Educação :.... cargos em 00.
cl.al. favorável 1\0 nroleto e ê. emende. missão de 5ecreté.t1o-Geral e secretA
da Comissão de~ Educação e CUltura. rio de Câmaras, tendo pareceres favo~ 

·0 Joxnal do Bra:···· de ontem, no 
seu noticiário, traz algo como que 
levantando 9, ponta do vét. que en~ 
cobre tão graves ocorrênc10,s e a 50· 
lução que parece definJtivamE:nte .as
sentada para os trides ac,ontec!men
tos de minha terra. 1!;ste jornal numa 
de suas páginas explica. que a. crise 
:polIt1ca. da Amazônia teve solução _,
ferente, daquela. encontrada para 
~;o paulo. H começa. ?+"·"Iltlrtdo ao 
sr. Presidente da República CoiJ ~ 
aOs e duas medidas na maneira de 
resolver casos semelhantes. 

Em verdad~ não passo acreditar 
tenna. sido êsse o procedimento do 
eminente Sr. Presidente da Repú
bllca, que VeJl1 pautando sua ccnduta 
pela. modera,;ão, pelo equilibI)o e 
pela. ausência de paixõ~, na. maneira 
de encerar C),!;; problemas poUticos: 

Piz o 14JonlB.l do Brasil": 

Com. d'ua.s soluções diferente.s na 
. forma, m-ElS iguais em eficAcia, o 
Presidente Castello Branro.o eu
tettou mais um <::t\.pitulo nà crist 
brasileira. deixe.ndo claro, no caso 
de São .paulo, que os t,pMs .LJ':'0 
objetivam a vindita. pessoal. e na 
qu .. tão de Mo.naus, que O Império 
C\a ordem e os salutares princI
J!'!os da probidade a.dm:'nistrg+.i.va 

M"', O Sr. PlíniO Coelho é atuaj
mpDu: apontado como homem subvel' .. 
sivo IXJrq'ue estaria. c·riando obstáculos 
ao atual governante. influindo nas de .. 
cisões da ASsembléia. e nos' atos dO 
Judiciário. Alegam que todos os de-
sembargadores 5ãO homens compro .. 
metidos com o Sr. Plímo Coelho por
que teriam si.do por êle nomeados. 

Ora, Sr. Presidente e senhores 8e
r.ador,~s, somente o desejo de e!npe..
nar a verdade pode just11icar tal afi'r
ms.tiv'~. 

o Sr. Herlbaldo V-imra - Permite 
V. Exa. um aparte? 

" ER. EDMUNDO I.EVY - com 
prazer. 

O Sl·. Heribaldo Vieira - E' pueril 
tirgulr,·se parcialidade dos juizes do 
AmaZOnas por terem sido os membros 
nomeadas pelo ex-GovernadOr Plinl0 
C-r-e.1Jlo. Nenhum do.:J membros do Su
premo Tribuncal Federal ou do Tribu
nal de Justi'ça de BrasÍlia ou mesmo 
do TribUDAl Federal de ResurSQs foi 
nomeadó pelo Presidente Castelo 
Branco, mas' pelos seus antece.s.5,)I'es, 
e ninguém jamaIs os acusou de par
cialida.de nAs suas decisões, 

O SIl .. ltDMUNDO LEVY - i ob
servação de V. Exa, é ma.f.s: do que 
justa pOO'que repõe as coisas no~ seuS 
dev!d", têrmoo. Realmente, julgar os 
membr(lS integrantes de um Tribunal 
SuperlOl" comprometidos com um ao.. 
v~rno ou com um homem .simples_ 

-



2799 Quarta-f.ira 19 

I ment!:' pe10 faLo de haver 1Wolh'(lo a; da prop:ciam ao erário púb!!co são 
e.~colhn. (·idQ feita pelo.i; beu:s ";1nn- I os c:m cuja de,lOminaç,ão se vê a le
bl'o~ é Julgar muito baixo o OO,;:áti;l' , t:'a, "r".' E' um ar,usü, mas é rea.l. 
cf{'s --lGmenS. ,I D~ sorte ql1~ {1 Sr. Al'thur Reis re-

" l~n-I o, E'.s.tá aqui fi próp:-~a. in-I c~b~u o Govêrno do .E:stado na csta
·t(..:'~!l::::.ç50 co "Jornal do Bra,d t

., em ção p:or, é, na épccu de menor renda, 
q " aí;l lTIn qu~ 0..'> CCmpGtl2m~s na !a;::e ch ma15 baixa arrecadação. 
não ~Ó da Assemble:a. ti1a-3 (J próprio Na .situação piq!". isto é. na fase da 

'1'-.:: ~~t:::..~f sã'\) homeu.,j comp.:omet:dos. mais baixa- arreoodação da menor 
I:~z o ttP':C-J: l'e;:!da,. mas ('0111 grande soma em 

. c~ó:.a. 
"J ... ~.::umindo o Govêrno~ POr 1m': 'I Sabzmos que o orçamento de UQ1 

p?'~a;;iy() da revolução, aeCiioou-~e I 'F..3tado é sempre feito, por uma qUe5. 
:::-~:.<; p:':JiJlemas de lá, '1:13_; há- pOtl~ ti!o ele cautela, reauzlndo~se ao mf~ 
ccs dias comunieava ~o:; sem n'mo a l'eeeHa para que tambêm se 
emi:;o3 e acs famil'&l'f'B que tica-

I
' !'eduza a despz:m, e, assim, poam o 

'l"am no Rio de Janeircl'. GO\"§rno livl'p.r-se dll compromissos 
>? • ,-que um govt:-!'llo polít:co - em qual-

(Lcn ... o) I quer parte - inevitàve11l1ente tem 
n:io e3tar podendo gov€fnar o que ter. . 

E-..: ~ado llem corrig,r as tuas f~- Há f'!: ',5 ') um excenm de arrecada
,n'lnça,S, tais e tantcs er.n.m Os pro. ção que, no Ol'çamento fedeml, ch« .. 
b!~mas de ordem políL.:.-\ que in- Hl3t!.::, ";,:upel'a \', t," Atraves dêsse 
1l'liGd'J.ll'l na vida- do Estad.o, onde roamos de a.rrecadação é que o Go
gr,mdé parte ,da- A..."Semblé-.ia e do \'êrno ~o EHi.ad:) p'_aaeja, e realiza 
Pod~r Judic1ário. se compõe de ho- SUS6 obras. 
mens vinculados, direta ou illdi'· Portanto \'fj!lm V'. nas. que as 
:ret::,rnente, ,a.o GoYernador depo". informações .dRdas ao 51', Pre81dente 
to, mas SOlto e atuante em t.~dos da República, pare que desse a .soIu-
05 .set-ore.s da vida públka lCCt\l. ção que lhe pareceu ser a acertada, 

• ' ' . !l!i<" Eram ,v~'·cr::<tdeiras. Foram :tot"ja-
CC-I:-~ ve~tn, v: Ex4s,,_ o ,que <>.~ese~:. dM no sentido de trarmlormar a- pai

O ,~;~,tle ~~'. Alth~,Rels e e.p ..... 1as )sagcm politic~_do Amazonas num vale 
pl.~aO do S.~. ~1L.'11o Coel)lO, ;I,?nl ,ato de co.rrupção e. apontar os antigos 
qu~ e de ylll<!.l~a~ ~1~ ele na~. te~ hOlnens, os qlle dirigiam aquê!e Esta... 
Cut:a expllcaça,o. pcs:nve;ment ... })O-- d d'" d~z an a esta. parte como 
que, mo:! v.ez, o Sr. PlInto Coelho ,o _ ~ ... tc- ,0$.+ ' 
deixou de recebê-lo quando no dire~ t: __ 1.e .. s conupros. . . 
ção da Superintendência do Pl~no de O Sr. Arthur Reis d:.s.se em entre
Va o,;,'!Z:lçi':O Econômica. da. Amazônia. vista Que saiu do Amazonas há. lnul. 

g P;W~l qne V. EXa. tenham a no- ~.os anos e lá deixou um patrimônio; 
ção exc.t.a do que se passa: em m'nha Realmente, quando S, EXa. saiu de 
t13r .. ú ,'r'[e~lrel- cutm not!cin, do Jor- lá haVia mn patrimônio. Mas, ê!e de_ 
g.,)n~rr:.ud~r .. n:-úm se expreSEQ Q Sr. , ~2:pa:'eceu e sômcnte através do Sr. 
JO'3é uonçalves Fontes, enltiaao e,~p;;~ PUni" Coelho é que começou a ser 
cio1 n Manaus. Ouvindo êle o atual recur>8rado, a recompo-r~se, Várias 
go-v-e!'nador, o.sslm se expres...c;a o sr. obtns foram !'23 1izada,~ pelo Sr, PUnio 
Al'th'~J' Rci-~, o dirigente que a AS- ,.... 'll~J: con"'~'1(n um nAvo gin4sio. 
serrólé ':I e cOlheu para o Est,::tdo. a,pós reCllperoti inúmercs préd'iOS, estava 
a C8~SilÇão elo mo.ndato el-o Sr. Plínio' p~nejando um nôvo serviço de bom~ 
Ccelho: r bcamcnto de água p3l"'a a Capital -

(Lendo) I porque o que lá exist.e foi instalado 
110 pl'incípio do .século e se não fo

~ Em p"lmeiro plano apareceu a rem tomadas providêB-cia,~ imediatas 
situJ.ção financeira em que me foi a c:dade fic-:mi s~m àgua, apesar de 

. trarl;51Ib('Clo o Govêrno, De um,.l re~. f) laüw.C3. ft '1:;:r;r2-;n de um dos maio-
~:ceita e .tima-Gu para 1964 eUl Cl'$ ",. :'es ries do mundo. 

4.5~9,7D3,9C{l, já llflViam sido arr€ca- Sr. pr€sid:mte, S~','L Senadores, não 
da<ic;3 até :;;'7 de junh-O do corrente :1no, ne:o que o em'll€llL~ Sr, Presidente 
Cr1.i :~ 753 -fi67 _379, da Repúblic~'l tenha atendido ao caso 

Vejam V, Ex:l.5., mu1/o m.1ls do que do Amazon.s.s, djz~ndo que seriam s{)oo 
mr"·:l.<~ C'O toc.'~l previsto do. Receita, 'uções diferentes na. forma, mas iguais 

(LendO) na esD~ncia, a do Amazonas- e de S, 

e d,;1 D2S-pesa Aut.orizada, para o Pa.ulo, - " 
m '" X"O' 1"0 C S r- ')"" 7"5 565 Ma.'l, sc em Sao Pau,o o quc moveu .. _",mo, c. c, ~....l • el~ r ~ ..,;lt j • • ::-' jnquó!'ito ;JoUda.1 foi o ód:o, muito 
Ja, hUVl~:n :,dO. re?.}.z~~os I as~~~ num uior é o que está acontecendo na m.i_ 
to .. aJ _(.- ,~.$ 3;6.,4,~8a.lHj, ale~n ac nha terra. Ali caca-se um home~l 
co::np,om .. ~os ~swn,dos pelo EstaGo, como 'n uma fera invadindc-Ee res).
e.:(> <::~_ue: • .l data, da. ordem de Cr$ .• 'dências. fechaI~do-sc j01'll9.~5 '" fim de 
8;J~ l.l:~, 868. ~\ l,uz de,').Sa~ c'fras ve- aue nlnguém pC5.S:! defender -ft-_ dlgni. 
rif.r.ca- _e que o a{;uolI Governo rec,~be!l -dade humana Mas O Sr Plínio é 
o _I:'. ""ano cOm um total de Cr:; . _. . ' 
854.&88 de c:lmpromi.ssDS a paiul",' i,en: ,hUlhllde e O .seu s:lcrUic:o talvez aeal
do em c~ixa apena.s 4~5,:HJ,731, \) que 111e o c::altados, .. 
significou MYE'r encontrado 03 tofl'e3 Sr. Presidente. Srs. Senadores, o 
da F.'lr.--2-;][~a PilbUoa com Cr$ •.•• ,... BrasiJ é um dos signatários: da con .. 
423,772 .137 d.e dívida.s a descoberto. venção Que impõe a todos 0.0:; países 

Como li Exas podem obse 'v B a. ~lJr!:;2.ção de não julgar Os seUi 
,lt d" 1 a_r, s{ld:tos sem ~" se lhes. ofereça o 

~ece ... ~ ,o ,E3t;tdO hnv~a Si~o "10r~~,,-dd direito 1.e defesa. _ :MM, 1nfel!zn~ente, 
cí~ qu tIO biI~oes _e _melO cala "<te ... ~r- ~al C'Ji11 /':--·:1'-,,:,:) de 11on1'a foi esqueci~ 
_ 10 ele lSS4, entretanto, atã ,,7 de ~, c'''. "'~ ,~" aue p~,uco~ o:,Fam le-
JUl~lO, o ~st.a.do havia arrecact..".do \ .,? ..... ~ .. '~~ Ç!'" ~,~; n!'lrs t;10~1'~"r 0- Hros ma-lS de tres bilhões e meio. PoucO ,-, , . .' - ~. ~ 
mencs do que total d Rec<>.lt o _ e os excessos dtlqueles que eStao~ e-?} 

. çada. Como havia arr~cacad~ ~na~ nome da ,ordem, em nom~ da propl'la 

.." de trê bilhões _entre a R pit.a 0- demcc .. ücla. p!'etendEnqO Impor o re-
'-.:~da- e

S 
a Despc:.".O. realizada ~1ndo. h~. ': ne que chamam de correçao à cor

Vt8 um saldo de 98 milr.í?--S, :;'.0 l'eC9. nrpçáo. 
bel' o Sr, Arthur Reis a direção do O Sr. P:~.lO Coelho por certo, não 
Estado do Amazonas. prestou seni{'os à revotuç5.o, como o 

No entan~o, S, Exa. jog-ou com o Sr. Ademal de Barros; mas 'prC'stou 
orÇl.1.mento como se fôSse êle apen;lS serViços à. nação, não pel'mltindo que 
para um semestre, , ' lá imperasse fi baderna, defendelldo 

Na verdag.e, o que se previa era a ordem constituc:onel. \ o respeito à 
'Lll1la arrEcadação superiq,:, a a'to bi- autoridad~ e, porque se opô,o:: a tOda 
lhõe" para ~ exerCicio. . a espécie de baderna, ti ve seus direi-

Há. uma teoria popular, no meu tos políticos ca.<;'').ado.s. E' hoje, vit1~ 
!Estado, de que no mês em cuJo nome ma da. prepOtência e da perseguição 
não há "r" não hf. renda. Os meses' daqueles qUe poS,.<;lvc1ment,c contrariou 
de ma:o, junho" Julho e agústo são nas SUIlS atitude:;: de -hoIne,m de bem, 
()$ ms.i~ esoossoa Da, Receita. pública de amu.onense dhno de bom brast~ 
do An"'zOMS. Aquêlell que m<l1or ren- 1.11'0. (M.uoo _,. 

DISOURSO P,RONU}lClADO :P'ELOj E a ser exata a soma por que se eg .. 
SR. SENADOR ADALBERTO SE.. tão ocultando ao pO'JO os nomes dOS 
NA, NA SESSAO ORDINÁRIA DO outro.s crimino.:;os? Aca.':>o seroi. per!" 
DIA 17 DO :Mf:.S E-\f CURSO, QUE, não .serem êstes pô;tebistas ou f:F:lclrl3 
ENTREGUE A REVISÃO DO OR,A- a aquela col:gação de J)1rt.ido5 vito
DOR, SEF.~IA f'UBLIC_<\.DO POI:)· riosa. nas elei<::ôe.s de IDe2? Ou e:stfH' 
TERIORME'NTE. cm jôgo interêS:::~$ n§ .. !l 13onfe.zsávei;;. 

.. " , a que náo estaria o.lhe'o o 2..tual Gc-
OS" •• ADALBEl1TO SENA: nrnudor tão empE:nhf!dO neste rnc-
Senhor Pres:dentc, Senhor'es Sena- mento em perscgtú -- o seu u!lte::I:i

dores, as pa:,!lnus que vou di;';g.r ao :;:or? 
Sena-do, eu as' desejar!a pronunciar Custa a crêr em tudo isto ~e bni,Q 
numa ses.3UO na. qu.:d se verificasse mais qu,3,'::1to se 0.3 "ptinc:pc.~s indicie-' 
ma:'()r ccmpare:imenw. No enta.."lto, dos" receberam, em geral. meno,':, ce 
o a.s.slUlto c u:gente. Tenho urgente cinco milhór:'s, é de supor que os 
dever a cumpi'i:; o dever de começar cons:<lerados em segundo plano t.e .. ' 
por defender a dignidade de do's dos riam recebido quantias mcno-:'es, ,viu'!, 
nossos pa,res e, também, de certo neste caso, pUl'a cobrir·Ee aquela di .. 
medo, a. dignlde.de do SE'llado, por. ferenç:l, tantos 'dever:am ter sldo ô? .. 
quanto, embora não sejamos p~soal. tes últimos, que c:3taríamos d',-:~nte Ce 
mente atingidos por imputações fei- uma ve~dadeira legião de r,atunos cu 
tas a colega.s. tudo o qUe possa me.- de aproyeitadores da libE'1"alid~_dt) 
CulGl'-lhes Q' honra não deixa. de, ie~ ofieial; , 
flet.ir-se sô1:>re ,o conceito d~ corpo Cu.sta a crêr neste conto de fado.s. 
.repl'e.st."l1t.ath'o ·em que todas e.staruos mas o que, agora, mals intere.s~a '''[tO 
aqui integrados. ' os fatOs que fala~ cont.!'~ as" jm:Pl~· 
.De~de se::cta·feira pas.sada, 'a' im- ta.çôe8 injusta. e l.rre~ul6-rmente fe: .. 

pren.se. vem diVulgando informações. tas ao. Senador General Oscal' PC\."
mai3 ou mlmas tendenciosas, acfu'ca. sos num inquérito presidido por um 
de- um Inquérito poBclaJ MUitar rea.. tenente e, ainda, 6,.0 Sup:ent..e Eenhol 
lizado no Estado do Acre'. In!cià-l- Goldwasser dos Santos qu~, (".stê1.~ em 
mente II notíca. veio-na, primeira }lá- exercício 'ne'!ta eMa dnmnte 1).'5. kêls 
glna. de flet Jornal" daquela data. meses d'a minha, licença. 
No sabado, ,vimo-la. repetiaa noutr06 Acusa-se o pdmeiro de te:' ré:;eb!~ 
jorn.alsl e, s'~ubemos. por amigos, que do õo Govêrno.. do Acre ~Qi." mi.lhôu 
o a.'i.':;unto foi objeto até de comentá- de cruzeiros, Todav~a no:d?- se d1r., 
ri,C6 na telc'i''Ísão desta Capital. nem se procurou apurar. &obre C~ll1() 

Assim começa. a noticia do "O recebeu, nem para que. f1m UI!! C:1e-
JORNAl:"": .gou às mãos es::a qua~t!a. ~ 

E o pior €i que, est.ando ~3.Se' S~ ... 
nador no. Europa. nem se qu_s: co·uo 
tudo in::iic:l e'>'u'.l.rda.r o seu regresso. 
para. ouvir.lhe'" , Rl -cl,pHcaçõese q'JB 
b'em poderia tra.zer ao, esc!arec:merH..o 

"A prisão de do:s s:ma.doies, 
Depatados Estadua1s, Prefeitos, 
tun Jui~. de Direito e' do ex·Oo
vernador do Estado foi requerida 
pelo IPM do Acre à Comissão 
Oend de rnves.tigaçõe.s. indicados 
como rE,,sponsã.veJs pela dilapida
ção de fundos públicos num mon .. 
tante aproximado de do!s mi
lhões de cruze:ros". 

A impreS::áo que se tem dê.3se co
mêço é tão aterradora, quanto incri· 
vel. 

Gomo se pQde dil2.pidar tant-O d!
nheil'o, em tão pouco tempo, numa 
unidade da Federaço!,o, tão 'parca de 
recursos, e :::Iue luta pai sobreviver a 
ponto de continuar na depE'ndência 
de' auxílios do Govêrno Federal? Co
mo, uma ve:1: pagos ós venc:mcntos do 
funcionalismo e as despesas com 
obnJS e equipamentcs do Estado, -' 
ainda' sobnu;sem dois bilhões para se· 
rem fUl'tadcs ou ilicitamente distri
buídos? 

da verdaoe. . , 
. Mas, nem por ilLO, há., de faJtar~l.hg.. 
nessa hora. em que assim o apunha
lam pela~ cestas, a dE"~e.:0. indicada. 
por fatos e circunsttlnc~a5 que, c~mo 
disse, e.'itou no dever de trazer i'lO co
nhecimento do Senado e do P0VQ, 

Orar, o Senador Osc2.,r P':l:_s. onto 
ou mais do 'ltl~ eu e outl'CS mrmb:::-0S
da iJrlncada d{. nnsso pà-rtido no Se. 
nado e na C1.!\1t\.ra, era freqüentemen. 
te incumbido de tratar, .nesta ... ;3p.ta.l, 
de assuntos de intet:ê.~~e do E.::tado 
quer junto zs altas aute:-id~{~E'':; fe .. 
derai1; e cte nutro:; aKuntC05 cUJa e~n .. 
tual encaminhamcnt~ reqncrb 'à teJ ... 
laboração de eleine::1to3 altamenta 
credenciados. E acredito, Senhores 
Senadore.~ qUe a<;sim CcOrrn co:!}! 0:1 
representantes de I)ut:o.s E.-tad!)s qu!. 
não d,spõc-m de serviços de represcn .. 
tação p!-6prl.:\. em B:'a'.!l:a. 

Não Obsbnt.e, Senhores Senadores, O Sr, TlerHJo.l[ro Vieira _ P2-!'rtlJ.a 
pelo que ,~e lê logo em segu:cIa, não V. E-. a. um a.part,e (Msent'mentJ)'d4 .. 
só sÜb.~Lstem várias dúvida..<; quanto à .~ 
veracida.de rjeSSa a.firmação prévia, _ orndc.r) - Estr::mho que um tenel1tft 
como mais aumenta a nossa. perple- presida um inquérit.o em Ql~e é indú:a .. 
xidade em face dos critérios que ()l'í. do um General. ' 
enw.rem tais investigações poliCiais O SR. ADALBERTO SENA 
ou, na melhor das conjecturas, servi- Também estranho i'lto e jã dei:~el 
rmn â. ,prcp-ar.açã.o d.o C5c:lndalo de...c::sa tranS1:JIJ.~ccer essa estranhez,a. 
publicidade mirabolesca. PoiS bem, senhores . senadores, rw. 

Há, realn'lente. uma espantosa, con- ano Va.ssado um advogado. do '&lo dB
tradição entre o total pré-enunciado Janeiro impetrou, junto ao Supremo 
e as parcel~l." que teriam sido subtrai- TrIbunal, um mandato de segurança. 
das do erário público, segundo :\s es.. contra () Govêrno do Acre e che~o\l' 
pecificações mais ndiante feitas. a p!eit€,ar- intervençno federal ne-llSb 

F...stado. Obrigado 8 defendel'-~el o 
Quem se der ao tra,balho de somar Gdvctnador JCl!é Augusto de Araujq 

tais ~rcels.5, logo perceberá que não incumbiu o senador Oscar p.as~os dlJ 
total.zum mais de 20 milhões de cru~ contratar com um advogado de Br~i. 
zeiros oU talvez um pouco mas, e.dnü- lia' a defe.:.\1.. da .seu GCVêl'lloO; defesa 
t.1ndo~se. para argumentar pla~1Siva· esta. Que- foi publicada no jornal 400 
mente, que a compra de vergalhões Globo" de 9 de janeiro dC'it'e uno (Q 
de que fô~'a int.ermediârio um dos orador rnostra o jornal) . 
deputados E'.Etaduais chega.s~e a re.. Gemo estou seguramente informa.Qo 
dundar num prejuÍzo de maLs de IQ de que os honorários dê.<:se ad\'ogado, 
milhões, foram pagos pelo senG.dol' Pa.sEOs m.e ... 

Então,,I S,~nhor Presidente, é a mL- dIante quantia 3 êle envilada. pela. Re
nha vez de indagar: Quem furtou ou presentacão do Gmrêrno do Acre nq 
quem criminosamente se beneficiou Rio de /a..nelro, e pre.sum!nd{) que (lU. 
do VtLltosi:mmo restante dósse total? trM tm~oes dô.sse. gêner.o bem lhe 
Quem furtl)U ou se beneficIou da dt- p~c!iam ter sido confiadas, temos aí 
lapIdação de cêl'ca de un1 bilhão e I H~<hcl(\s, do:; ma.is '\'eement.eg:, do de,s.. 
novecentos milhões de cmzetl'os; _ tmo dndo o..os dois m!lhõe.s em Mr~ 
dessa diferença. a cujo destino ou p:l~ no dos quais se pretende fazrr t'int9.
ro.detro, hlexpl!cà.·iclme1l.te. n,fi,o se \ celemua, sem ouví·lo e sem a. miníma 
faz sequer umá alus§.o no nôticlár10 Pl'OOCUP&c§.o de aprotuno!\l' 88 tnve,.. 
colhido ])0::8 illlpnIl6a-1' ' tlgAç5e11. na m$dida eRl que estAT'- e 
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r-.s~á Q exi:;lr a reputação de um ho- I despem. p~:;ou 8· correr pelas \'erbas I da GuclTa, <)llde r.Hás roi trat.ado com 
roem tão alt>llmente categori.1.ado no! da SPVE.o\. destinadas .'9.OS ll€l'V:çoS de tôda. «cOlU:;ictetaç:'io e Ul!banidade. 

27!X1 
-.... __ E& 

. _ ~ _ • I Pode!"-se-Í><1. objetor a irregularidade 
Exérc'to e no par!amentQ Nac;ouaI. ! C;:t.roC:3~ 'naquela reg:ão I Onde. poiS, o rCceb:me:lto desone.3tO? 

<;.mr.'l"!" Pl'(;,2,ident.e. S(>. nao es~úu ,\o~em oXr'!'e:1C!o. entreMn,to, COllSlCe- dêss~ pRCI'amcntos em v-ale.<>. Ma. a 

,êrn(' nem agora o Sr. GO~clwoSEer, 
mas ( MitlUtélio da Fazenda Que pa .. 
rece ,Je-Cf.'nhccer no') singularidades 
c.aqLlcles rincões da PáL',a, se obSti'11k, 
ano a (InO, em não liberaI'. €enflC eom 
nt.l'a~o..<;· de meses e at.é de anos, as 
verbas ero Acre, assim como as da 
HP';/li; ~ e outro.'. órgão.": regionC'li.s. 

c.hmfm(to do tempo conc;>d.'.do, pCl"ml- r:n'cl ::'!.;:'a!-:c n:'! e.ntr~ga 0.C' lalS. ver- culpa li,i; cr.be ao tir. GoJdwa~kr 
ta-me ain,jü de.'ifazer a .1Co.!.:.Uc'f:10, que );(l.,~; ~, n:::.:sa conJuntm·o., a udnlln's- Santos. 'l'r\1ta.,se de um expediente 
J -. ,'Ji.!:e o outro senad_or indlc:l3.d.o; ,.B~'t,() L:'·~l Ql';'.\J r a e.s,tadllé"',l. par.a. usando, ha mu;{.os ano.:; no AC1'e: em 
Rcu"ação que, em verr.nde, w~a os <'.~r(;r '-I' (1 s['tV~dOl' nrccsSltado. lhe Vl_ foce de ci!'c!..m_tânc,.'::s inelutáveiS. O 
rai::s dn pel'\'er.sidad~ € do iniqu'l, O nh3 fazendo oport.uno,) 1Jagemen~os GovêrDo clCl atu2.1 1<~."taê.O, como o do 
S~. Golcrwa~se[ PerClro doz S'anto~ é d.J, gra.tificação, R tróco de \'a1es que, antigo terntór!o, fOi ~ol'çado a prO
um homem pobr.e e ':-ü~ enca~~~5 de por éle ::li;.sinadc~, varam por um cedeT dessa forma. porque :-tão h,'\\"la 
f~~1~1l8 de" dez fll.~0, t"tlnC(Ol}ar.o de ccmDToml~::o ce rc.'>tituição da.; qaa:l~ I de deixar o'" ~eUs se::-v.d,:)l~s nlJ;'rerem 
n_,;)~:F," p,J.c3menL ren1t:nerad~, f'Ol, tias 'Io:w que se recebesse'll as verbas, de forne i1r:m expl)~ ::tqw f'S Cjt):> vem 
M :ános anes, pOJ:<J P. dl<o,poSlc:.a,...dO do SPVE!\ . a(' SuJ do Pais em busca de tre.tü-
úOl't'rllo de Acre !l.mdg na fase ter- ~ . m~'n:o ti,;! ,92.t1àe a p.:V8çoe.s d9. ussi:;-
ritoriaJ, 'Ao aceitar e~sa c:)missão fê- Tu::::;) istO. cOmo êle própri,., me de- tenc:a uJ'gente ln:J,dHve! que t.ais con-
Jf) hlst'Jr.fl€nte pOrque lh~ fOi !lSt:egu!'o- r;1:""01' foi explicado por cC~lsião do tfngênciss exigem. Se há um culPn.d-o 
da uma g-rat1ficação e,dlcional, cuja depoimento que prc.::tol1 110 M!n'stér:o : em tudo isto, e..:.se nfi-o é o "quele ao-

E3lil {> a verdarte; cu 3::,'.'. ê~+.zs oS 
yeemente."l indic.io~ de \'crdade, que 
uno POS,5C e~quiva!'-me de prr,olama!', 
bem ·a1;:.o, P!ll"D. cOnhec mento da Na .. 
ç'úo e do pt'oprio Con1ando d~ .Re':,?" 
luçâ<.\ ~ue. aliás não tf've p!lrtlc·p~~?o 
cu in\...?rferéncia nos trist?s I':pt:-CdlOS 
cue enve~'6cnbaram o A~rp, rluronté e 
ê pós 3. [oõçada renúncia do Governa ... 
dor e!ei:o, em 1!H12 pele pov. acrC!lnO, 

CLASSIFICAQAO POR. ORDF.::vf DE' ANTIGUIDADE D.'" CARREIRA DE üF!CIAL LEGITSLATIVO. Si:~flSQYJ PL·1 
ATE' .25 ne JULHO DE 19fi-l 

Vaga (ll;correnfe da apo:;en1adoria de P(ndo Lisboa. lmrbost2 UJ:r:;a, Legü~: ~'1:'O. PL-;j _ Res, 2'i-M 
DE PL-4 A PL,3 A~'r!GU!DADE 
CABE A: 
I)7NORAH CORRt~,A DE SA, ccnfcrmc se verifica da sezuinte relaçãú: 

---------._- ---- ---

I 
8'"',00 !, F"". ) -,-------------

\ i i ,. 

r o T A L 

, 
'i 

II O M E 

Ano Mês Dia 

Ij--'-(----l---jl 
D:'l1ol'ah Corrêa de Sá .............................................. : ... ) 3.'119 i 6,761 2.1fl-t 
N:J.:i:;: C<lrdo..c.o "., .. , .... , ...•••••••. , .• , •••••••• , •• , •••••••••••••••••••••• 1 :L419 6,761 93{) 
EI:.:a. José Mutl'.z de ']'1e1:0 ........... .... . .• . .. ... ........ .. .... .... ..... .2 .419 6,600 4'7 

-------

~4 5 15 
21 26 

2 17 

-_.--- -_._---

18 
Gl1dn. Leal COsta ., ............................... 0 ............ ......... :l.H65 6.':-€1 1.00:) 
Leop0;dina Ferreiro. Ncve.s ............................................. ' ~ 1. ':63 6, i6! 1,965 
lv::~rie~a Jacy de Oliveira ., ............... , ............................. ) 1 .. 152 6.731 150 
S~el1a. Mendonça da ,c:unlla ............................................. / 1.131 6.761 953 
C,j,ud:a Addl'l. P;:l.'i,serInl ... ,' ..•.•.••.• ,.................. ••••••••• •••••• 1.131 6.439 

23 11. 25 
23 11 2 
18 10 11 
21 I 19 
17 7 24 
16 10 2;; Renato d~ Allneida Chenllont •......•.•.. , ..•..••.•.•..••.•••••••••••• , 'I 1.1$1 6.11).;) 

l'.."1y.ú :Lou!'elro Gallçtti ..... , ...•......•.•.•.......•.....• '...... .•••••••••• .1.131 6.154 

i 
19 10 4 1.09, i, 

----------
Sus5:o Administ.rntiva da Di:'etoria do F:;!'~C:ll, em 18 de :u:rõsto de 1954. 

!Jclia Guardia, Auxi:lar de ~e('rewria SU~.1stit~1t'J, FT_5. - Visto: Rubens 
Yara Silva de Mcdeiros, Chefe da seçi!.o. - Guilherme Os('ar To:zmi 

Pinto Duarte, Diretor do Pessoal. 

:COfvllSSÃODE PROftlOÇõES d, I' J!st3 e ma', um, e assim suces-In, 66, de 1964 m' 3,632-A, de 1961. I "Ma mas h" .. ondo que tratar, dá-
. siv:~!l1ente. na, Ca,sa de origem) que regula o se por encerrada a reun·ão. la'vrando 

~',~_;:. r .--.-"<0 " _ _ , .. ",.; ~ processnmento, de aposentadoria e do eu, l;~ll'J" <I-C'3nna Orlando vcris imo, .!:l co;:.:,~:- ... ~ de P O~~_,0~:,0'<':.~ r_u 1 S~c.;,;,.,:l do Synado Federal, em montepio dos Magü,Lrados remunera~ S:r-C~íl'jl Sub'itituta. a l}l'esente ato., 
n.;o. ro.;.~ln~ a,,~cm 1 r" d.e .. "W:,lO ~O, A de .Julhu je 1961. JdOS pela Uniã , e dá outra~ provídên- que. uma vez apro.vaOR. será aS~it':Hh 
C:!l. ,'1:'J.e ~.,O, ... ~.u ... a!1 ... U u enquajr,l~ I . d iI1 ~ . 1 . 1 SeUl l' P"~;d t 
ll1:;n:.~ dos .... uxi:iiHC.:; Lc ;l\'OS PL-. Ez;Q,nrro , .. C,ldes vzanna, D.l'etol'- Clas. pe.o 10..~ " eu e . 

.... 9 e PL-lO, no Qua:irc- criado peja' Gt!'ul. . 39) Redaç:" das emendas do Se~ 
:Qe..;çlll'7ão n9 24, de 196~, veriLcou que I --- nado ao projeto de Lei da Câmara 
tedós o~ PL-9 pas~arão a PL-7, .in\:.:u~ i CmrlÍssão de Redac,ão n9 96, de ~9f: (n9 2.0!n~C, de 1964. 
",h'e, Guilherme Gracindo Soare,~ pal- na. Casa de origem) que altera a 
n1ei~a e Helena RuO) V3.l'nnJal F. ATA D.'\ 22~ .,EUNI110 REALIZA- Lei nQ 3,890~A, de 25 de abril de 
R"igc.'.n. anteriormentE promovidos D-" AS lG ~O HORAS DO DIA DOZE 1961, e dá outras pro .... id@nclas. 
pe:\ C?~n;S2ã-O Dirf'",~or!l. primeira p~r I DO )'f{~S DE AGOSTO "DE 1964 49) Redação final do Projeto de 
eat."lLd3de e a .s~oun?3. por .mereCl- (E}{IRAORDINÁRIA) Lei do se.nado n9 16 de 1964 que 
men.to. P:ll':l o p:-eenchImznto dos cor- Iter os a,'t' 39 e' 40 d L" n' 
go ' d pL 8· " , o nt· '" d' a a 19o.s a el .,,} '. '": mo p r a 19U ... R e. os As d.eze.ss-:,is hOras do dia. doze 3.807, de 26 de a~ôsto de 1960. 
13 pd.l.le.ro" PL-IO. Para as. 12 re.s- do - :.s de agosto do ano de mll no~ 59) Redação Final do Pl'ojeto 
ta.:?3:$,~ V!g"ta.s ~O""se~'em pron~~~i> pOJ V€ccn.t.?~ e ~e~se.nta e quatro. re~.m~- de Decreto Legislativo n9 2, de 1964, 
m ,. ~c . . -;. n~o. 0, ~~ !llZOll ::1 Co:n .. ~«o de Se eX~ta~rdInarJameI}te. a. COmlSSaQ n9 1l3~B de 1963 na Casa de Origem) 
Pl'cmc("o~<; a . .se~umte lbta: de R2~açao, sob a P.residência do Se- que a.prova o A'côl'do Cultur.9] entre 

n:n::.h Ms.l'tiru Per6.c:o. nhor Senador AntonIO CarlOS, presen .. o Brasil e a BélO'ica firmado no Rio 
C'd S?J:,stW F'ra!lca B'u~ger. t~s ~s Sen~ores senadore.s Lobão da de Janeiro em 6°de'janeiro de 1960. 
n ' 'i <Sllveua, E:!11undo Levi e Menezes Pi· 6") R d • f' I d 't d' 

:':3. F8J~;~n d? C0.r':alho. m~nteJ. '! e açao ma o proJe o e 
1\fN:!ia .. ''':0 Do!her da Silva. D'êixam de ccmparecer por motivo Lei do Sen~d'o n9 157, de 1963, Que dá. 
Max:m;nDo t.·ianna. just.f;cado. os Senhores' Senadores nova. red~:ça.o ~à aHnea ,a, do art. 513, 
·.ce!'ez'~J1.1 Dua.rte. Dix-H'.Iit Rosado. Júlio Leite. W""re- da Conscllda~ao das LeIS,do TrabalhO, 
V'·ja Plnto Ferra?. <>,...I.J.. aprovad pelo D ret I o 5 452 d 
Victor R~"':11d'" de Cast!'o C 'd do Gurgel e Sehast·t<,o Archer. 19 d a, d ec 0- el n . ,e 

(l.a o. A Comissão aprova Os pareceres em e m~lO e 1943. 
!I.!"!"ceJ:o Z'lmb~wj. IQue o Serhor Senador 'E:dmundo Levi O nObrE' Senador Edmun\.lO Levi re~ 
All.lf'rto Pereira . - Cunha r é d .. "r:etr B~lota Tapa iós. 2prcsrnta das segunltes redações: lra-se, e designa o cumo relator da 

d - . matéria restn.nte, o nobre Senador 
Pe;:"'andn SnV8 dI' Palma Uma. 19

) Re ~ç.ao das eI?enda~ do Se-. Lobão da Sn'elra. . 
Ayrtch J:J."é Ab'r";n~, :n.arJ.:, ao ~lOJeto de Lei da Camara n9 70) Redação fmal do Projeto de 

97. de 1904 (n9 2. 098~B, de 1964. na Lei da. Cânvara n9 31 de 1964 n9 
Jcsé C~t.r~os Pôrto de Mendonça Ca~a dJ~ O.. 1) Que estabelece nor~ 2.552~B de 1960 na càse. de Orige~) 

CJncurso Público para Auxiliar 
Legislativo 

EDITAL DE ABERTURA DE 
INSCRIÇAO 

De c ,~~ da Comissão Oír~tora do 
sena.~o Federal faço público, para co_ 
nl:ecu:r.ento dos interessados, que se 
acham abertas, pelo prazo de vinte 
(2;) dIas, as inscrições para o provi
m«mto de cargos da CRl'1'e1ra de Au ... 
xi'!at Legislaf.;vo do Quadro da Se
cretaria do senado Federal. 

o requer.l.m.·'nt( de inscrição deve 
ser apresentado 8. Diretoria do Pes
soal, o'lfsinado pelo próprio candidato 
ou procurador, ~ instruído com os se
Q;ulnte'3 dcr1lmentos: 

1. prr-",i, de idade. por cert1dão d<t 
registro ..Avil OU de casamento; 

2. atestado de bom comportamento, 
firmado ['1(1; c:tua.s P€SSOOs idón:as, com 
firmas ceconhecidas;' 

21.· ates"",adc de vacin.ação; 
Clrfk. m"c; pf' l n ? licitação de sen1c:os e que !senta. d'e ta~a d despachô a.dua-

Fol Obedecida n"! o!'~aniz3cão da I~?~'~S ;u~?;~~~IÇ:aO duenNGoteriaids no Ser- heiro de 5% (Cinco
e 

pOr cento) um ~~, pro'.':> df' Quitação militar. n,,) 
li.::::" ~-clma n ~e""l'jnt" rl'it,srlo' p:ô>ra ;):.;,·'.;~S.l'f';.·.".. ~ ,e á outras com:put.e.dor elétt:lco ~urroughs e' res~ ca~o de cano:da.to de sr>XO ma~(;,'JEno; 

1 ,. -~ ~ ""~ Dectlvo !)ert.,.,., es i t d I fi tit."J1o dI; deitar: 
A /I: ,~'l"'l entre o.s 3 m'im"""r'<\ ncme.<::' n')\ ........... ' ...... ;;0 à"C r € d d S P, i '-uC, mpor a os pe a ~. 
pa,ra 2. 2~ "aga, os do:.!';' ql1~ l'cctaram ln~do ... ~ P~Ojeto"de ~i'ljd% C,O e~ R.!~ntdlfícia Unive1sitlade Católioa. do E:. carj'rirt;: de id'~nt:d,:ue OJ P!'-J-

u • '" a. amara. o e J,a!leiro. !lS;3ional; 

.' 

'" 



2800 

.,. duas (2) fotografias, tirada. do> 
~ • ...", clu>péu, tamanho 3 x 4. 

DA INSCRIÇAO 

1.9 Nc momento da entr-ega. do- re .. 
qu:erimento o candidato Msinarâ o 
Uvro próprio e receberá o cartão de 
ldentjdade, com a fotografia e a in .. 
dica.ção de seu ,nú,.'Uero de c.hamada, 
sem o qual nã.o terá ingresso no re
e1nto onde se realizarem as provas. 

2: - Estados, c~.QitJ.l.s .. cidades CompEtência. Se.s:sóes do Senado: 
principais. pOrt06 marítimos fluviais. preparotórias, ordinâria.s, extraordi .. 

3 - 'R..:>gi6es, suas principa.is carae_ nárias e solenes. Públicas e secretas, 
texisticas, produção, superfície e pc>-' Projetos: espécies e destinação, rm. 
pulação. mitação das proposições em razão dE:' 

"4 - principais bacias' fluviais. La:' sua natureza. Votação: processos e 
gDE. métodos. Emendas: conc-~ito e ,cons..;, 

5 - Sistema orogrAflco: diylsães e titulção. Reque!'imenros de informa-
subdlvi.sões. . ções. 

6 - Principais vias de comunIca_ 2 - Regimenw Comum.. Sessões 
ção: fen'oviárias, rOdoviál'ias, ma.rfti- oonjuntns Convocação. Sessão de ins. 
mas, fluVUtLs e aéreas, talação do Congresso. SEs;;ões ·para 

'1 - Prooução: agric-ultura e In· de!1berar sôbre o veto, SessÕes cen. 
dústl'ia. Comércio interno e externo, I juntas para discussão e \'otação de 

20 Poderão lI1SCI'eVer-se brasileiros 
C1e: ambos Os sex()s tendo no mínimo 
dezoito nS) anos 'e -no máximo trin
ta e cinco (35) anos . 

39 Ao ocupante de cargo ou função 
públ1ce com. mais de trinta e cinoo 
t25) anos de idade será exigida uma 
declaração do órgão competente a 
que es-tl'Ver subordinado 

8 - Brasília: construção da nova ,rojetos de int.::i:lt.iva do. Pre~~c1entc 
Capital, sua história sentido eeo.nô- d<l Re-públ1ca: tt'am1t~\çâ;: dJS proje
ruico, político e sdclal. Educação e Itos de lei e dos projetes de Emendas 
cultura. Superficie e população, à Constit"uição. Comis.sões mistas: es. 

Esta prova valerá. cem (100) p<m_ i pécies e funcionamento. 
tos, o i . FoSte. prova valerá cem !.lOO) pon-

Duração da prova - cento e vinte! tos. 
(120) minutos. . '1 Duraçãcl d!:.o prova - cento e vinte 

Será considerado habIlitado O ·can .. ,(l2~1, min.utos. ' 4Q Não "erã permitidt< Inscrição eOn
dicioT1"l SOl) nenhum pretexto. dlda.to· que obtiver no~,a 19u:il ou sU· I Será. considerado habilitado o can-

perlor a sessenta (60) 'Oontos. . didato que' obtiver nOf,a igual cu suO' 
51? Será cancelada a inscrição do 

candidato que. não fÔI considerada 
em ',rma e que convidado por edi
tal a completá-la nã<) o fizer no pl'a
rliÓ concedido. 

IV _ HISTóRIA DO BR...o\SIL perior a Slessenta (60) pontos. 
. VI _ DIREITO CON~TI1'UClONAL 1 - O desca.brimento do Brasll, visO' 

69 J candidato que não a.pref>2ntar 
c cartão de identidade terá sua. ins· 
cl'ição .:'.a.noela~a 

79 :\5 provas do concurSO, Os pro-

t,a e explicado Delas suas causas reais, 
as tra,nsfonllaçôrs E-conóm~c-as da épo
ca, no Continente Europc:u, as gran
des' n:lVega.çõf o'~ desrobrimentos e 
a. ex.pansão marítima de portuga.l. 

:I - Primelrns expedições. Capita
nIas hereditári&$,. ' 

gramas, q forma de realização, o çr1- 3- .. C-J1011ização. GO';êl':lo-Geral. 
tf' '1 ~ulgamento bem como as de- Lu. c.)nt.rr. os franc!.'~e~ 
mais condkõ!.'s de' con:\l.TSO constam 
da.-;; In:truções: em seguida a êste edi. 4,., Exp~~nsão t.errito:-ial. Entradas 
ta; f' SE':rão distribuídas em !lvulso aOS e b~eifas São Vicente, OcupaçãO 
interessadoo, implicand(" a .tn.c:;erição centt· .. sul. Ocupação do Sul. Núcleo· 
r.e c,oDllerJmmto das m-€,gmaE,i pelo de Jl.., tl'tação pru,torl1:. Perna.mbuco 
('-dn.didat-G ~ no ~omp!ún:1E:so tácito de e Bah1a. Ocupaçüo do Sert50. Ocupa .. 
aceitá-las' f'm todos os seus tê'rmos. I ção do' Norte. A luta. pela posse da 

Dl1S PROVAS' terra. Emboa.bas e ma..'Scates. . 
. 5 - InvaSÕEs holandess,s. Insurrel .. 

I - ]?ORTUGU1!:S • - 'I Cão _pemc!llbucana. '. 
1 .. ~,~dação ~ até vinte (20) linnas". 6 _ República dos :Palmares. Re_ 

110 nllmmo, sobre teI?~ sorteado na, \'Olução de ~ckma.n, A Revolução de 
hora e ~eferente à atIVIdade do Con· FeI1pe do.', santos em 1720. 
gresso Naciollal. • 7 _ A conjuraçio Mineira. , 

2. CorrEção de treí!ho com um mio: 8 - o .Jopc Vi:. A Revoluçâ<! Per .. 
nimo de vinte e 0~O (25) linhas,' nambuoo.na de 1817. A Regêncla de 

. 6~rteado n!J momento e no qual se .. I D. Pedro. 
raO proposltadamente il1c1u1dcs en:os. 9 _. Independência. A Guerra da 

3, rrec~lO com um mínimo. de trm- Independência na Bahia e nas outra.s 
W t30'\ lmhas para pontuar. províncias. O primEiro Império. 'A 

Esta prova valerA. ceat (lOO~ pon- orise de 1831 e a. Abdicação. 
tos", e.s~im dlstribuíri<:\..,· 10 _ O período regencia1. Regência 

aI Nota pua a redação - cinqüen- trina, ,provisória e permanente, Re-
ta 1501 pontos; , gência de Felj6, A "Ca.banad,a" ou 

b I Correção de tr~cho - trinta (30) 
"Revolução de Vin?~gre". A guerra 
dos "Farrapos" .Regência de Araújo 
Lima. A "sabináds". A "Balaiada". 
A maioridade de Pedro n. 

pcnto!3; . 

Cl Tl'·çcho 'para pOntuar - vinte 
(20) pontos. . 11 - 'Oovêrno de D, Pedro n. So

D.ur!::.ção da prova _. CEnto e cin~ iução de conflitos e pacificação das 
ti . t provincias, .Os Farrapos e a Repú-

q ~nta '.15Q) mmu os. blica de PiratInl. .Inicio da imigra_O 
. O número de pontos para, a 

litação é de sessenta (00).· 
"!T _ M.A~ATICA 

habl. çãO. Eoonomia cate.eira. Progresso In.. 
dustrial. Barão de Mauá. progresso 
material .. Saneamento. :L1,uminação. 
Agricultura e Comércio. As letras, 

, Resolllç5.o de quest~s Objetivas. SÔO' ciênoias e art.es tl() II ImpériO. A so
br'e problemas baseados nos eeguintes ciedade brasileira DO Il' Império. O 
aPsuntos: . regIme patriarcal. 

1 - Quatro operações fundamentais 12 _ Guerras externas, . 
sõbre números inteiros, t 

2 _ Pot~nciacão, máximo Aivisor 13 - Abol1ção~ da escrava ura. Pro-
C0mum e mínImo mtlltiplo' comum. clama.ção da República. 

3 - Fra"óes ordinJi'ias' e decimais. 14 - República: fatos princlpw. 
, !mal Periodos, presldt>nciais. 

4 - Sis<tema métrico dec. 15 _ RevohlÇão de 1930. Fatos prln-
5 RaiT quedrada. 1 •• . -
6 Razões e proporções. C pa~. 
7 _ Divirão prOporcionar. _ 16 - Penados de Govêrno posterto-

res a 1930. 
" - Re~9 de. três slIl'}ples.'. Esta prova valerá cem (100, ~n .. 

9 - PerC"ent~gem, JUros simples_tos, " '.~ 

1 - Ojnceito de Nação e de Es~ 
tacto: c{:'lJ.J:çõ~s àe é:dttênc!.a do Es-
tado. . 

2 - O!·gan:~ç5.o F::deraL Os Três 
Pod-êre.s. Forma de eleição do Presi
dente da República. CompetênCia da 
União. does Estados e dos Municíp!os. 
Do Puder Legisl'üi:'3, Cii.:nal·J, n'Jéo 
Deputado!. e ·Senado FederaL A:O 
Instituc-ional. Atribui:;ões do '!?Oder 
LegislaHvl), Iniciativa das Leis O Or
çamento. A nacionalidade e a cida
danül..· Sufrágio universal e dire-to. 
Direlto$ (~ garantias individuais. 'Ge· 
gi.sla.ção Trabalhista e Previdência 
Social: preceitos qUE' a fU:1damentn.m. 
Educação e Cultura: principies que 
regulam ft 1egislação 'do ensino. Fo!"
ças Armadãs e sua missLo. 

Esta prova valerá cem (100) pon
tos. 

Duração da prova· - 'cento e vinte 
(12()) minutos. 
. Será considerado, habilit.a.do o can_ 

didato que obtiver nota igualou su· 
periOr a !~essenta (60) pontos. . 

VII - DIREITO ADMINISTRATIVO 

o r g a n i z a ç á.o Administrativa da 
União, Presidência da- República. Mi. 
nistél'Ícs. Conselhos e órgãOS. Cargas 
Públicos: conceito, pro.vimento e. va
cância. Estagio probatório insterstí_ 
oio e est~~b1Iidade, promoções, Gic~n
ças. Responsabilidades: civil, pénal e 
adimnistrativa. . 

Regulamento d9. Secretaria do S:e
nado FedE~ral (Resolução n9 6, de '1980, 
e suas alteraçõES)'. Nos casos omis
sos, o candidato deverá reeOl'fer ã 
Lei n9 1.'71l, de 1952 - Estatuto dos 
Fimcionáiios Públicos Civis da Un:ão. 

Esta prç,va valerá ;cem (00) PO!)
tos. 

Duraçã<1 da prova· .... cento e vinte 
(20) minut.ot. 

Será con.."'iderado habilitado o ean· 
àldato que obtiver nota igualou su
perior a :,essenta <50) pont.os. 

VIU- - DATIWGRAFIA 

Esta pr,:;va compreendera duas par. 
tes: 

a) Veloc1d.ade; 
b) Perfeição, 
O exame e 1. apuração do valOr de 

amb3S es.~as partES serão feito.s pela 
transcrIção, em vInte (20) minutos, de 
um texto mimrognfado ou impresso, 
sorteado 'n!. 1:1Õra., 

o texto mtm€ograhd.o ou tmpreS90 
deverá obedécer, no momento dE~ sua. 
transcrição da~HI)!o'."ráfJ~a, ao segu1nte:' 

a) a tinha padr<1c será de sften~a 
(70) espaços, sendo tolerado, à dl~ 
reita, o excesso ou falta de aU3.tro 
L, e.~pa.;o'.i e, antes da última' pa!~_ 
nn; uma tolerância ate ete três (3) 
e::paços, qmmdo êstes forem nE'cessá .. 
rIos para o ajustamento da mari;t€m; 
'b) entre· as linhas o espaço será 

dois (2). O parágrafo será de cinco 
(5) espn.ços: . 

C) após os sinais de pontuáção de
verá. ser deixado. sempre um (1)~ es~ 
paço; . 

d) não {> permitIdo o uso de 001':" 
racha nem de car'Jono: 

Observaçdo - Os textos .mimeogra. 
fadGS,' fornecidos pa!'a a. prova. não 
estarão êscrir.os .,a Unha padrão de 
setenta (70) es·paÇDs, que, 'ent:-et,[;,!;1'w, 
deve-rá ser observ3da pelOS câ!:.diÓ'a
tos. de conformidade com o item a. 

O cõmpu.to de erros s{' fará de licõr. 
do com a tabfla seguinte: 

Cada letra ou sinal fa.Ihado ou mal 
imoffsfO :.... 1/2 (melOI êrro, 

Cada .eLra ou, ~jnal errado. omit:do 
ou excedendo i1 margem anterior _ 
1 (um) êrro. '. . 

Cada duas letra,.<; ou sinais com as 
respect~vas poslçõ~s inver.tidas :-:: _ l' 
{um~ êrro. - . 

Cada espaço a mais. ou a m2nos, 
:m.tre f;lS linhas - 2 (dois, erros, 
• Eh('f~'::O ou falia rie espaços uos 
p~rã:;rrif{)s ou catre pa!avras e sinttis. 
pJr eSPaçc - 1/2 ~rro. 

Pa!3\"1'as a menOs ...:- por palavra 
- t erros. 

Palavra.<; a mais (certas') - pOI pa
lavra "- 1 êl'l'o. 

Pa1n.vrss a mai.~ {e~'l'ad&s) por 
I)alavra - 2 ~rr08 
· Linh& superpostas: cOmputo df' j!Jz 
(10) erros e redução das batidas ces
pert,!vas. 

Sempre que c candidato houver CO~ 
rr:etido qualqul'r dêsses enos. e . repe
;'lr corret9P1ent..... logo a seguir, a par'
'.e errnda <;er-lhe-á computado 'ape-
na.,> 1 êrro. . 
· Separação de ;i1aba. errada - 1 
êrro, 

· O Julgamento da. prova de datilo
grafia obedecerA' ao seguinte: ,. 

Computado o aúmerc de panc.adàs 
1 batidR~ contidas no trecho Jforne. 

cido, até' o ponto alcançado pelo can~ 
didato, deduzir-se·iO d.o.. total bruto 
ie batidas erros datil-ográficos ma.r. 
cados segundt o espec-ificado acima, 
:)" quaJs serão multiplicados por dez' 
nO). Obter-se-á, a.s.:;im,. o 'total li .. 
quido de pancadas nos vinte 12Q) roi .. 
nutos da pr~V:l, Conferir-se-á o grau 
cem (100) ao candidato' que 6.ouver 
a!er-nçrl.dÓ ~ maIor t·otal líquido de 
pancadas por minuto, com maiôr per. 
fel,Ção: Feita a diferença ent.re o 
maior líquido e o mInimo fixado 
1141l 1 , correspondente" ao grau cem 
(10m, estabeleC"f'r·se·á a proporçãO 
que permitirá atribuir os diV!:TSOS 
gra.us- aos demais candidatos. 

Valor da provtl: c:õm (100) pontos. 
Mínimo para' a habilitação: sessenta· 
.(60) pontos. 

DA CLASSIFICAÇllO FINAL 

Em ca.!o de empate nl\ classifica
ção final o desempate será feit-o pela 
melhor nota na Drova de Português: 
se persistir o fmpate, pela me-Ihor 
nr,l[l. na última prova. 

Para o ,Julgamento final, Obset:var
·se-a o' seguinte critério: 

e d:Econt-os' o;imples. Duraçã'o d.a prova _, cento e' vinte 
Esta prova va.Ierá cem ·(tOO). pon- '(120) minutos .. 

Pela velocldadp .ser§.· atribulda a Obtida a média das notes da t" '11'0_ 
nota máxima de quarenta (40) pon~ va.s de Port1.lQ;uês, Matemática, Coro
tos~ va.lendo sessenta (60) pontos a grafia do Br'asil, História do Brasil. 
psr~e de perfeição. Direltos Cc;mstif,ueioual ~ Adminültra. 

t~. ._ 
Será cOnsiderado habilitado o can ... 

Duração da prova - cento e virite didato qu .. obtiver nota igualou suo' 
minutos. . perior '4 sessenta (60) pont-os. ~ivo. Téc-nfca r"eQ"isla~lva, acrl'scen~ 

. O candidato devei"ã, apresentar, no t.ar-se.á, a nota duplicada da. provà 
m.ínImo, gento e quarenta (140) ba- de DatilDgrafia. A note .final será esta 
tidaS por mInuto, sendo descIa.,ssiU- última dividida,. 1;01' três (3).'-

Será f'.onsidera.do habilitado o .!an- . PROCESSo 1.EGISLATIVO. 
didato q'Je obtiver nrâ igualou SU
perior' a sessmta. (60) pontes. 
111 - COROGRAY.I.'A·?O· BRASIL 

1, - Limite6 e poSição geográfica 
no Continznte Americano. . 

. '1 - Regimento Intern~. Sede do cada aqu.~le que atingir um número 
Senado Federa.L Eleição, oompO..91çãc I inferior. , Apó~ o julgamentD "Ot'la Banca. e 
e competência da M€sa. AtribuIções Será c<.ms!derad'Ü habHrt.ado o can·. ante.", da identWcacãc as orovas [1-
da Presid-êncla e da Secretaria. CO- dI dato ql\~ ob'i";:·t~ 11ot'l ic:rü.al ou 'su- 'car~() . à. dJ,c:poo:icáõ c!GS candid,ato..<; i 
missões: permanentes e' Temporárias; perfor a. Fssenta no) pO:ltos. '. pa~a vist~, pelo pr:iZO de qua.renta e 
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oito (48) horas. a fim de possibilitar 
& formulaç~,o de reeursOIS, se cablvelS. 
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colhido em flagrante oomunícaçã( 
com outros candidatos COU pesS03E es_ 
tranhas, verb~lmenre, por fN;l'ito, ou 
por outra forma, ou de u~lJ 1s't;J.O de 
notas, livros ou imprel:Sos. salvo os 
expressamente permItldc!S. A a'lJ\- do:; 
trabalhos deverà. regilürar qU:'llquer 
ocorrência dma natureza. 

Não haverá. segunda ct.arrada.. seja 
qual fôr o motivo aJeg::.do para jUs
tificar a. ausência do candidato. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
BEL1'TÕRIO CORRESPO:-'DENTE A,O ms bE JUNHO DE 1864 

PRESIDENTE, SENADOR DIX-HUIT ROSADO 
Secretária: Neuza. Joanna Orlando Verfssimo 

PARECEm:.!! PROFERIDOS 

N"úmero e Ementa 

'I 

I CONCLUSÃo 

O reoorsc) constará. de petição di
rigIda ao Diretor-Geral, sem quebra 
de sigUo. () recurso, formulado. pelo 
candida"", deverá, 50'. pena de mde
ferimento 1:n limine, ser fundamen
tado e lndil:ar, com predsão, as ques -
t.ões e os pontos objeto de reviEão 
Aceito o reCUfE-O, o Diretor-Geral o 
encaminhará à PresidêncIa da Banca 
Examinadora, que mandará proceder 
f. exame ela matéria que deu origl'!1U 
à petição. 

O hão comparécimento <l qualq,uer 
prova, lmportará em exclusão do con
curso, considerados sem efcivJ OS exa.. 
mes porventura ja p!""e3tadof e não 
lhe sendo permitido pre~ts,J. as provas 
subseqüentes. 

·1 
=--===~ __ ~=-__ ~~===-~~ .. =. -==r~·=·=-~l 

, \ A Banca, depois de conhecer dn 
razões a.presentadas pelo. recorrente, 
fará. revisão geral ou parCIal da pro
va e emitirá parecer fundamentado, 
mas só poderá propor alteração da 
nota a.tr1buf<1a anteriormente, se fi
car evidenciado êrro de fato na a.pli
cação. do c:rlt.erk. d-e julga~ento. N~o 
será apreciada a. rE'clamaçao, se nao 
redigida enl têrmos convenientes ou 
não indicar com absoluta clarezo.-, fa_ 
tos e circtinstâncias que justifiquem 
t! permitam pronta. apuração. 

Depois ele Q;preciados Os recursos 
pela Ban~-, cabe a decisão final aO 
19 secretário do Sen!!.do Federal, Je-
prl'..sentando a Me~a. . 

Os limites mimmos estabr!e~ldos 
serão rigofl>samente obedecidos. Apu
rar-se-ão aoS fraçõ€s até milésimos. 

DA REALIZAÇÃO DAS P80VAS 

Sel'á obr~gat6rio. em. tôda~ . as pro
vas o UEO da ortograf1a. oflclal (pe
querlO Voeabulário Ortográfico da 
Lingua portuguêsa da A~a~emla B:·3-
cüleira de Letra.s - edlçao da Im· 
prema Nacional, 1943). 

As prova.i serão manuscrltas a tin
ta devendo o candidato COmpal'€Cer 
IQÚnidO de caneta-tinteiro pu eSiel'?
gráfica carregad9.- O emprego de la
pis ou de lápis-tinta .acarretará a 
de~L'1.asElif1cnç2.o do ca.ndldat(). 
. Adot;arse··á, para SigIlo do julga

mento processo que impeça a lden
tificaç~o das provas, as quaIs deve· 
rão, para isso. oferecer o fie~mo as_ 
pecto material. 

Atrlbuir-seá a nota zero IC!) à pro 
va qUe apresent.ar sina..., expl"eGsão 
011 L'{)nvençáo que possibilite'"sel iden.. 
tJflCJ.(l ~. 

O::: ,: n í os e os tex't.os "€J ac sDr
teaGu- (. 0.., impressos re,spectlvol'j pre
pantc. .. o;:, Ha presença dos cundldatos. 

O ca;1didatCr que se retIral do re. 

Tratando·se de concurso .:te prova·s, 
para a primeira lnvedidura em ca.r. 
go de carreira, a tõdas ~e submeteão 
OS candidatos, independen' . .e:r..€nte de 
títulos ou diplomas que· po..c:.suam. 

Red.açãt) final do Projeto de Lei do I Senador I 
Senado n9 169, de 1963, que concede 
post-mcrtem, o titulo de Cidadão I WaJfredo 1.

1 Bra.sileirQ., Q John F. Kennedy, Pre- ! 

Observar-se.ã a ordem do edital, na 
realização das provas. A Banca EXB
minadora, entretanto, poderá. alterá
la. quandO O considerar ronveniente. 

sidente dos Estadõs Unidos da Amé- I Gw·gel 
rica. 'I J 

'I 

Das Disposições Gera,t,s 

A inscrição do candidato. com 8 
assinatura no livra comper·cntt: im.. 
p1!cará no conhecimento dE!:lta~ in,s
t,ruçóes e compromitso tâcito de aceL 
!ar as condições do concurso nos têr
mo.. em que se ~cham estabelecidas. 

Ê de dois Bnos o pfa,zu de· validade 
d presente concurso, a contax da 
data da homologação pela Mesa do 
seuado Federal, r.rorrogável por maÜi 
dois anos. 

Serão publicado~ apenas Os resuL 
lados que permitam a ha!JI:1-tação do 
c3Ldidato. 

As o11Omeaçõe,,> obedecerão rigorosa
mente à ordem de classifi('ação .. 

Os casos omissos serão resolvidOS 
pela Banca Examin;tdora 

Tôdo.s· as instruções, chamadas, avL 
so~ e resultado,c: serão 'OubllcadoE no 
Diário do Congre~so NaiconaJ e no 
Diárto OfiC'tal.. Não há imtiHcativ'B 

" 
Redaçã() fina! do Projeto de Lei dO I 

Senado n9 110. de 1963, que estende ·1 
a Jurf.sdlção das Juntas de OoncUla- I 
çoo e Julgamento de Campos a N076 ~ 
Friburgo. ,j 

Redação final do Projeto de Lei do ! 
Senado nl-' 82, de 1963, que dispõe .só- l" 
bre a venda- de imóvei§ Q prestações, I 
mediante .sorteio, e dã outras l1fov:- I 
dênciaa. I 

I 
R~ã(; final do Projeto de Lei do i 

senado n Q 46, de 1961, que regula. ~ " 
revenda de material pecuário. I 

1 
!/ 

Redaçãe. final do Projeto de Lei do I 
Senado n-9 19, de ,1960, Q.ue regula o I 
exerc.icio da Odonto~ogia.. J , 

para o nã·o atendimento qO~ prazos ! 
determln~dos O candidal(1 d~"e es- 1 
tal sempre em "}Qntacto com o Se. R.edação final do PrOjeto de De- i 
nado, para não· pe:-der Os prfl!7-QS. ereto Leg:.slativo n!} 21, de 1964 (nú- 1 

AVISO mero' 132-A, de 1964, ne. Câmara dos I 
Deputados) que autoriza () Vice-Pre_ ·1 

O Senado -não se compromete. nem sjdente da República a ausentar-.se dt. l 
no presente nem no futuro com re· Pais. I 

Benador 

WaJfredo 

Gurgel 

Senador 

Walfredo 

Gurgel 

Senador 

Wa.ifredo 

Ourjel 

Senador 
Walfredo 

Gurgel 

Senador 

Walfredo 

Ourgel 

1\ 
I 
) 
I 
') 

1I 

, 
I, 

j 

D.O.N. 6-6-H 

Aprovadl 

D.O.N. 5-6-H 

Aprovado 

D.C.N. 5-6-64 , , , 

Aprovado 

D.C.N. 5-6-H 

Aprovado 

D.C.N. 5-6-64 

Aprovado 

D.C.N. 4-6-64 
1I ., 

I 
h 

lação B moradia. I 
As inscrições para o concurso a que I----------------~------~------

se refere o presente edital estarão 
abertas até o dia 5. de setembro, das 
8 às 12 horas, no Salão· Negro do 
E:dflclo do Senado Federal, em BTa... 
5Uia, a contar do dia 17 do COT'l'ente 
mês. 

Secretaria do Senado FCiieral;' em. 
13 de ogõsto de 1964. Eva1l<!ro 

Redàção final do Projeto de Lei do 
Senado nl' 17, de 1962, que determl .. \ 
na a entrega sem ônus aos colonQ!: 
da. Colônia Federal de Dourados, dOI!! 
tftul()s definitivos de propriedade, dos 
r.es.pect1vO.!; lotes. 'I 

! 

Senador 

·WaHredo 

Gurgel 

AProvado 
D.C.N. 10-6-64 

I I , 

G.ntO clurantt a realização da prova 
e~tará, automàtlcamente, ~cluido do 
coprurso. Será, também, ~XCh!í~O, por 
Ilto 'da Blinca Examinado-a li can
didato qUe se tornar CulPá'l" de in_ 
correçã.o ou descorí,esiã par", com ~ 
examinadores, seus auxi:lareS ou 
qualquer autoridade presente, Sofre
rf.. idêntlc.s. penalidade aquêle que. 
durante a rea.ização da prova, iôr 

Mendes Vianna, Diretor-Gera} . I .... provada a emen_ 

--_.-------1,-----+------
Reda.;:fi.o final da. emenda do Sens,.. 1 

do ao Projet() de Lei da CAmara n~ I D!as 17 à 27 de a!~&tl1 de 1964 
-----------------________________ Imero &6, de 1964, que estabelece nor .. ( 

Ilenador 

Walfredo 

aurge! 

da. O projeto val-I ta. à Câmara dos 
COMISSÃO DO POLlGONO DAS SÊCAS ~e~=~:.ai. relativa. a mandado I Deputados. em 6 

, d. Junho de 1964 
REI,ATÕRIO CORRESPONDEN~'E AO ~ms DE JUNHO DE 1964 'I 

PRESIDENTE, SENADOR RUY CARNEIRO 1l.e4ação final, do Projeto de Lei I $enador j' 
PARECERES PROFERIDOS o aN. 8' da Lei n' 3.007, de 116 de Areher 

Aprovado 
DCN. 12-6-64 

NÚIr' era e Ementa 

Secretárjo: Aracy O'Reilly de Souza odo ~ n9 189, de 1963, que ~ltera II éebastioo 

____ . _______________________ Iag&to de 1960. I 

q

'r\ ./ -----------~------+'---------ll~---------
RELATOR CONGLUs!o Redação final da emenda do Se· l' .' 

nado ao Projeto de Lei da Câmara Senador I 

I n9 37, de 1963 (n9 3.692·B, du 1961, I' Aprovada a emen_ 
Oficio r..y 4.964. de 1963 _ Do Sr. " I p na Casa de Origem> que . .;utorlza. o i Sebastião da. O projeto vol .. 

arf~cer aprova._ Poder Executivo a doar à Fundação I I ta à Câmara -
Superintendente' d'a Superintendência Senador. Darcy Vargas terreno de acrel:cido de) Archer DON. 12.6.64.· 
do De.senvolvimcnt-o do NordestG - I 1lUU'inha, situado na cidade do Rio 
(SUDENE) - encaminhando o e'!{tra. t Argemiro I do favoràvelmente. de Janeiro, Estado da Gu.anabara. ! 
to de contas bancárias desta Supe· I ' 
Ifintendên-c:n, c<>m a d~scrirninação dos de I· 
Saldos dos recursOs destinados ao - Em 18.6 .. 64. !' 
custeio de r.ada obra ou sen-iço. Ii Figueiredo Redação final do Projeto de Decre-

to-Legtslativo n' 16, de 1963. que 
-----------------.!...------"'---·-----I ~p,rova o Acôrdo sôbre Transportes 

IAéreos entre o Brasil e a COlombla, I 
8/lSIllado em Bogotá, em 2S de ma!o 1i 

NI~.mero de projeto,:, 
Nú.mer,o de reuni~ 

81NTES 

relat~dol': ........•.•••• o· ••••••••••••••• 

realizadatõ ••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
1 

\lo 1958. 
_________ .______ ,J~ 

Senador 

Sebs.'ltião 

Archer 

----

~ 
fi 
I 
I 

I 

Aprovado 
DON. 12-6-~4. 

, 
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Nl.inlcro e Elllentn. RELAtOJ: NL.mel'Q e Ementa 

=,~"~~-~====~~~~-~==~====~=== 

r: 'd:'..Gão v'lrn d:SCUSE2.0 sup :;men- I 
tn:", ('!) ,sllJ-"tHPtiYO, eprov:-.do eT. ses~ 
GãJ cxi:raordiEária do m}s em curso, \ 
(lJ ~:',?j:2to de L~l ~a Càma:,.a ,!l"? 55, 

eenador 

Ce bA, que au,;.onza a enllssao de I .I\.ntónio Cf.:'~'0S 
O),' -;-"f~s C:.o Te.s.GUfo Nucionai 'llte- t 
ra fI lc~r5 ação do impõsto E'óbro a I 
rc:-!C:1 e d~1 outras provid~nc 0,]15. 

TI:~j.lçã.o final do Projeto de R~~ 'I 
eC:~t,:ão ,n9 ZJ. ti.) 1964, que mod:fica. 
o H.::;im81!to In~cr:;},o do Senado. 

, "I 

Sebast:ão 

Archer; 

I 
I 

Redz:ç§,o fi!!al CO Projeto de fles')
lução 1}1,' 13, (!e 19:i4 que su.::.p:;ncte t\ 'I 
execução do art. 4')' da Lei n? 1.343, 

D(;:-:. 1:'>G~G4 Ide ~S de,a'l ô.o tD ti:: H:5iJ, nO'que se 1';:;* I,' 
fe!e aos 1113.6"strados, . . , 

Apr0vudo 

1 ' -------1 ' 

mm', 17-6-64 

I , 

Redu":1o f:m.l c'o projeto de rr"so- i 
lução n9 7. de 1%4. que :1uspé'!lde a i 
exzeuç5.a do~ art:.;ros 203, § 60; 212, :i t 
I?; 239 ~ (P; e 242 letras Il e b e })PU r 
§ l~, t:.G ;:"C1 u9 193, de 18 de dez(,'1lb~'o 1 
de W54. do Estad-o de Santa. C.3.t.'l.- j 

Tina. 

Senador 

Wa1f:'~,do 

Gurgel 

Senndor 

Wa~fredo 

GUl'gel' 

, 

) 
i 

DON, 21-6-61, 

Aprovado 

DCN-. 2--t-6-61 

, R'Cd';:"l}ão ünai. da emenàa. do S~na- i 
do ao Projeto de L~i da Câmara ;lU· i 
ln;'):? fi7, d~ 196·4, que cria o c·:ugo je I 
MI:llstro ·Extr ... orcllnár:o e dá outras, 
pl'.w'dên('.ias. • ..~ 

Se!1ador 
Walfredo 

Gurgel 

~ r Aprovooa a. emen_, =--___ :!,-~========~~==~="..="J.===~~=~. 
I da, - DON, Je ' / 

Aprcvada .. 
DON. 24~6·,6--t 

J 17-6-1 ;~.J. ' Redação f;nal do Projeto de D2crt"_ I. 
I t-o:> Leg'slativo n9 50, de 1953 m 9 " j. 

I 169~B-63 •. na Ca.<;[l de Origem, q\W l/I 
'----- n.p!'ova J ACÔl"do de T.ul'ismo el1tr~ o 

a 9 de ag'ôsto de 1960. ' , R2d,:tçfto final do Projeto de Do
creto Uo:gis!ntivo n9" 48,- de 1063 mú
roer,,· f;)-A, de 19G3, na Casa de Orj
gem) que aprova o Tratado d~ Rx
t!'ad:ç5.o entre o Brasil e 0<: est:.1dos 

. Unidos dn. América e o re:;pe'ctivo 
pmtoco"-o ad~c!on{tl 

Senador 

Walfrec10 

CUl'gel 

II Brasil 9- Portugal, 3..'>5inado em L!80oa I 
Aprovado _. - _____ , _______ .:.' """ ____ _ 

,I DCN, 18+6,1 I 
r ~cdaçúo fim!.! do Proje~) de Rc:;.o- Sell..'\dot'· t 

I
1 t lução ~l\' .'ldI , de· 1954, Que 8!lSp~ncle 'li, ~' ' 

~========e====== ex~cuçao· e art:g-ns .da Le! 119 4.Q73, W:l,!frcdo 
s=-= . ' ----~,f;o'-~=='~-'==='=7~~-~=--""- de 31,8.55. quo a'terou d'.s;,oS-ll.'.õeJ;. j,') f 

Redo.ção final'do Projeto de Reso~r ,I D2cf;te-
d
lei n9 643. de 10.9.47, do J Gurgel ! 

lução n\l 8, de 1004, que su.spende ao I I F:.StauO o I:-araná '! ~. 
Execução .. d~ ~rtigO 91, §§ 29 3? e 49, Senador' I _ 
da c.ons.tltmçao do Est..:'u1o, de Minas ! I Aprova.do ------'-- .~-'-____ _ 
GeraIS, COm a redação da ,leI, consti-') Walfred.-, I DON. "27-6-64 1 
tuciona1 n9 3, de 30 de janeiro de 195-1-. I I ' 
Julgados inconstitucionais pe!o,' Su- O.urgel I Redaçã, fi.:lal do p.rojf!t!) de Res?· f 
premo Tribunal Federal. <! Iluefio nl! 14. C:e 1~64. qUe StL"p:rI. _.' a. ! 

=,,=========,===~J!,=====~, .. ==,J~_,-'======~ !;}:CCUC80 do art. (l'J do D~~··~t.,-'el f· 
'---~:dS.ÇãO _final do Projeto de De .. )i Senador .; jU"1) 1 's35. de 29 de jnnelr-o {te 19~O. 1 
ereto Le~jsltivo n? 13, de 1964 (nú- . r ! 

. mero 170-B, ce 1963, na CJ.l..sa de Ori- W'a!fredo I. ' Aprovado .lo 

gell1:' que aproya o Convênio de In- J 1 I' 
t-ercâmb:o CulturAl entre OS Estados \ Gu~gel . DCN. 10-6-64 Re{tf'~:i) fmal 'd,') Projeto de R~SO_ 
Unido:<; do~B!asll. e o Japão; assinado'. IhIÇ~O n? clj, de 1954 qu;e ~U&pcnd-e ,3,<'1 
no R~o ,de Janeiro .a 23 de janeiro J execll~ão' do art. 169 d'l Oon"".tihtk'5o 1 
de 1~6-l. -, do F--.stc (11) de Minas Gerais. 11:'l c.pn- I 

=,..,~,~_~_=='======_====! ==~_=-===_~c,;,~c=c_c_~ __ === cei'nente aOS MlUl1cíplos I, 

Reclaç3.0 final (to Projeto de Le! do I ,i· I' - I 
'Senado n9 18, de 1961, qn~ dispõe \ Senador 1 t t 

SC)fe a naciDna1!dnde de menor 03- 1 Aprovado Rcd·1Ç§.) prra 29 turno da P:oj::to t 
trangeiro,. residente no País, filho de 1I I de L",j do Senado n9 ';5. de 19:iJ-, q\:P. i 
'fl~~so ~t;!r~y:ir~'tr~~:~~~~~t;n.~~nl~ Júlio Leite \ - DCN. 23:&-64 ~1;~~7a d:ed:t~g!):tet~~OSi~â:.L"t-r!~~ _,1 

'Senador 
Warfredt> 
Gur~el 

Senador 

dos brasileiros e aqUi domicilb.d03. ,'I· , (D(!crcto~leí n9 7.9-03. de 11 dt ~gôS- ,'I 
I to de 1345), 

~ = - ' -_.-

Walfte~o 

Gurgel ! 
-. 

Redação. final ~o Projeto de' LeI da J 
Cª.mara.. n 9' 1, de'19M (n9 2.804-B, de : 
:1964, na ("ru;a de Ori~erp.) qUe dá nova I' 
'1(>C10~~ ftu:al ao- art. 26 ·da Ui nú
mero 3.807. de.26 de 'ngdsto de ISSO 
(Lei Orgtlruca. da. previdência- SG- I 
da!) . 

Senador 

J1\110 LeIte 

i 
1 
I, 
I 
I 
,I 

APrO,:adO 

DON. 23-6-64 

" 

I 'ScnBdõr I' 
RedJlcãl) fJlal do projeto de ResD- I' ' 

lução n9 "1.5, de 1964. que §U:5p~nde a 1 Wa·Ifredc. 
~:':.eev:>po do ,rttt. 1'9 da lei n9 '1.434, '" 
de ~G59, ...e!o Estado do Espírito santo. I Gurgol '1 

- I 

Apro"vado 
DCN. ~4-G·Ç·l 

, , 

Aprovado 
,DON. 24-6-,64 

~provaoo 

AproVlld~ , 
DClN, 24-Ó,-64, 

APrDvad~ 

DCN, 24-$,.64 

Redação final do projeto de Lei do I 
Scnaio n9 18, d~ 1961, qúe dispõ-e Sô
bre a naclon.'" Fd'1de 'de trH'nor ,€stUtn .... I 
geltO. resident," no pafs. f!:ho de pa~ 
t;Stran~elroo naturalizados brasileiros ,\ 
e aqui domicllíados. I _ 

I 
I ! 

=--,-;.,.' ======~===="'='7==-== 

/) 

rtedaç~~ final do' "SUb~titutivo do I 
Senado ao Projeto de Lei da Câm~"<r&. 
n9 55, de 1964 (n9 1.969-r:-64, n<3, Ca
sa de Origem) 'aue autoriza ti, emis- ( 
são de 'Obtif!13ç.ões do ',Tesouro' Na.cio
n.'ll. altera· a legislação do impô.t:to 
sôbre a renda e' dá. outras providên- , 
elas, ' , ' I 

R.ed<l.cão fjnã.l do Projeto de ~e-' ,I 
ereto T,1?ç;·151st!vo' nl} 22. de 1964 mú~ 
mero 153~A-60, na' oasa de origem) r 
\",lua retifiC-.'l o Pr~t,ocolo de Pr"1"ro:~~_ \ 
çãoo- do A\'...>\'\'do \nt,-ç!'nae~onal do :\,.ú
cai de 1958,. a!!ginado na COnferência.· \ 
da:; Nações Untdft3 sôbre o Açúoar. lj 

i 

. 
Senador 

Jtil1<> LeIte 

Senador. 

Júlio' L~1t-e 

Senador .. 

Walfred,) 

Clurgel 

J , 
i 
I 
I 
I 

! 

.I 
J ' 

\. 
I 
I 

'Aproy::tdo 
DCN, 23-6-6l 

Aprovar!o ' 

, DCN, 19-6-61 

Aprovado 

nON. ~a-6-M 

-ma" T' 

Reda-çã', f!nal do Projeto de Reso
lução nl} ·10, de 1984, que ,suspp.nde Q 

.execução do art. 7? da L-:: l n? lO, !:le 
1959. do &citado do Paranf \1 

, ___ -' I 
----------------------~ ,c , 

I 
R-e<:façãí, p:tra. 2' turno do Prbje:o ! . 

de Lei dei Senado n9 158. de 1963, que ! 
autoriza 11 doar;ão do próprio nacionaJ. 
-fo.. casa d~ Par.t1iba e dá outras provi
dénclar 

J 
r 

Regação lJ"lra. 29 turno do Projet.o , 
de Lei' do Senado n9 150. de 1963, que '1 
'declara de ut.ilidade pÚbli{,3. !\ Asso- I 
ciae§.o B(!rco de Belém, cmn sede. em, t'; 

lBe1tm, Esta.do do pará. . 
i 

,Sena{{or 

Walfredo 
9 urge1 

SeIUl-dor 

Sebast!ÍÍAl 

Archer 

Senador 

Seba.stl!.o 

Archer 

\ 

( 
11 

I 

Aprov~do 
rei .. 24-6-M 

Aprovado' 

DCN. 26-6'M 

Aprovado 

'DON. 26-6-64 
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COMISSÃO DE SERViÇO PúBLICO CiVIL 
I:I'LATúRIO CORRESPONDENTE AO ~ms IIE JUNHO DE 19ô4 

PARECERES PROFERIDOS 

PRE:SrD·EN'I'E: $-tNADOR ALOYSIO DE {..:'AtGV~LHO 
SecretáriO; J. Ney Passos. Damas 

Kúmero e E.:nena~ 

j 

1 

1 - Projeto de Lei do Senadc nú-I 
mero 11, de 1963. qUe "dispõel 
sôbre a readaptação a. que se/ 
refel'e o Capitulo X da Lei nú
mero 3. 7S0. de 12 de julho dei 
1960 (autor Senador Nogueira I 
da Gama). 1 

, 

• - Projeto de Lei do Senado nú
mero 64, de 1963. que "altera 
enquadramento dos desenhistas, 
Cartógrafos e funções correIa-I 
tas do Serviço públi-co F'eüerall 
Apresentado pelo Senhor Sena
d<lr Vascon-celgs Torres). I 

I - Projeto de Lei do senado' nú-I 
inero 122. de 1963, que "altera 
o artigo 663. do Decreto-Lei nú
mero '5.452, de 19 de maio de 
1943,· que diSpõe Sl.obre a Conso
lidação das Leis do Tra,balho 
+(Apresentado pelo Senhor se
nador vasconcelos Torres) • 

4 - Projeto de· Lei da Câmara 
númeTo 9'i, de 1963. que "cria. 
cargOs isolados de provimento 
em Comissão no Quadro PeT
manentl~ do Ministério da Saú., 
de". 

~ELATOR 

Senador. 

Leite Neto 

Senador 

Padre Calazans 

Senador 

Leite Neto 

Senador 

t..elte Neto 

C0l'!CLUSÃO 

Parecer favorã.vel 
Aprovado. 

parecer, aprova-
do, oondus1vo 
por nova· audi
ência da Com.is
são de Constitui_ 
ção e Justiça. 

pare-cer peia re
Jeição aprovado. 

PareCe!" por au
diência do DASP 
Aprovado. 

Número e E.'Jl:enda 1 
CONCLUSÃO ! ______ ------'c-___ . _-'-__ 

I 
7 - Projeto de Lei da Câmara nú-) 

mero 42. de 1964. que "dispõe! Senador 
llôbre a contagem de tempo dej 

do Serviço Publico Civil". j 

pr'l'€ccr por iludI ... 
ên~ia p,.'e:imlnar 
do DASP. serviço dos ex-diaristas de ooras' Aal'ân, steinbJ'U'Ch'l 

I 
--'-I -----\.----

a - Projeto de Lei da Câmara nú-I Parecer pela 
mero 110, de 19ti3, qUe "altera 01 Senador I a.prov'.ção, ten-
artigo 1.89, da Lei número 1.711,1 o Senhor Sena_ 
de 28 de outubro de 1952, quel Aal'ãcl Steillbru·"hl dor Padre Cala-

~~~~. sg:16~ ~éd~~:.Ul~~O a~: ~ \ ~~~~ re:~;~aõ~~O 
ta.rquia$'· • I 

-=~~=~~===:=====~ 

9 - Projeto de Lei do Senado nu.! .Contrárlo. apro_ 
mrQ H3. de 1963. que' "dispÕê! vado tendo o 
BÓbre c. horário de tra.balho, de! Benador Senhor Senador 
redator do serviço público quel Aarão Steinbrucll 
seja j()rnalist:1 profi.esional. e Lelte Neto assinado venci ... 

____ d_Ó __ o_u_~_a_s ___ pr_O_v_id_ê_~_c_ia_S __ (_A_u1 __ 0r~I ____ . _______ .LdO __ • ________ __ 
senado.! Aarão Steinbruch). I 

I 

'Número e Emenda. 

DISTRIDUIÇ/CO 

\ 
I 

1 - projeto de Lei da Câmara nll.! 
mero 47, de 1964. que" Clconce-\ 
de aos Serviços da. Estrada de 
Ferro 'Santos Jundlaf e Leol
poldina a facu1dade de optarem/ 
pela. qualidade de funcionáriQi' 
• .di Qutras providências". I 

CONCLUSX" 

-'---'0 

3 - Projeto de Lei da Câmara nll-I 
~ mero 66, de 1964, que "regula ,,_-= __ :-;-__ :--=--:--;-c--::;;:--:-::---::.-.:--______ -:----.--~._.l_t o proce~ssamento da apasêntadtr 

.- - Projeto de Lei da Câmara nú- ria e do montepio dos Magis-
mero 7, de 1964, que "cria uma vades remunerados pela União 
Escola <le Educação Agri.cola, no Senador- e dá. outras providências". 
MunicílJio de João Pinheiro". Aprovado. J 

. Aarão Stelnbruch Parecer peJa 
aprovaçAo. 

a - projeto de Lei da Câ.nuira Dll-' Senador 
mero U~, de 1003, que "dispõe! 
IÕbre a ação regressiva dai Slgefredo 

il- Projeto de Lei da CAmaIa nll-\ 
. mero 30. de 1964, que "modifi-, 

Ita os artigos 19 e 13 do De.creto
!LeI nllmero 7. 72~. de 12 de JU
lho de 194" que· dlspõe sôbre 
aperfeiçoamento, especlallza.ç!iO,/ 

trnlAo contra seus agentes". I l'ã<:lteco I 
--------------------~--~----------< viagens de estudo e missões de Senador SíNTESE 

traballit) Je servidores PUbUCOSj Parecer fe.;vorAvel N'L'imero de _ Reuniões Realizadas ...•..• h................... 1 
civis no estrangeiro e dá outras Padre Calazans \ pele. aprovação. Número de Projetos Distrlbuidos •...• •••• .................... 3 
!providências". . Número de Pareceres PrOferidos ............ ,..... li" ........ 9 

I N"úmero de Oficios Expedidos ............. . .. " .... " .... ". 2 
. Em l' ,le Juijlo de 19M. - J. Neli l'a,st>' l)ant~." Secr<tárlo _ ._"'. ___ .JJ'_.., ___________ .... ~= ___ """'_ ª"-,,6~O., . . 

(uma) . 
(três) 
(nove)' 
(dois), 
da 00-_ 
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COJ)!lSSõES PERMANENTES 

MESA 

Pre!>identí' - Moura Andrade I PSD) 
ti ~,f ·Pre.slGell ,,- NL>&>t..~lrf' di. Gama rPTB) 

1 ' 8ecretárlo - Dinarte Murl5 I UON 1 

& S~ct'f·Lark·· l~JlOerto M<J."lUII\! PSD) 
S ' secretârio - Adalberto ~ena I PTHI 
4,' Secretário - Catter.e PInheiro 'PTN> 
1 ' i:lu{llente - Joaquim Parente I UUN) 

~ Sup .. enLf' - ( '.r!)!lCl'I' PSD, 
3.' suplent.e _ ~·a'H·oncello5 r(m'e~ tPTB) 
'." SupJen~e - Hedbaldo Vieira ,Sem I~enda _. DPO 

REPRESENTAÇAO PARTIDARIA 

I'ARflDO ~OCIAL. OEll0CRA1'1CO ,PSO' - 22 representantel 

t. .Jose Oulomard _ Arfe 
:>. l,obao da Silveira - Par6 
3 l!.;ugênJo· Barros - Maranhão 
• sebastiáo Archer - Maranhão 
5 Victorlno Freire - Maranhão 
6 Slgetredo Pacheco - Piam 

.7 MenezeS" Pímentel - Ceará 
8 WUSO{1 Uonçnlvci - Ceará' 

9 I~ri:ll!!"pd" GU\'gel -' R Q Nort4 
10 Ruy Carneiro - Paralba. 
11 Leite Neto - Sergipe' 

l::l. AntOnio 6albtno - tlalu<l 
I 13 Jefferson d.e A!~úiar I!:. Santo 
I 14. Gilberto Marinho - Guan8.bara 

11).· Moura .t.ndrade - Sáo Paulo 
16. Attuo l.tlfltana - Santa Catarina 
1"7 Guldo ~tondtn - tt. G SUl 
18 BeneditA", VaI1adares - M. Gera.fa 
19" Futnro ~lüller - ~:latn Groe.so 
~O José Fellclano _ GoiáJ 
21 Juscellno Kubitschek - GolAa 
22, 'Pedro LudoVlco - Golá.s 

PARTIDO rRABALHISTA BRASILEIRO' PTB> "'" 17 repr~selltante. __ 

1. Adaiberto Sena. -'Acre 
2 Oscar Passos -. Acre . 
3 Vivaldo Ltma _ AmlloZOllaB 
l. EdmunClo Levi - A.mazonas 
p t'.rtbur Virgilio - Amazona.! 
IJ Ant-õnto Jucà - Ceará 

10 
ll. 
12 
13. 

Pessoa de Queiroz "_ Pernambuco 
J0se ErnUrio - Pernambuco 
S'ilvestre Péricles - Alagoas 
Vasconcelos rôrres - Rio de Ja-
neiro. . 

7. Obt Htr1t Rosado - R. O' Norte I 14 
15 
16. 
17. 

Nelson Maculan - Paranâ 
Mello Braga _ Parané. 

8. Argemiro de Figueiredo. ParRibà 
» earrc~ Carvalho - P~":na.mbuco I 

Nogueira da Oama - M Gerais 
Bezerra. Neto - Mato Grosso 

I1N1AO DB:MOCRAT/C'A NACIONAL 'UDN) - 15 reprosentantes 

,. Zaoharlas de Assumpção. _ Pará 9. 'Padre Cnlazans - São Paulo 
2. Joaquim pa·rel1te - Piaul 10. Aclolpha Franco - Paraná 
3 JOSé Cândido - Piaul 11 Irlneu t: :"JrnhaUBer a, Catar1na 
4 Olnnrt.e Mariz - R.G. do Norte 12 AntOnio Carlos - S. Catarina 
5 João Agripino _ Pa:r~ 113 .. Danlel Krleger _ Rio Grande do 
6 Rui Palmeira. - Alagoas Sul 
7 Eurico Rezende - E. Santo 14.~ Milton Campos - Minas GeraIs 
8. Afonso Arinos - Guanabara 15. Lopes da Cost.a. - Ma~ Grosso 

PAR'nDQ LIBERTADOR (PL) - , representantes 

1. Aloys1o de Carvalho .- Bahia J 2. Mem de Sá. - R." G. do Sul 

PARTIDO fRABALRl.STA NAClrNAL 'PTNI - 2 representttntea 
1. Cnttet.e Pinheiro - Pará I 2. Uno de Matos - S. Paulo 

PARTIDO SOCIAL' PROGRESSISTA CPSP) - 9' representantes 
I. RaUj Olubertl - E Sa.u1;o I 2. Miguel Oouto - R. de JR1\oIro 

PARrIDO SOCIALISTA BRAS1LEIRO 'PSBl - I represent.nto 

1. Allrtllo VI.na - Guanabara 

MOVIMENTO TRABALHISTA ~ENOVADOR 'MTRl - 1 representallto 

1. Aarão Stetnbruch '- R10 d~ Janeiro 

PARTIDO REPUBLICANO ,PRl - 1 representante 

1. Júlio Leito - Serglpto 

PARTIDO DEMOCRATA CRrsrAO.(POO> -1 repre",utant8 

1. Arnon da Melo .,.;. Ala,õae 

SEM LEGENDA 
1, Josuphut !Vlarinno - Bahia ! 2. Helibaldo VieIra 

RESUMO 

Partido Social Democrático (PSD) .••••• ~.o •• ,. ••••••• 
pu.rt1nt; rni.balhia-tr 'l-:asHelro (l?:'l'B) •••••••.•••• , •• ~ 
UIÚão ucmocrátlc.a NacionAl I.U?Nl. .................. . 
Partido Llbertador «PL) •• ~., ... 4' ...................... ". 
Partida. rrabalhlsta Nacional tP.TN1 .................... . 
Partida Social I?rogressista IPSP) ..•••••••••••••. 1 ••••• 

Partido Soclallsta BrasileIro t PSB) .•••• '" co ... I ••••• 

Partido Republicano f PR) .. -; ........................ .. 
Partido Democrata. Crf;;tft.o (PDC) ....••••••• _., •••• : 
Movimento Trabalh1sta Renovador (MTR) •••••• I ,I •••• 

km legenda •.•••• ; •.••••• o ......................... .. 

22 
17 

15 
9 
li 
li 
1 

'1 
1 
1 

(li 
3 

BLOCOS PARTIDARIOS 

1~luco t'urlamc!llar Ind\!llI!IHlcnto 

PSP ••.......•.. ~ •.•...•.. , .......•.• 
PT'!-4 •.•• , •.••.•••••••••••••• 0.0 •••••••••• 

PSB ..................................... . 
PR ...................................... . 
MTR '" ................................ .. 
PDC ................................ .. 
Sem Jegend:l. ••.••.••••••••••••• . '.' •••..• 

Uder do Coverna 

Da.nlel .Etriegcr I UDN, 

LIDERANÇAS 

Mcm de Sá 

" Sen;1dor(':'J 

" SeUad01"e~ 1 8enaaol 
1 f::lenador 
I Senador 
I Senador 
2 Senadnre:'l 

;.o ScnadoJ"ei 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

Llder: LI!\-? de Mato,s IPTN)· 

.Vlce~Ltdere3 

AuréU~ Vi~m~a: c PSS, .. 

, Júlio Leite - IPR 

r 

JOsapha! M:l.rlnhU. "se! leaend i.1.). 
Aarã.o Stelnbruch. IMTR) 
A-llguel Couto ~ PSP.I 
AmoD de ~c~lo IPDC) 

11 -:- PARTIDOS 

PARTIL>v ~OCIAL DEMOCRATICO 

'PSDl 

. PAR'l'lJ){) LIBERTADOR 'PL) 

LideI' ~ idem de So. 

Llder: FUinto Müller 

Vtce-~:deres ! 

WUson (Ionçol .... 
. Sígefredcl Pacheco 

Wa1!redc Gurg.l 

. 

PARTIDO rRABALH1STA 
.. BfLASrLEIRO 'PTB) 

Llder~ Arthur Vírgll10 

Vlce--LJ.deres: 

Bezerra Neto 
Oscar Passos 
Antónlo .Iucà 

Více 4 Lfder;, A.loysio de Oarvalh1) 

PAR'l'IJ.?O SOCIAL PROGRESSIS'fA 

Lider: Miguel Conto 
V.Ice-Líder; Raul Giubertl 

, 
PARTIDO l'RAllALH1STA 

NACIONAL <PTN) 

Lider: Llno de Matos 
Vice-Llder: Cattete Plnbelro 

llJ - PARTllJOS DE UM 80 
REPRESENTANTE 

MOVIMENTO l'RABALHISTA 
'RENOVADOR (M'rR> 

Representante: Aarão Stelnbr~ch 

0NlA0 DElMOCRATICA NACIONAL PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO 
'PDC) tuDN> I 

Lider! Daniel Kr1cie~ 

Vlce-Ulleres: 

Eurico Rnzende 
Adolpho :l"rano. 

Padre C~I .. """ 
Lopes d. Oosta 

Representante; Aftlon de.Mello . 

PARTIDO REPUBLIOANO (PR) 
~epresentante: Júlio Leite . 

• PARTIDO SOCIALISII'A 
BRASILEIRO (PSB> 

Repre",ntante: Aurtllo VlanilA 
J 

AORICUL TURA 
Presldento - Senador JoSé Erm1rlo (PTB) 
Vlce-Pre31dente - Senador Eugênio B~rros (PSD., 

Titulares ~ 

'-. EugênIo BarrOl 
José Fellciano 

TltularC3 
José Errnlrlo 
Dix-BUit Rosado 

Titulares 
LoPl'l da Oosta 
Antônio Carlos 

COMPOSIÇAO 

PSD 
Suplentos 

1. Attlllo Fontana 
2. Benedlto Valladarea 

PTB 
Sup1ent~. 

1: Melo liraga 
2. Argemlro de FlguelredGl 

:tIDN 
Suplentea 

1. DaIÚel Krlegu 
IÍ. Jolio Agripino 

8.po.l. 
TitUlo.... Suplente. 

f IlIBo 1 .. 11>0 r- Raul Gluberll (l'Si't. 

S .... ot!r1o - J"-" No, Dantas. 
Reun16eo: - Qufntu-toIt4a, ... lObo ...... 
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CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA 
pres:dcnte - Afonso Arinos IUlJNI 
Vlce·Pre~idente - Wilron aon .. ~alv~s t,,?SD) 

Titulares 
Jcff~rson de AgUlUf 
Alltõnio Balbmt, 
Vlilson GODI;a;ves 
Ruy Carneiro 

COMPosrçAO 

PSlJ 

PTB 

Suplentes 
1._ Mene%(>s P;mentel 
2. LeIte NCTlI 
3. Jose FeliclH110 
4, F'llínto Müller 

5uplentes Titulares 
l!:dml1ndo t,{!Vl 
bezerrB NetL) 
Artl1UI Virgilio 

1. Argemir'1 rle f"ll;ueíredD 
:;: 0sc!\ [ Pns~:()s 

Titulares 
Aloysio ete Carvalho ,PL) 
Afonso ArjllO~ 
Minou Ct,lmpos I') 

"l'itulares 

UDN 

2. lvlelo Braba 

Suplentes 

1. Onnlel Kncge.r 
:lo João AgrlplTlO 
3. Eurt (CO Rezende 

B P.l. 
Suplentes 

Jostipha Mannha tsem (egel'l.da) Aarão Steinbrucb 
Secretária - Maria· Helena Bueno BUlOdão. 
Reunj~s - Quartas-feiras, às 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 
Presidente - Aur(:l1o Vianna ,PSBI 
Vlct"'President.e - Pedro Ludovlco IPSD) 

TitUlares 
Pedro. LudovicQ 
l';illnto Müller 

~rltUlar"" 
Oscar Passos 
Edmundo L,evl 

COMPOSIÇAO 

PSlJ 

PTB 

suplente. 
1. José Fellcí:mo 
2, Walfredo Gurgel 

Suplcntu 
1. Melo Braga 
2, Antônio Jucà 

"_P.l. 
"l:'itulal'cs Suplentes 

lMTR) 

Aurélio Vianna c PSBl Lino de ~lat.os lPTN> 

Secretê.ria. - Julleta tUbe!ro dos Santoa. 
Reuniões - auIntas-felras, àE 16 hol'as. 

ECONOMIA 
Presidente - Leite Neto IPSDI 
Vice-Presidente - Jose Elmir!o (}?TB) 

t10MPOSrçAO 

i'SD 

Titulares S.uplentes 

Lc)te Neto 1- JefferSOll de AgUIar 
Attilio Fontana 2. Sigefl'edo Pacheco 
Jo.sú FeUcümo 3. SebaStião Archer 

I'TB 
'ritular(,3 Suplentea 

Jos6 Ermlrlo 1- Bezerra Neto 
Melo Braga 2. Oscar Passoas 

UDN 
Suplentes Titulares 

Adolpho Franco 1- José C!\.ndJdo 
Lopes da Gosta 2. Zacharlas ele Assumpção 
lrineu Bornhausen 3. Mem de Só. tPL, 

B.P.I. 
'Titulares Suplentes 

Miguel Couto tPSP) Aurélio Vianna lPSB} 
Secretária - Araoy O·RelI1y. 
Reuniões - quintas-feiras, às 15,30, 

EDUCAÇAO E CULTURA 
PresIdente - Menezes Pimentel 'PSD, 
Vice-Presidente - Padre Calazan.s IPTB) 

Titularei . 

Menezes Pimentel • 
Walfredo <Jurgel 

COMPOSIÇAO 

i'SD 
Suplentes 

1. Benedito VaUadarea 
.•. Slgefredo Pacheco 

(.) Llcenc~ado. Substltufdc pelo Sr, EurIcQ RC7,ende. 

Ti~IlJarcs 

Pessoa. ele Queiroz 
Antônio Jue::1 

fi;ularoo 
P&rtre Cn.Jr\Zans 
Mem de Sá t PLl 

PTB 
Suplentea 

1. Edtnundo l;evl 
2, Viva1do Uma 

tlDN 
Suplentes 

1. Afonst) Al'inos 
2. Milton Campos 

B P.L 
rllnlares Suplentes 

. Jusapl1:lt !\1arinho .sem lagendal Uno de Mattos (PTN> 
S:-'I~J'et:'lria - Vera Alv81'enga lÍ!1p.·.fl"a, 
ReuHiões - Quarta .. feln.:.s, As 16 hDn:~s, 

FINANÇAS 
P:'cs~cerd e _ Argetniro de fi'igueil'cdo fPTBl 
Vtce·Presidente - Dantel Kriegel' .UDN, 

Tilulr\res 
Victorlno f'rCll"e 
LOU':V.J da Silveira. 
Slgetredo Pacheco 
Wilson Gonl;aJ\'cs 
Leite Neto 

Titulares 
Arr;emho d(l f'igut'.iredo 
Bezerra Netr) 
Pessoa de QueIroz 
Antônio Jucá 

fitulares 
Daniel Krl(:!~el 
Irineu Hornhausen 
Eurico Rezende 

'['ltular 
MCUl de Sá 

COMPOS!ÇAO 

Suplentes 
1. AttUlo Fontana 
2. JOSé Gulomard 
3. Eugênio de Barro! 
4. Menezes Pimentel 
~ Pedro LmJovü;o 

vrB 
~upjcntel 

... , José Ermlrio 
:.!. Erlmundu Lev1 
3, Mele tirnga 
4. OScal P:u . .sos. 

UDN 
Suplente! 

1. M1Iton Campos 
2. João Agl'lp:n!l 

A.clolp110 F'nt11ClI 

B_P.l. 

Buplente 
Aloysio do Carvalho 

1. JúI!o Leite IPR' 
. Sup;cnlcs 

T'ltulnres 
Uno de Ma" os I PTNl 
Aurélio V·3nn<1 'PSBI 2. Josar:11at M:u-lnho ,Sem Ic;!;('ndll 

S("!~l'et~rjo - CId Sriigger 
Rcunlôes - Quartas- Ceiras. 

INDúSTRIA E COM~".·CIO 
Põ'!.",ldcnl(! ,. Senador Jo,.é F'ellclafu t PSn, 

v:ce-pre:;idc\!te - SenadOl NelsOn Mr,cu:<lll lPTB' 

1:'i!ulo.rcs 
Jflf'-fo Pel!clnnn 
1\ '. ib, Fonl~;n:.t 

Nelson !-'-laculan 
BanooS de Car\':J.ll1o 

Ado!phn P'r:llC(l 
lr,neu Bornh:l\.;.~en 

COl' .. lP()SJÇAO 

PSD 

PTB 

UDN 

B P.1. 

~\lp:('nt(>s 

Lobão da S'·I'. ~~ 
Seba:;flão An lx'r 

Vinldc. Llr.''la 
O"-cal Pni:>ns 

LO\J('> d~l Cl,,,Ia. 
Eurico R('1E'llde 

AnrflO Slrlnbruoh R3'JI t.I'IH nrt\ 
Serret:\ria - Marl:l Helena B11e1,,1 Bln'-Hlão. 
Rl'tlniao - quinta:.> fe.ras, à~ 15.:JO htlra", 

LEGISLAÇÃO SO:;:P.L 
pl'CS,dente - Vi,valdtl Llma I "TBI 

V .:::e-Preside Ite - WaJ1redo GUn:l'1 (Pf'.DI 

Ti:nlo.res 
Ruy CarnCtro 
Walfredo Oul ;;el 
Attillo Font-à,113 
Eugênio de Barros 

VI\'nJ(j(' Lima 
Antônio Jur:á 

Eurico Rezende 
AntónJo C:'!i'jos 

COMPo.SIÇAO 

p~l.) 

P1'D 

ODN 

Rup'r"!::-9 

1 Le:tc r·h'lo 
2 JOSE" l;,ll' Il.UI\1 

3 S r,el'rE"\.11> Pat·h '(':;) 
4 lobãu de 8th c,ru 

EdmuJ1do I e'li 
2. PC.;iSQa de QI:c:r<;3 

l Lopps ctn r;,'q .. 
2 tUd,'.!l ,~~ dt' f •. ,"r~" ·''iClo 

BPI. 

Aurélio V·:1nnn fPSl'Jl A:'\rjo Steinl,.·ucl1 11 .. 1ffi) 
Secretúria - Vem Alvuenga Mnf;'ü 
R{'.uniÕ~s - tél'ças·feiras, às 15 l1~raa. 

, 

• 

• 



§1l,Q§ Quarta-fe!.ra 1 e D1ARI9 DO CO~ORESSO N.ACIONAL (Seção 11) Agôsto de 1964 

. MINAS E ENERGIA 
COMPOSrçAO 

= 

. Presidente - Josaphat Ual'inbp 
Vice-Pres1dente - Ermirio de Moraes 

P. S. O. 
Titulares 

RUY Carneiro 
Sebastião Arcl:er 

Dix·I{uit Rosado 
Argemiro de Figuelredt 

João Agripino 
José Cândido 

Suplentes 
1. Sigefredo Pacheco 
?'. "' ,eite Neto 

P. T. B. 
i. tiutõnio Jucá 
2. José El'núrio 

·U. O. N. 
1. .Lopes da Costa 
2. Antônio Carlos 

B.P.!. 
. ' Júlio Leite (PEl 

Secretária:. Aracy O'Rei11y . 
Aurélio Vianna 

Reuniões Quartas-ie1ras às 16 horas 

POLIQONO DAS S~CAS 
PreSla.entl - Rw Carnell'O IPS.o, 

Vlce-pruttZent. - .Auré!lo Vianna IPSBl: 

Tltul .... 
• Ruy Carneiro 

Sebastião Archer 

COMPosrçAO 
PSD 

Suplentel 
I. Slgefredo Pacheco 
2. LeIte Neto . 

PTB 
Dlx·Bult Rosado 
Argemtro de FlguOlrOClo 

1. Antõruo JueA 
2. JOsé Erm1r1o 

UDI< 
JOão Agrlplno 
J06á Cl\lldldo 

Aurélio Vianna 

\ . 1. Lopes da Coo16 
~ AotônlO C"'1oo 

B.P.1: 
Jull0 Lelte lPR) 

secretária - Araey O'RelUy 
~un16e. - Quarta." ~eiraa U 18 bor&l-

PROJETOS DO ,EXECUTIVO 
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO 

Presidente _ BenSflor João Agrlplg,o tUDN) 
Vice-president.e - Wilson Gonç.aJvea ,PSD) 

COMPOSrçAO 
PSD 

Titular .. Suplentet 
walfredo Gurgel Leite Neto 

José GuiomarQ 

Mem de Sã 

Barros Carvalho. 
Bezerra Neto 

,Daniel Kneger 

Line de MattGS 

JOSé FelIeianoQ 
Ruv Carneiro 

PL 
Aloysto ae CarvalhO 

PTa 
Eam un<lo Le\-', 
Melo Braga' 

UON 
AntonIo Cerlos 
Aótj]phL,. 1;\ anca 

BPJ 
A.urétlo Vianna 

REDAÇÃO 
Presidente :.... DUt-flult ROsado rP'I'B); 

Vice-Pres~dente - AntOnio C''li.'los tUDN) 
COMPOSlc,;AO . 

-TItulares 
Walfredo Gurgel 
Sebastião Arcner 

DIX-Hutt Rosado 

Antôni{) Carlos 

J1iUo Leite· <PRI 

.. ;>SO· 
Suplentes 

1. LObão ta Sllvetre. 
2 José F'eliclano 

'PTB 
lY1J?'J. undo V111 

UDI< 
eurlcc Rezende 

B P 1 
Josapt.at Marinho (Som legenda) 

Secretária. _ Sarah Abr:-:tlãO 

RELAÇõES EXTEfllORES 
presidente Beneditc Vallal'1a:n~ \PSD) 
Vlce·Presldente,."."- pe.s.soa de Que1r02 ,PTB) 

-rttulares 

Benedicto -V1.Uada.reB 
Filln =<. M !lUet ~ 
:Meneze~ ~}j nente.! -
JOSé Gutomaro 

Pessoa Qe Q~.Je1roz 
Vivaldo Wlma 
Oscar ~ass~ r 

Antam!; Carlos 
JosP UànOlC10 
RUI PalmeIra 

• COhl<'Ú-,<;AO 

PSl' 

PTB 

I 
i 
~. 

4. 

Suplent .. 

RUr . carneiro 
t:7,,\.f.e ·.~e~ 

VI"'tortr..o t4" etre
Wilson oonÇ8Jvea 

1 AntOnIo JacA , 
:l Argeffil!O dê F1g\le1redo

'3.MeLC B"1'" uor. 
I 
3 
3 

e P,I, 

Padre Calazana 
Jo&.o Agripino 
Mem de Sé I PU 

Aa.:'tlo . ~te!nlJru(,h .tMTR) ,~L!no de Matt.os 
~ecretarfo _' JoAo 8aUShl Oatt,810D Branco. 
Beumõea qwnta& te1ra.i.,. AoS l6 OIJI'ab. 

SAODE 
PrI,.ldeIlte - Slgefredo Pacheco 
Vlo:e-Presldento - JO<é Câ.i:u!ido 

Tlt:tlares 

S!gatredo Pachelll> 
E'eàro LMdQV1CO 

COMPOSIÇAO 

SUDlentes 
Mazr:nia 

''::;O 

PTB 

UDN 

1. ·V.Jfre.· Gurlle1 
3. Eugé'!l0 Barra. 

A.n tôllic J ucA 

J<lOC! Cândldo Lop.. da Costa 

8 P.t. 
I!..ul Glubertl (PSPl ~IlgUe1 COU~ U'SP), 

Seoretano Eduardo Rui BarbOSa. . 
Reunlbeo - Qulnte.9 .retra.s, !lo l~ nora". 

SEGURANÇA NACIONAL 

PresldeIlte - Zacbarl.. ae AsoumpÇQo ·,UlJliJ. 
Vlce~Pres:idente - José Gu10marã i,PSD) 

Titular .. 

JOI'O Gulomord 
Vi(~tormo Freu-e 

SUvestre Pérlalea 
OSO&1 Passo. 

lrirleu SOrnhauaen 
Z."~ar1 ... de AosUmpçfto 

COMl"OSIÇAO 
Suplentq 

PSD 

!'TB 

UDN 

1. Ruy OÚIIeIno 
2. AtUllo l"ontana 

1. J 011& ll:r!IlIrID 
3. Dilt·Bult Rosado 

1. Adolpho l"ra.noo 
2., JI:urlco ReZende 

B 1'.1. 

RatUG1ubertl 
Sf~'t4no 
Reuntõe. -

(PSP) Aurého VlalU>a ? 

Alexandre Pfaende. 
Qtm>ta6 felraa. .. 17 1I0r ... 

SERViÇO POBLICO CIVIL 
fTesldimte _ A.loysio de 1.,;1i.rv~no \.PU 
Vlc~fTesldenr.e - LeIte Neto (PSDI 

Titular .. 

LeIte Neto 
.FW.nto Müller 

Dtx- 1lu1t Rosado 
Silve/itr. f'érl<llea 

Pa.c!rl-t _ Ca.l.Szana: . 

Aloys1.o do Carvalho 

Aarão Steinbrucb (M'I'R1 

COMI!OSIÇAO 

'Suplenteo 

1.D 

PTB 

. UPN 

1, Vlctorlno li'reIre 
2, SlgatretZo Pacb .... 

1. Melo Braga 
2. An~·Jud. 

Aotoolo COrlao 

PL 
Mem ae SI. 

B.P.I. 
Wguel COuto (PSPl. 

Il.",·etllrto - JOSé Ne, oanta.· 
Re'''flleJ _. terç ...... fetr ..... la !toru 

T::I,~NSPORTES., COMUNICAÇõES E OBRAS PÚBLICAS 
COMPOSIÇAO 

Titular .. 

Eugênl·. Barroa 
Wllaon Gonçalves 

Bezerra Ne~ 

MIguel Cput.o (PSPI 

suplentee 
. PSD. 

1: Jefferson de />iul&1 
c. 

I. J""" Gulom..-" 

Melo Braga 

VDN 
ilrtneu BomhausMII 

. ,8 P.1, 

Raul Gltiberu U'SP). 

. Secrel'ttrto "7' 

_nlO., 
Alexandre ?faender. 

quartlla-I_. .. 16 11<11V. 



j:\!-!arta,-feira 1~ 
__ -.-........ :t _ 3 ________ _ qIÀR/O~O~~.r'!P:~~f?'ª_(J ~~~!$?~I~(~,~!'.I· 28qr ~giJst'! ,de 1964 

.4"--~ ._ .. _._ ..... 

A) P!!r~ tl:!e!!~ã~ ~~ Pr~)et9 qu~1 
define '1 ~egyfa ~ I?R~)fE
çÃO AO OIREI'rO 00 AU- O) 
TOR " "" 

COMISSõES Ij:Sl'EC1AIS 
. '1.""_" ,., ,. ~ .,. 'I ~'f 

Para estudo d.~ Cl}!'sas que 
êlif.cultain o' p'~pouçi>.o 
AGI'P f'~CL/f!flI4'à s~~,s' r~; 
pe,~ussões neg~tivas na ex-

• 
Gelada ~lll vU"tucle ~o ~qUer1me,nto 

n~' 430~62 dO' \ $tI. ~l1qqr' t WltOD 
Campos, ai'fovaao llm 20 as Jsnelro 
de' 1962 

Oes1gnadn em 22 de Dovmbro de 
1962 '1"'-,11 '1, 

. f'rurrogac.a Q.~ 15 de dezembro de 
195a ~m 'vutuae' ilo Requetime?tc Q'ú. 
nlCrc 19J -tU. áptav~o' em'12 ae • 
zemoro ele 196~ -

l;urupúha4a - em 4 de JanelrO Oe 
1963. COio' ~l aestghaçào aos :·~e.o1i"te.s 
Senac10res V-a.scóriceiOs " l'órreâ'·, \ c 
Ed:nuod:o l.en, 

Prort"Oiaoa a.té 15 de d.ezctnbrO (te 
1964 em ·VU'tude -elo' H.equenmentC< no. 
mero !.~ga~63 "dO'Sr senador Me"8-
ze,s ?tment~~ aprova.do 'em 15 lo· d.e--
.ombro d. 19f1l!', .' 

Mem.bros 'n - PartJdoa 
I'" • , .,., 

G@err.a iI1at"1JWo - eSD. 
Mene..,. i.'iinenieJ '- p"u. 
Herlballi<' 'VtelI. :.. U pN. 
MilWD QlUD.poB - Ut.1N. ,. 
Vasconc'~oa ro/Tetl .-:' P.'t.»
Ectmunoo Lo'" - IIT~, . 
A!oys,c de .CnrvlllPél .... eJ,.a 

I .. .'. ,~. .. " 

.r~"'l9ao " , 

Cr:aoa em vtrtude dQ Requeranen .. 
to nY :)09·63 do Sr. Senador J~é 
u:t-mino f ap'ruvado ria se~.s!itl etc :10 de 
agÔSf.c de 1963. ' . 

, E) 
B) Para ~studar a sílual!ão da ' 

CASA DA-Mbe:R~" 'r., .. 

Orlada l~l 1U1C18 llva da Càme.ro 
P~ra efetlJar O leva,nta01en-\dos Deputados aprov3da pela ~euad() 
to da PRODUÇÃO· MIl'lIS'fV'.L e~ 1I~ 1!163 " ' 

Crtac1a em vtrtuae tio RequerImen_ 
to ali' ti61-63. do Se S8aa<Jor Jetl8l'. 
&Un de A.gUlaf. aprovado em 14 Ue 
'"giI.1O rle 19ff3, lJt:s\go.i!. .,;, 28 Q. 
agôslO de 196;l. ' 

DO PAIS' d " Membros '18' Partidos ,. , , ' e e~tu ,a" 0,9, "!)810S Beoadn",.'", " 
capazes de possibilitar a WIlSOn G<>Dçalveo _ P$P, 
SUfj )ndu$trialh:a(~ão Leite Neto "- P8p , 

.,. ' •. 1 ',. i',' Slge1redn ~cnet:c - Pl::iD. 
• Argem1I'll de Frguell'edt! _ E'TU. 

~·Mn~" ua.:-valho _ P'fli 
AIOySJ\:l Oe Carvalho' • ·,pre,shlerJJ...!.!:). 

_ ?L ' 
l\:! em de Sá. - PI... 
Jos!:phat M[lrffil"\o - S legendfl.. 

K) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n~ 1/61 

(QUI!. uISS'Ot. SOBRE AS MI\ re .. 

ProITCga<JIl ar-é H de ata.tÇo tle 11164 to n~ G6~:"ij3. do' Sr. ;Sen~dvr ~'usé AdOlPh"''' li'ranco - \JDN. 
crtaa, a em ~tu4e d.O, Requerlmen .. ,! EcUntindl~ LeVI ~, f.>'nJ 

19U citas "em vir~Ude dQ Req!l~t1men~ .Ermlrló, aprovado pa Set.s~o ~e ~,ae João Arfrlplu(.. - U DN; 

~ ElA:; '0'\' cOt\"WE'J'eNCII\ l'r..H~-
1'1"\':\ Uo s1'.!NAOO, lNl:LUJ.'\IJ!,J 
AS UJ!. t'ilurOIl a. EX4N~Ur\t.·A.O 
DU; <.:RH'ES U~ .m;s"u lJl_ 
r LO.H.'\. H( A (»~ltJl1ANI!:N'l h ~ 
l\Plll>VA!t o ES'l'AII~Lt:t UllcS-
10 o HOIUPIMENTO h o t: t·,i\. .. 
l',uH:,~'1'() DE RECAÇOE:s UI .. 
1'1.0:>1<\I'llJ"&" COM l'l\IôEh ES_ 

lo numero 1 lOO"b'3.. t10 Sr. Seuaool setembro 4e 1963. 1 Aurélic Vinnna _. PSB 
Jefterson de AgUiar aprovado' em 10 OeSlgtlllaa em 19 ôe setembl'o de Josapnat ~annpo - Sem fegeQda. 
elo dezembro de l~, 19G3 Deputa<los: ' " " 

. " GuStavo (.!l1panema ,PresldenteJ _I fi;;eJta em 't de outubr ode 19tH 
Membros (1) - PBf11d08 C'To:'Togada em vtrtud~ do ·~~que .. psn . i.. ... frorroll~úa. 

l'Kt\sca:lUOS) ~ , 

JetrcrsoD âe AguJ.a.r (Fresl(1~te _ ru;oent.o nY 1.159-63. do sr. Send-dor A.aerbal Jurema _ PSD. __ .aLe H) lle dezembro Cl~ 19õ~ :~fI.O 
PSD. ' Milton campos. aprovado na sessãQ Laerte \116 ra _ UüN 'Substi~uldc Hequcnmenw ;.W~~61 apr. em • ~ 1.0 

WilsOn CiOnçaJvea - E?SD. 

Artlliu vu-gtlÍo - PTli. 
E<l!nUIld<> l..ev't - P'rB" 
AdolpllQ Franco _ lJDl'/ , 

EuriCO Rezende fVleeJ?remqente) 
1JDI'i, " - , 

Jos~phat Marinha - S/Ieg.n"". 
Secratàr1o: OflalaJ LeglSbttlvo, 

FL-a, J, B, Castejon Branco, 

de 10 de dezembro de 1963. pelo eputndo ArnaJtlo' NDgUê1-nÜ, ,t~,!<;,!l1úrv de lSôl~ 
HeItor llias _ UlJN." ... ate 1:> 'de dezembro ele dJo;, (\('·0 

Jose {<'eUClano _ tls,J). 
·Att1lJ.o FOntann - PElO, 
Eugl!ruo Barros - PSD, 
jose Ermirlo (Rela.tor) -
Bezerra Nero _ PTB. 
M.elo- araga - fTB· 
LOPes da Cd5ta - [}DN, 

f"J.'B, 

MUtoo Uampos (P:esto.ente) 
lJUN, 

Jú1J(l l.>elte fViCePJ.) - PRo 

Doutel de AnClrade - PT}3 Heq I J3U-63 apr. em JO de Ot>'(,em ... 
Arnaldo~ Cerae1ra _ P-sp: oru ao 1\}03 
",uaret !ávora _ PUC. . ;';:nnpletad.a em 29 de Outuor.o QS 
Ewllldo 'Pinto _ M'l'R. 1.9éiJ e 24 de ab-!".1l de 1962. 

Memoros t16) - tlartl00& 

I) Para no prazo de três (3) ,Meo"z.' P!mente! - PSD, 
. ' '. V:l1suo GunçaJvea t23 de alJrU da 

meses, proceder ao estudo I !S6l. _ >""",dente - PSD, 
das proposições que digam woa~ da SUveira - PSD, 

esp 't à t" • d Ruy CumeU'o (23 de abril de 1903/, r elO, par lçlpaçao os _ PS!J 
C) SecretárIO: Auxl.llat LegLfS.ltJvo 

Para o estudo dos eleitos PL-10 'Alexandre Marq" .. cle AltlU
da INFLAÇAO E DA PÓLITI_ querque Mello, 
CA T1~'BUTARIA E'CA'V'31AL a.UDJões: 6's leir .. ~, 16 bar .... 

trapaU;adores nos lucros CtWQL,r Mond.lD I.. de Qut.u"J!', de 
das emprêsas, ' \96!' - P5D 

fnunco Rezende 123 de a.on.l -le 

SOBRE AS EMPR~SAS PRI. 
VADAS' 

CrllIda em virtUde do Requerimen_ 
to 01 631-63. do Si, senador' Douv,", 
VIeira. aprovaà<> Jl8 .... ão' Ú. '2 de 
agOsto de 1963, ' 

MEMBROS 1963, - "'DN, 
Senadores~ DaweJ Krleger - UDN, 

Bezerra Neto _ President~ Milton campos (Vice·Preslaeo'.e)! 
Aío-I1S0 Arinos - Vice .. Presidente _ UDN 
JHfer.soIl de Aguiar - Relator. HenbaJC10 Vlelra _ UDN. 
Leite Neto LoOPes aa eoata _ nUN, 
Nelson MàcuJan S-Uvestre Périclea •••••••• , _ ?rB 
EUrico Ltezende 'l/tvIiJd{) Lima - P'l'B. 

~... Aurélio Vianna. JI .. maur~ Silva (24 de a.bril de ~9ti3). 

F) Para estudar 11 situação do~ 
TRANSPORTES MARlTl. 
MOS E FERROVI~RIOS ' 

Crlada .em VIrtude ~"Requerl\ll""- SecretáXta; Arac. O'Re11ly d. S<>uza _ PTB' 
DesJgnada em S de agôsto de 1963 to 09 152.p 63. do Sr .. :)enadot José . -" ___ ' __ Iraga:1o se011'l- Plntô FerreU1\ 

' Ern1irk> Aprovado bn SI>;sãc de J3 de - ~, 
Pl'orrOga<ta em vlrrude !lo Requeri. novembro de 1963,' COMISSõES ESPECIAIS:;'~o d, abru de 1963) - Relator -

mento n' 1.161, de 1963 cio Senno:r .. p 

SenMor AttUló l>ont&I1a; apl"Ó'le,jo O .... .gnarl. em 13 de Qove",,~~ ~ PARA O ESTUDO DE ,.tOY'IO de Carvalho - 'PL. 
em lO de dezembro de '1963" ,,963, • PROJET. OS DE EMEN Lino d. Matos_-PTN." • 

' I'l'Orrog."" a~ 16 de dezombro de 
Membros,16) - partidO! 1964. em virtude cio EUquartmeoto DAS A CONSTlTUlC!O L) Projeto de Emenda à C0I18. 

PsApttUlo F.<n)~ - Preslde.,tAI - ~I~ l!~~~~.~o ':'10S"á'e"d3!7.e~~ J) Projeto de Eménda à Çons- tituição n9 8/61 • 
. de 195'.1,' , tituição n9 4/61 151mRE EXONERAÇAO poa PRo.. 

José Follclano - ,moe-Pr,) , , FÓSTA' DO SENIUJO, DE CHEF/jI 
PSI>, • Membr"" t6) - p~rtld<>s IQUE OISPOR SOIJRE VENCIlWlN· DE ~nSSAO DIPL01\IAT1CA DS 

JOS6 EnllrlO - Relator _ PTB. 

A4oIp/lo Fr4noo - urm. " .'.. . - . ~ 
Aur6l1o Vianna _ PSD. 

s~ía; 'On.:1aJ'~tt .. , 
1?1.--' '~ $!l>~ 1!46 $~~.'" 

,Attnlo l>Ontana - PSD. TOS DOS IIL\GISTRAI>OlII ' CA!,A1'ER PERlllANENTll" 
SlgetrodO Pacheco _ PSD, 
JOSé ~ _ f'l'B. Eleito em 2'1 de lunno de 196J, 
=tIU BornIlausen - \1DN. 

Prortogod'l: ' , 

J1llio LeIto - PR. - até 16 M dezemhro d. 1969 po)O 
secr.tarto: AuxlUar Lo'lslotl"" ltequ.rlnltnw 600,81 apr. em t. 4Ii 

PL-19, Al~""~ 14, de A, !4~:' ..... l1Íbl'O'de 1981" , ' 

ll'lOlto am 3 d<I outuim> 4. 1031. 
frol'I'ogada: 
_. ate 13 de dezembro de 1~2 ""li! 

Reque:imento 60tI-CI1, ap_ em I. 
d. ,.neb'" de 1981;, ' , 



(Seç5.o 11') Agõsto de 1964 

- ate 16 de lanolro ae 1963, pelo ~1lletade em 30 de !Oarço ele 
Requerimento 181-62, apJ'V"'2<lo "'1\ AS 196i1. :19 qe outubro de 1962 • a 6. 
de dezembro de 1962; abril de 1963. 

João Agrl~lno 123 de abrU de 196!3 
_ Vlce-Prnlllaente _ UDN. 

DanIel Rrteger - tJDN. 

S) Projeto de Emenda à Cons_ 
tituição n9 6/62 

- ate 16 d. dezembro de 1964, pelo Membros U 6) - partidos I 
lItequerlmento 1.140-63 ,aprovado eJll . 
10 de dezembro de 1963. ao!!er""" tle Agui.. _ PSD.· 

COmpletada em 30 do março de W\IsOn Gonçalv.. .23 d. obril de 
1962. 29 de outubro tio 1962. a3 ~. 1963) - PSD. 
abril de 1963. R1ll carneIrO - PSD. 

Memor"" '16) _ Partl60a 

. Menezes punentel - PSD. 
Ruy Carneiro tll8 de abrU de 19\13) 

_ Presidente _ PSD. 
Lobão da Sllveua - PSD. 
JeflersoD a. Aguiar t23 cio .brU & 

1963) - PSD. -
GUldo Monclln c29 de outubro d. 

1962. _ PSD, 

LobâO tia Silveira - PSD. 
GUldo MondlD \29 de outubro de 

1962) - PSD . 
M1Iton campos - UDN. 
Rer\baldc VIeira - UDN. 
Lopeo <Ia Costa - UDN, 
João Agrlpillo l:r.l de abL'll de 196&) 

-UDN •. 
E:urlCO Rezende '23 de r.brll de 

1963) - UDN. 
S1lvestre pér1Clu 123 de a.brU 4e Dallle; !trleger _ lIDN. 

EurIco Rezende 03· de BlJrU d. 1963) _ I'TB. 
1963' - UDN. 

M1Iton (lampos - UDN. 
Berlbaldo Vieira IVlee-Pre:s1d.n~) 

_ UDN. 

ONgueh.."'8 da Gama. - P'l'D. 
B ... ro.s CarvaJro - P'fB. 
Josaphat Marinho ('23 de 110m M 

19831 _ S. leg. 

S1Iv .. tre pertcl.. 123 ae abrU de 
1963) - PTB. 

Nogueira o. Gama _ P'fB. ,~ 

Barro.s Carve.illQ - I'TB, "f' 
AloYsIo ti. CJlJ'Valbo - PL. 
AurélIo VlallDá .23 de abril 4e 

(963) - Re'laror - E'SB. 

Q) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 2/62 

(INSTITUI NOVA UlSCRIMINACAO 
DE RENDAS EM FAVOR 005 
&ruNICIPIOSI. 

Eleita etc 2S de ma.tc de 1962. 
Prorroga!;ão: 
_ até 11; d.e dezembro de 1963 DeJo 

RequertmeDto '181j~ti2, aprovado em 12 
de dezembro de 1962: 

_ até U; de dezembro de 1964 ",..l{) 
RequerimeOto 1.146·(13 aprovado em Lopes de Costa - l1DN. 

vaga do Senador P!nto Fe:-reU'!\ 
(23 de abril de 1982 - Relat,ol -
!'TB 

Aloysio de carvalho - PL. ~ 
1.inO de Matos - P'fN. 

.L 10 de dezembro de 1963, . 

Bezerra Neto (23 de abril de 196!u _ ?TB. 
AmaUl"!' Silva (23 de abrU a. 1963) 

_ PTB. 
Vivaldo Uma _ PTB, 
AloysIo de Carva1bo - PL, 
Llno d. Mata0 - P'fN'. 

O) Projeto de Emenda li Cons
tituição "911/61 

ItRlAÇAO IH' NOVOS 
. aflJNIt:IPIt!S, 

EleIta em 28 de março de Im, 

~orrogaçAo! 

- até ló de dezembro ete 1963 pelo 
M) Projeto de Emenda ã Cons- Req. 794-62, .provado em 12 ~. i1e-

- 9 9/6 zembro de 1962 tituiçao n 1 _ .. te 15 d. dezembro de 1964, pelO 
'QlIE MOOlFlCA O REGIME 01:1 Reg. 1.143-63 aprovado em ~O ae 
DrSCltlMINAÇAO DAS RUNltA0l dezembtfJ de 1963, 

COmpletada em :.19 de outubro Cl:e 
Eleita em 20 de novembrO de 19tH. '1962 23 de abril de 1003 e 22 f!e lU· 
Prorrogada: lho de 1963. 
- até 15 de dezembro de 1962 ~J.o· Meml)roe - Partidos 

Requertmento 605·61 ap:-Ovado em J.4! 
de dezembro de 1961; \ Je!tersoD de Agmar - PSD. 

WiLsOn Gonçajve!l !23 de abril de 
- ate 15 de dezembl\~ de 1963 pelo, 1963) _ pSD ' , 

~,equerlmento 782~62 aprovado e.'ll 12 Ruy Carneiro _ PSD. 
de deLembro de 1962; LoDão da SIlveira - PSD. 

- até ló Ge aezembr() de 1964, ~i(l 
Requenmento 1.141·63 .aprovado em 
10 de dezembro de 1Q63. 

Membros (16) - PartIdos 

GUldo Mondill 129 de vutu1::lro de 
1962) - E'SD 

Milton Caulpo$ .,.. ODN. 
HerJb&Jào Vleira - UllN, 
Lopes da Costa - l1DN, I 

OOmplet,aàa em ZÕ d.e &.brU ôt 
1963. 

Membros _ PartJdoa '''J.' L 

Jefferson de Aguia.r - PaP. 
,Wilson G<>nçaJvea 123 d. aI>l'1l ée 

19t13) - PSD. . 
Ruy Carnelro - PSD, 
Lobã.o da Sílv.elra - PSD. 
Leite Neto '26 de e.hfÜ de 196õ) 

_ PSD. , 
Ml.ton Campos - ODN. 
Heribsldo' Vieira Vice· Presidente _ 

UDN 
Meneze,s ?irnentel - P5D. 
Eurl00 Rezende 123 de abri td.e 

1963) - Relato, - UDN: 
Silvestrt! Pérlcle.s 123 de s.bril d:t 

1953\ - I?residente _ PTB. 
Nogue1r:l da Gama - PTB. 
Barros Oarvalho - PTB. 
AlOYSiO de CarvalhO - PL. 
Lino de, Matoo - PTN, 
João Ag:ripíno 123 de a\)r11 de \&83) 

- UDN 
Oanlel Kríeger -_. UDN. 

R) Proj~'to de Emenda à Cons
titui',ão n9 3/62 

JettersoD à.e Agulat 123 d.e 
de 19631 - PSD, 
Menez~ t"'imentel _ PSD. 
Fllmt-<. Muller - PSD. 

a.brU • João Agripino 123 de abril 'da 
- UDN 

Eutlco Rezende 123 de a.br1l df 
lC63) .:. UDN.· 

GUldo Mondin 129 de outub:o de Silvestre Pérlcles t23 de a.bril de 
1963) - PTIl 

1963) (AUTORIZA O rR18UNAL SuPE
RIOR ~LEITORAL " FIXAR DA
TA P A.RA A REALlZAÇAO DO 
PLEBISCITO PREVISTO NA 
EDENDA CONSTITUCIONAL K' 
4 _ A'ro ADlCIONALI. 

196:2 1 - flSD. 
Ruy carneiro (23 de abrH de 196:3 

- PSD 

Daniel Kneger f Relator) - U'DN. 
Eunco Rezende 1.23 de aoru de 

1~63, - UDN. 

A:1utoo ()ampos - . OUN. 
Henbalào Vieira - U UN. 
RUI !?almeirb -UlJN 
Amaury Silva - 2.3 de 

lUl.'::.!' _ P'YB 
B·.1 1'1'0:; Carvalho - P'I'B. 

abril de 

A "::!.enllrc de Figueiredo - PTB. 
B",zprra Neto 123 de abril de j963 

_ VI'H 
!'lf)V":(~ de Carvalho _ PL.. 
LlIlc de M;lt-os - PN. 

n ProjGto de Emenda à Cons
,titu{çâo nq 10/61' 

V'.P:.H i'H;/\O OAS eU'IAS DE IM
.. i~()STOS DESTINADAS AOS t't'lU

!'-:!(IPIOSI. 

E:Cllp em "2B de aezemorc de 1~õ"Ã 

Plu!ug::-.oa: 

- -itf' J~ de (}ezembrc de 1953 Dflc 
HE'Q 1~:J-6~~ aprovado em 12 dt de' 
zenJ:)~{} :::le 1962 

- a.té 15 de dezembrt de 1964 Df'Jt 
kt'Q I 142-63 aprOVEI de e:n 10 11l! 00· 
tl.lQ~o de 196:L 

Noguetra da Gama - PTB. 
BatrOs carvalho _ PTB. 

. AloySio de Carvalho - PL. 
Miguel Couro - P8P. 
Cattete Pinheiro 123 de abrll de 

Ig63) - PTN. 

P) Projeto de Emenda à Cons-
tituição n~ 1/62 ' , 

fOBRlGA'l'OIUEDADh DE CONCUR
SO PARA INVESTIDURA EM 
CARGO INICIAI DE CARREIRA 
Il PROI1l1Çi\O DE NOMEAÇOES 
INTERINAS) . 

EleJta em 1{1 de maio de 1962. 

prorrogana: 

- aUr 1õ de dezemb!"o de 1962, pe!Cl 
Req 185-62 aprovada em C? de de~ 
zembro de 196~ 

- ate 16 de Clez.emtlr<l de 1963 ~elc 
Req ! 144-tiJ ti provado em 10 dE' de
zembro de 1963 

oompletaoél em 13 de ElbrU â.e l.SBa. 
Mernbros - l?art.1dos 

JertersOD de Aguiar - PSO. 
Wilson G'.mcalves 123 de abril de 

!E'63) - PSIJ 
RUy Varnelro - PS. 
Menezes !?lmentel - PSD. 
Milton Ctlmp()~ - ODN. 
Heri!)a!de V:t>.r!'l - VD~, 

E:urlco fte?,enae' 123 de a1>:1l dt 
1963) - OU~, 

Elelta e:Dl 10 de JUlho de 1962. 
Prorogaç:.io: 
_ ate .lb <le dezembro de 1963 pelo 

Requeruneptc. 187-6~ a.provado em 1:2 
de dezembro de 1962. 

_ atE> lb de dezembro de 1964' pelo 
RequeruneotQ 1 146,·. aprovado 87l) 1(1 
de dezembro de 1963 

Completada em 23 de a.b,"il de 
1963. . 

Membro.<; - Partidos 

JeffersCin de Agu)al - PS •. 
WilSOD Gonçalvés 123 de abriJ dt: 

1963) - 1'8D. 
Ruy Cé~rnelrO - PSD, 
tACáo da Silvelril - PSD. 
Meneze~ Pimentel - PSD. 
Leite l\'el'.o 123 de abrll de 1963J· 

PSD 
MUton Campos - ODN. 
Herioalcto Viena - eDN, 
.}oàC Agripino 123 de abr1l de 1963) 

_ UDN. 
eurico Rezende (23 de &.Or'J de 

1963) - ODN. . 
Daniel Krleger _ UDN. 
Sll~estl'e péTlcle.t; (2; de abril dt 

1963) ~ I'TB 

Nogueira da Gama - P"TIS. 
Barros CaM'ã.rho - PTB. 

Mem éfe Sé - PL. 

AaráQ Stelnbruch _ MTR. 

IDISPOE SOBRB A ENTI!EGA AOIJ 
. MUNICJPIOS DE 300/. DA AURE

CADAÇAO DOS ESTADOS QUAN
DO EXCEDER AS RENDAS MU-

. NICIP AIS) • 

JI3-elta em 13 de setembro de lS-C2. 
E'rorrogada: 
_ até 15 de dezembro de 1963 pi~lo 

R~quer1mellto n9 1.147v 63 ôi.pro-vudo 
em 12 de dotembrc <lo 1962; 

_ ate li ae dezembro ae 100, oelo 
Requer1nleQto 1.14'1 .. 0 a:a,PfO\>BJc ttrJ 
10 de d""embro tia 1963. 

Completda em 23 da abrU ae 19611. 
MembrQlS - Pa,rt.lào.<s 

JeltersoD ae AgulIU - PSD. 
Ruy Comere - PSD 
Lobão da Slvera - I'SD. 
Wilson QonçaJvea l2:i de a.brU d. 

1963, - PSD, 
Lene Neto ,23.4.63) - PSD. 
Menezes Plmentel - f'r~ló.ente. 
Milton campoa ~ OUN. 
H.rlbaldo VIeira - O'DN. 
Jo.saphat Mar1Dho -' '23.'.63) -

VIce-Presidente - ODN.· , 
Danle. !trieger - UDN. "i 
Vaga do Senhor Plnto Ferreira. 
Eurico Rezende 123.463' - (]DN. 

.26 .• 63) - PTll. 
Nogueira da Gama - P'fB. 
Barros oarv&1ho _ PTB. 
Mom de 8é - PL. 
MIguel couto '23.4.63).' - PSP. 

-T) Projeto de Emenela à ConS
tituição n9 6/62 

!AUMENTA PARA QUATRO O NO. 
MERO DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS E 00 DISTRIT~ 
FEDtRAL NO SENADOI. 

Eleita em 13.9. 6~ 

Prorrogada: 
- ate 15.12,63 pelo Requerimento 

790-62, aprovado em 12.12.62; 

_ a.te 15.12.64 pelo· aequerlmenlo 
1.148·63. a.provado em 16.12 63. 

Completada em 23.4 .. 63 

Membros _ Partidos 

Je'uersoD de AgUiar - PSO 
Ruy Carneiro - P50 
Lobão da Sllveira :.. Relator' 

E'SD 

WIIso" Gonçalves (23. 63) 
PSD 

Menezea Pimentel _ PSD 

MUton campos -UDN 

aerlbaldo VIeira - O~'" 

-, 

-
Josaphat Mar1nho - (23 4 63) _ 

tlDN 
Dante! Krleger _ ODN 
Eurioo Rezende - \~~ "63) _ Vl~ 

ce-Presidente - UDN .' 
••. Vaga do SenadOr Pinto Ferreira 
'23 • 63) - Presidente - PTB 

Nogueira d:. Gama _ PTB 
Barros oarvalho _ P'l'B 
Mero de Sá - PL 
JúliO Leite (23 1;.63> _ PR 

U) Projeto de Emenda à Cons'-
tituição n9 7/62 . : , 

{REVOGA' A EMENllil CONS'l'KT{L
CIONAL N' 4, QUE INSTITum Q 
SISTEMA PARLAMENTAR DEl 
GOVllRNO E O AR'l 61 DA (;()NlÍ~ 
TITtlIÇAO FEDERAL DE 18 DIiI 
SETEMBRO DE 19461. 

Ele1 t.9 em 6 12,62. 
Prorrogada: , 
- até 15.12 63 pelo Requerimento 

191·62. aprovado em 12.12 62
6
' 

- até 15.12.64 pelo R'quor 81110 
1.149-63 aprovada em 10.12 63. 

Completada em 234.63.' 

f 



, 'Quarta-feira 19 
-.:soa 

Jpli\RIO DO CONC,RESSO NACIONAL: (Seção 11) Agôsto de 1964 2809 

Membra. - Part!do.s 
Jeflerson de .Ilgul&r _ PSP c. 

Ruy Oarnelro - PSD c',· 
Pedro Ludov!(iO - PSD 
WIlson Qonl;a1ves (23,4.63)" 

PSD 
Benedito va.t!adares - PSD 
Meneze.s Pimlmtel _ PSD 
Milton campos - UDN 
Herlbaldo V.cUa - ODN 

Leito Neto - PSD 1 Monso ArInos - UDN Deslgnacla em 25.5.196i 
Amaury SUva - PTB Jasapllat Murinho _ Sem LeKellda JeffErson de Aguiar (PSD). 
aozerra Neto _ P'l'l! Raul Gluberti _ PSP Antônio Balblno (PSD>. 

... Vaga do senador Pinto Ferreira José Le!te ._ PR Wilson Gonçalves (PSD>. 
_ PTB Ruy Carneiro (PSD>. 
'" Vaga do Senador Eduardo Qa._ Menl~zes Pinlentel fPSD). 
talão tVlce-PreSldente. - PTB 2-2) Prol'eto de Emenda à Edmundo Levl (PTB>. 
• . . Vaga do Senador Eduardo M.! ' Bezerra Neto IPTB). 
snUIl _ PTB Constituição nG' 7 /6'} Art-hur Virgillo ,PTB). 

R d ~'t ! OScar Passos IPTB). 

EUrico Rezende 123 4.63) - lTDN 
Dame} Krjeger - UDN 

i!:urlco ezen e - rrr' -'1.:1 e - tTRA~~Sn'.L!l::\V'A PAR.A a RE-\ Afonso Arinos tUDN)'. 
MlIton Campos - UPN - SEUl' lt. OU ~lU.ITA1t lJA ATIVA I Milton Campos (UDN). 

João AgrIpino ,23 4 63) _ UDN 
Ainaury SilvlJ 123," 63) - PTH 
NOgueira da Gama ._ PTB 
Barros carvalhD _ PTB 

Daniel Krieger - UDN l ":'d· QUE St (.;AXUU>iH AR A CARGO'I Eurieo Rezende roDN). 
t Aloys1o de Carvalho - pt, I!:LfTIVOJ. Aloysio de Carvalho IPL)'. 

\ 

Josapha-' Mannho - Relator Josaphat Marinho cBFI). 
sem Legenda Des:gnada I:m 2.10 63 Aur~llo Vianna (BFJ) 

Prorroga.Cl.a até 1~.12 64 pelo S"- 1 I. J.r~o steinbruch IBPl). 
queriment.o oámero 1,156·63. &,prova- I ___ _ ____ ~ Mem de Sã - PL 

Raul Glubertl - PSP Y) Proj.'to de Emenda 
tituição n9 4,63 

à Cons- do em 10 12 Ii~ 

V) Projeto de Emenda 
tituição n9 1/63 

à Cons- (CONCEDE 1~\UNlUAD[S AOS 
VEHEAOORESJ 

OeS1gnada em 20 ~ 63 
(TltAllALlJO OE; MULHERES E l\lE·· Prorrogada ate lf) 12 64 pelo Re-
NOI~S fi! TRABALHO EM lN~ quertmentç numero 1.153~63. ..prova-
DUS1RIAS INSALUBRES). do em 101263 
DesIgnada em 33".63 Membros - ?arUdos 
Prorroga0 a lué 15 12 64J,elO Re- Jefferson de AgUiar - f50 

1 150 63 . /01 Ruy Carneiro - PSD QUerlmento . -. aprov o em LObãu d.a Sllvetr,. _ PS]) 
(te dezembro de 1963 I Wilson Gonçalves _ PSD 

Membros - partidoS . PSD 
JetrersOD de AgulaJ - PSD .:"' I tteW:z:et%l~en~~b - . 
Ruy· Carneiro - PSD f' Amaury 811va _ PTB 
Lobão da SIlveira PSD Bezerra Neto _ PTB 
Wilson Oon~alves - Reta:or ... VS.ga do SenadO! Plnto }PerTe\r8 

PSD 
Menezes Pimentel _ PS.o - PTB 
Leite Neto .- PSD Silvestre Péricles _ PTB 

M em,l)ro,s _ ParUdos 
Jefferson aI: A.gulal - PSD 
Ruy carneiro _ PSD 
Wilson GOI:l~a!ve.s - PSD 
JOIe Feilcj8no _ 'PSD 
WaUredo Gurgel - PSO 
Argemtro de Figuetredo - PTB 
Be:z.erra Ne:-o - PTB 
Sllvestre E'érlcles. - E'TB 
Edmundc (.A!V1 - PTB 
Eur1~(! ReZl!Dde - UDN 
MUton Campos - ODN 
AIOYSlo de carvalho _ PL 
A!onso Annos - UDN 
Josapbat Marinbo - Sem Legenda 
JÚlio Lei te _ PR 

2-3) Projeto de Emenda 
Constituição n9 8/63 

à 

Amaurv Silva - PTB Adalberto Sena _ PTB 
Bezerr Q Neto _ Vice-Presidente Eurico Rezende (23 4 63) _ UDN (AUTONO~llA DOS !\'IUNI()(PIOS) 

PTB MOton Campo! - (1DN 
Vaga do Senador Pinto Ferreira AIoyS10 de Carvalho - PL 

_ PTB JO$aohat Ma.flnho - Sem Legenda 
João AgripIno _ UON 

IttlvE'stre Pél'lcles '_ PTB 
Argemlro de l"Iguelreoo - PTB 
Eurico Rezende (23 4 63) - UDN 
Milton campos - ODN 2) Projeto de Emenda à Cons--
Oanjel K.riel~er - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Legendg 
Afoysio de Carvalho - PL 

tituicão n9 5/63 . I 
tDISl'OI!. SOBRE o InIl'OSTO DE 

VENDAS E CONSIGNAÇõES I 

DeSignada em 31.5.63 
W) Projeto de Emenda à Cons

tituição n9 2/63 
Prorrogada ate 15 12 64 pelo Re

querimento núm.ero 1.154·63. apro
vado em 10 12 63 

(1);1:',1'1'0 DE PROPRIEDADE) 

D..'.,."::,..l(lOS em 23 .... 63 
prull ug:a.<la; 
- até 15 l:L64 pelo Requerimento 

1.151-63 e,.prclvado em 10.12 63, 

Membros - PartlóoS 
JeUerSOD du Agu1ar _ PSD 

Mem bras _ partldo.s 
Jefferson Qe Aguiar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
LObâo dª Silveira - PSD 
Wilson Gonçalves _ PSD' 
Menezes 'Pimentel - PSD 
Leite Net<t - PSD 
Amaury Silvl'l - PTB 
Bezerra NetQ - PTB 

Ruy 0a·rne1ro - PresIdente - PSD 
Lobáo da Süvelra - PSD .• . Vaga do Senador HUmbertcl 
WilsOD GoD.ÇtlJVes - PSP 
Menezes Pimentel - PSD 
Heribaldo Vieira - Vlce-Preslden-

te - PSD 
Amaury 5U va - PTB 
Bezerra Net-o - PTB 

• .. .. Vaga de Sena-dor p·.nto Fer
reira _ pTB 

Neder - PTB 
Argemiro de Figuetred.-o 

Eurloo Rezende - UDN 
Mllton Campos _ ODN 

Dantel Kr1eger -: UDN 
Aloys!o de Oarvalho - PL 

PTB 

Silvestre Pl~rh.!Jes _ PTB 
Artw vuglllo - PTN 

J ... phat Marinho - Se mLegenda 

Eurlcc.. Rezende 123.4,63) - UDN 
Milton campol - Relatot· _ UDN 
João Agripino - ODN 
Josa.Phat Marinho - Sem Legenda 
Aloymo de Carvalho _ PL 

Z-') Projeto de Emenda 
tituição n9 6/63 

IINELEGffiIL/DADE) 

à 

X) Projeto de Emenda à Cons- Designada em 3.10.63
6 , . - o 3/63 Prorrogado até 15.12. 4 pelo Re-

tltUlçao n· querlInento número 1.166-63. aprova .. 
1D!8POI< SOB!;!'; A ADMINIS'fRA- do em lO 12 63. 

ÇAO DO IIISTRITO FEDERAL E Membros _ partidos 
MATERlA DA COMPI!."TltNC'A 
PRIVATIV 11 DO SENADO). C, Je!!erson tio AguIar - PSD 

. Ruy earnetro - PSD 
Oeslgnaaa em 26.63 WilSon Gonçalve5 _ PSD 
Prorrogada ate 15.12.64 pelo Re- José Felic1Bnc _ PSD 

Querlment.o 1 152-63, aprovado em 10 Walfredo Gurgel _ PSD 
de dezembro de 1963 Argemiro de Figuelredo - PTB 

Membros - Partld-os Bezerra Neto _ P'fB 
Jef1erson cle Aguiar - PSO . Silvestre Péricle" _ PI'B 
Ruy carneIro - PSD lidJllundo LeVl _ PTB 
Lobão da ao velra - PSD Eurico Rezende _ t1DN 
WUson GOJlçaJve" PBD Milton campos _ UDN 
Ilelleze., Pimentel - PSD Alovslo de Carvalho _ tJDN 

e.slgnad.a em 22, 10" 63 
Prorrogada ate 15. 12 64 pelo Re

querimento númerO 1 15'1·6:i. aprova
do em 10 l~ 53 

Membros - ParUdoe 
Jefte:son tle AgUia.r - PSD 
Ru"V carneiro· - PSD 
Jo-seo Fel1cl:lno .... PSD 
Wilson OonçaJven - PSD 
. Bezerra Neto _ PTB 
Edmundc l .. eV1 - PTa 
A"gemtro l~iguelredo - PTB 
MelCl Braga :- PTB 
Eurlct Rezende 123.4 63) - UDN 
Aloysio de Carvalho - ODN 

. Aforu;o Arinos - UDN 
Josaphat Marlnho - Relator 

Sem Legenda.. 
A uréllo V innna - PTB 
JÚl:o. Lei te _ PR 

Z-4) Proj"to de Emenda 
Constituição n9 1/64 

lEleição aut.omática do Vlce-Pr!e-· 
slden~e COm O presidente ca Repl1-
bllcal . 

Designada em 26.2, 1964 
Jefferson \le- Aguiar (PSD). 
Ruy Carnei.ro (PSD-. 
J.obilo ti. 811 velra IPSD>. 
Wilson Gonçalves (PSD). 
J!\Sé Felkl.no (PSD). 
Btzerra Netv pTB). 
A.rthur Vll'giUo IPTB) , 
A11tônl'l.. Jucá (PTB). 
OSca.r Pag.')os (PTB). 
Antônio Carlo::, IUDN). 
lI!Oyslo de Carvalho IPL) 
Euricc Rezende (UDN). 
MHton Campos (UDN). 
Josaphat MarInho (BPIl. 
Júlio Leite IBPI). 
AuréUo Vlm::na lBPD. 

2-5) Proj.;1o de Emenda 
Constituição n9 2/64 

à 

(Dá nova redação à aUnea a, do 
art. 101 e aI item IX do art. 124 da 
COnstituição Federal, a fim de esta
belecer que sejam processa-dos e JU! ... 
g~àos, nos (:rimes COmuna: 

- os membros do OOngresso Na
cional, P'e1o Suprem-o Tribunal Fe
deralj 

- Os mem.brO/) &;ls A.$emb1éla.s Le
gislativas, P!'1O!! Trlbu..,als de Ju.stlca). 

COMISSõES 
PARLAMENTARES DE 

INQUÉRITO 
CRIADAS DE ACORDO eml O 

ART 53 DA CONSTITDlÇAO E 
O ART, 149, ALINEA A 00 RE
GIMENTO INTERNO. 

1') Para apurar a aquisição. 
pelo Oovêrno Federal. do. 
flcêrvos de concessionârias 
de serviço. púlilico. e a 
importação de chapa. de 
aço para a Cia Siderúr
gica Nacional. 

Criada pela ReSOlução ciunero 11. 
de 19b::! assinada peio Benhol Ne.son 
Maculan e mais 28 Senhores Sena
dores !apresentada em 30 de mall de 
1963' . . 

DesIgnada em 31 de ma!o de 1963 
_ Prazo _ 12<l dias, ate 28 de se
tembro de 1963. 

proIToga da: 
_ Por mau 120 dias. em virtude 

da aprovação do R.equenmento no.
mero 656-63 do Senhor senador JoãO 
Agripino. DA sesSão de 18 de se'em" 
bro de 1963 121 horas) . 

_ PCI mels um ano .em virt'ldr.: do. 
aprovlção do Requerimento O!Ímetl) 
1..173-63. do Senhor senador Leite 
Neto, na sessão de 12 de dezembro 
de 19H3 

Membros _ partlóos 
Jef1erson de Aguia.r - PSD . 
Lelte Neto lPresidentel - PSD 
Ne!~.on Maculan - PTB 
João AgripIno !Relator, - UDN 
Joss,phat MaIlnho - Sem Legenda 

Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do Senado 
e outros. relacionados com' 
irregularidades graves Q 

corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafo. 

Crlada pela. ReSOluçã.o numere 33 
de 1963, a.ssmadJl pelo Senhor Jef
ferson de Aguiar e mal~ 33 Senhures 
Sena-dore!; .apreSentada na sessãc do 
3D de outubro de 1963). 

Pr!tro _ até o rIm da sessão leg~s" 
latJva de 1963 
pro~rogaçâo poI 9{) dia., late 15 de 

marçe de 1964\ em vtrtude do He .. 
querimt>ntc número 1 163·63 io t:'e
nhor SenadoJ WIlson Oonca:v('s 
aprov.3.do na sessAo de 10 de dezem
bro de 1963 121 30). 

Designação em 6 de dezemb:c dI 
1963 

Membro" (lI) - Pl:lrt1do;~ 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Lt1te Neto - PSD 
At'n,o Fontana - PSD 
Wil.Son Gonçalves - Presidente -

PSD 
Art'Jr vtrgUlo - P'l"B 
Bezerra Neto '811 63 - Vice·pre. 

i~dent.e _ PTB 
Mello Bra,ga - PTB 
JJ~O Agrlp'no _ UDN 
Dtl1l1el KT1egel _ UlJN 
EUrico Rezende 123 4 631 _ lIDN 
Aurél10 Vianna - PSB 
Secretário: AllxIl1ar L..f'f'"\~\auvo. 

PL-9. J Ney Pa.t.sos DAnt.M ' 
1..obã.o da SilveIra - PSD 
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(~ONGRESSO Nl\CIONAf ~ 
IlREsmtNCIA 

COMISSAO P.1ISTA 
lncullUt.1i4 de apicc:ar o Veto 

Parcial ':0 $r. PresLãente da Ec
pdblica; ao proieto <lo Lei <la ca, 
maTa n9 76, de 1964 (PrOjeto de 
Lai n' 1. ao, B-63 - na Câma
ra). que aprova noTma" revi.5ão 
de preç~~ em contratos ele obras 
ou serViços li cargo de órgão do 
Gov~rno Federal e dá outras ptOM 
vtMncias. 

f'IftI!<lElRA ItEUNIAO. DE lNSTA
LAQAO. R1~ALIZADA EM DEZOI
TO DE AGOSTO DE 1954. 

As 15,30 hOl'as, do dia. dezoltô de 
a,ôSto dO 19M. na Sala d ... comis
itõcs do senado Federal, presentes os 
Senhores Sena.dores Da.níel Krleger, 
S:ugenio Banos e Heribaldo Vieira. e 
()J Senhores Deputados Tarso Dutra. 
Vasco Filho e Orlando ...... Bertoll1, reú .. 
!l'le·se a comt3São Mista. incumbida 
de aprt!ciar o Veto Parcial do senhor 
!Presidente da República ao Projeto 
de-- Lei n9 76, de 19-64 (Projeto de Lei 
,,9 1.140-B-63 _ na Câmara) que 
aprova. no::-mas para revisão de pre .. 
00s em contratos de obras. ou servi .. 
ços a. cargo de órgão do a ovêrno Fe .. 
de-ra-l e dá outras prov!dências. 

Em obediência ao preceito Regi
mental assume fi PreSidência. o Se
nhor senador H~:iboldo Vieira que, 
declarando :insl"alada a Com!s.séo Mis
ta. determtn~. s~ja p1'ocedida ti. elei
ção pal'?> 0& (''"\'"Zos d~ Presldente e 
Vlce.P-:'C<1in.ente rcp.cctivamente,
ntravés de tSCrt1t,{nlo secreto, por cé .. 
dvlrB l1'1:flrmirots. previsto no ~rtir.o:o 
81 d~ f"".?{'1·'T'e-t'~Õ Tntc"no. P?fa. tanto 
drsi""!"nr-ndl) F's:~Ilt1n"n.or o Sr, D~U
"tfId::> Orl:-n1o PertolJi, 

C'lJncltl'1~ B 1-0~i'<;:0, apuro-e::! o se
cu:nb rc-..:.I]t{'õo: 

P8r3 presidente: 
Se~dor O :Ji~1 Krl;;-:~r •. , 
D:,pn+1.do 'fa.rso Dutra .. ,. 

::; \fotos I 
1 voto ; 

P:-f:-o. \'"lcf:<-Prc:<:'uente:. 

Sen:dor I\.fem r.1(' Sé. ..... . 
D:,pl.ltsdo VasC(:, Fill'o .... . 

5 votos 
1 voto 

I 

Vadll, será assinada :pelO Sr. PreaI .. 
dente. ' 
SEGUNDA REmII,I.O, It.EALtzADA 

E/i DEZE;NOVE DE: AGOSTO DE 
1954. 

As lô,3Q hQoos. do dla deZeDOye de 
agôsto de mil novecentos e sessenta 
e quatro, na Sala das Cmnlssõee. do 
Senado Federal, sob {l p.re~idêncla do
Sr. Senador Dantel Krieger, Presi
dente, presente os Srs. Senador-es 

. Eugênl·o Ba-rr-os e Heriba1.do Vieira e 
Q.s Senhores Deputadoa Tnrso DutM, 
Vasco Filho e Orlando Bel'to1l1, reú
ne-se a Comlssn.o Mista. incumbida 
de RPre-ciar {) Veto Parcic.l do Senhor 
Presidente da República ao Projeto 
de Lei número 78 de 1954 (Projeto de 
Lei número 1.14()"B-63 - na Câma
ra,) QUe aprQva normas para. revisão 
de preçOs em contratos de obras ou 
serviços a cal'gO de órgão do Govêrno 
e dá outras providêncl.us, 

In!ciando os tra.ba.lhos, o Sr. Pre
sidente concede ao palavra aO Sr. Se
nador Eugênio Barros, que. M qucU .. 
dade de Relator, tc"c~ cOl:.siderações 
consubstancladns em Relatório cir
cunstanc!ando a orI~em e tramitação 
da. matér!a nas duas Casas do Con
ltl"C's:--o NacIonal, bem como flS razões 
nas quai.c; se fundRmentou () Sr. Pre
sidente ria RepúbUc[l para.} no uso de 
sut'.5 ntributçõf's COT:'stituc'ollai,c:, R-pOr 
seu VeXl Parcial ao proce."s~do em 
tela. 

Em d'scl1ssii.o. não havendo quem 
mais deseje fazer lL30 da palavre, o 
Sr. Pre~~~df'J"lt~ detf'"!'minfl. I.ej<. n~sl .. 
nado o R\,l",tf)~!O, F. n1'à.!"> T.12: 1'1 hl .. 
vem~o n. tratrr, encerra-se a. reun:ão, 
!{lvr ... t:~~ Cl! JC's~ S(l~i"P~ r'le OllYE'ira 
Filho, Srcretário. a. presente nta. que, 
uma ve~ rt' .. o":,t'~, sCl'á ns-inl:1a pelo 
Sr. p:e~'rl"'.nt'2". 

""I "";"".10 "j9 'in nr: -IClq~. .1_ •.• ,.} , r _,,,._ ~_'. 

J),. Comisstio MIsta i.rc~!f;lbiect 
dJ (1prcc~cr o V2tO 'J):tlcial do Se
nhor pr:::'it!ente da F;C;'J1;!Jlica ao 
projp.ú) de [ .. ti do C{m"~'l llúm8-
1. \4~~B-n'3 ~n'l 1S. CC \CG1. 110 

O Sr pfes!d.:nte, apés ag-rade::er P1'»a~f"l FerJeral', Que nurmn'! nOT-
a seu..s P9.l'CS a Sl!a eleiçi!o desiGna o mas para rerfsCa de vreços em 
Sr. Senador Eugén.:-o Ba.rros Rf!~ .. tor coTltrata,ç de ob~as ou St 1·ViCOS a 
da rrwtêna prec;pua à Comissão Mrs- cargo d~ 6rr;{(J f[l GOt5:·'i'Q4 Fe ... 
ta derer.l e dá outrrrs tI,·o1'ldênc·as. 

Nada mais h~·.~"ndo a trlltar, en .. \ R~1ator' Sr Eu"<>"ênio Bo,rros: 
~lTa·se a Reun aO lavrando eu, José . . , <:> 

S01t1'f'S ele Oliveira FIIhO, Secretário., 1 O .s°nhor P.r~i-c'!entl? da Rf"púbUen.. 
a presente Ata. que, uma vez a.pro- no 11S0 das utrlbu:ções que lhe can-

ferem os artigo.') 7iJ, ! 19 ti S·7 da OCU5-
tituiçti-o Foderal, resolveu necra..r san
ção, pa.rcia:mente, ao Projetó de ~l 
da Câmara n' 1.140-B-63 (n, 76. de 
1964, no S-!?-nado). que aprova nor .. 
mns para revisão de preços em eon ... 
tratos de om'as e serviços a cargo de 
órgão do Go,,"êrno Federal e dá outras 
provi"dênckw. 

VLst:t U1t~r(.sses nacionai,s, c Ser.h-or 
Pre.;·:óc-ute cu R29:íb;ica C-'o i: ... r::l"i~1' 
nos .s~r;u;ntes di~púS:t:,"D.~: 

1, No nrt, 2',1 vetar as p.lIJ.vro." 
"ind:i.ooda. na NB-'i5 R da A.."SO-
dação Brasileira- de No!"maa Té~ .. 
;:t!eas". 

RAZOES 
O PROJEI'O (Ol.'!gem e Andamento) 

O projeto \'etado, pal'ClalluEute. peM 
lo Senhor l?resi-dente da República. 
teve a sua .,rigem na J.vIensuf,em nú.~ 
mero 136, do 1933, do poder Executi
vo, destinnda a. atualizar preçQS de 
empreitadas, em ince de. 00 a tua) 
conjuntura ec~mômica do FaLs, ser 
prAticamente lmpos.síyel a cvnt:.nuj .. 
dade na execução de obras ou ser\'l .. 
Ç0-3 pübl1cos de longa duração, quando 
contratados .a, preço fixo e prazo cer
to. 
. Na. Câmar.l dos Deputados, o pro
Jeto teve andamento normal, t-endo a 
ComisSão ae TranSPortes, Comunic:l
ções e Obras. Públicas, introduzido, 
entre outros, a seguinte moo'Ilcação 
no ar.tIgo 79': 

"As revisões ·dos preços unitAM 
rios contl:'atuais não .!:erâ mais 
calculadai; pela- fórmula estabe
lecidas TIl\. NB 75-R, no!"mIl reco
mendada pela. A.~OCi(l.çáO Brasl .. 
leira de Normas 'l\'!cnlcas, e pelo 
que o D!!Cfeto n~ SSOM51. As 
[ttualizações daquelas -'ustc-s mé
dios serilo atrrw:" de fórmula. 
mais simples, ccn:,:l1nte indices 

tlaborados ·'}elos InstH~lt-O Brasilei
ro de ECOJ1om:a da Fundal"vo Ge, 
túl!o Vargas". . 

Em 25 de Junho de 19'14. o sUb"t!tur 
tivo f01 aproNdo e enviado ao S:na,.. 
c.o Fedr:lral, tomando o nf.' 76-61-, 

Seu andamento, no s.:nado, foi rá .. 
pido, em raza) de rcqnetirn~néo d~ 
urgência, aprovado em 15 de julho do 
corrente ano, 

O projeto f o: env!t.do à s~nç.1.o e m 
17 de Julho de 1961. 

O VETO E SUAS RAZOES 

o Senhor presidente da Rep1.blica, 
pela Mensagem. 168, de 3 de Rzôsto 
de 19-54, comtUllca ao Congresso Na
donal que veto'l. parchtlmente,. o Pro ... 
leto. 

S'undamcnta-r.do o veto em razões 
do C"d.em constitucional e tendo em 

"A fórmula incluída no art. 2' 
não é a õo process-o s-:ntttic\') cn. 
NOrlllQ citada na. ABm" dela di .. 
f~rindo pela inclusão do fater 
0.90. A ti.."ll de efet.uar tuturn.1 
Cl.úvidas de interpretação". 

lI. No § lI? do art. 29, "Vetar as 
llaJ.avx2S "l'elat:yas &0 cu,,~a d-a 
construção" . 

RAZOE3 

t. A restrição obr~gsndo ao "\.\<"0 
e;wlusivo do "ümice de cu.sto ee, 
c.onstrução" . poder: levai' even
tualmente a gr:llldr'S dlrerf'n:~3s 
entre os vQ~res reajustados côm 
bMe no mesmo e a eVOlução real 
dos custos, Mell10r será que, li ... 
mitando OS tnd:'ces aos calCUla
dos pelo rnstituto Brasileiro de 
E(.onomia da Fundaçã.o Getúlio 
Vnrgas, porém sem qualquer res ... 
tr!.!:"ão, se permita ao adm~n:stra. 
dor escolher dentre êles, no ato 
de preparação dos cdlt"ts ou cnr .. 
tw; .. conv!te, o que melho! se ad2p 
b no tipo de s~r\'!ço co!'.si(cl'a
d-o, Nem sempre isso oca:"Te cGm 
o "indice de ClLStO da CD~ .tJ:u
ç-ã,o". Além do mais, com o reto 
prup-osto fica abe:ta a pc.:s''J'J: .. 
d~\1e para futuros CC:W>lIC;) en-
tre OS órgf'os dO Co"\,o:r'-:'"J e a. 
FUndação GetúliO ,r'lrQ"~s. \';~·,n
do à construC'É-o de- fn!"Fces ('~~c .. 
cfflcos para "as divers .... s ati','.{'a
de~ dOg mesmos". 

CONCLUSlIO 

o veto parcial do $mror Pr;:<d::n
te da ltepública ~o prez:-nte Projo:oto 
de Lei ~;oi apOsto com fUDd~ent'":':'!!o 
prevista na const'tuiÇpo l<"edero) e 
dentro .:1e prazo por ela fixrdo, ~s
bndo o Coneresso Nacicnal h~bl}"ta
do a apreciá-lo, em face -dO e:~y;("'.,LO 
neste RelatÓl'Io. 

Sala (las Comissões, em 19 dz n:ê,s
to de 1964.. - DanieL Kriet;er, Pre"i
dente. _ Euge11;io Barros, Relator. 
Heribaldo Vieira. - Vasco Fil"!!o. 
Tarso Dutra. 
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2812 Quinta-feira 2& .. ~ === 
Convocaoão de seS&Ao eolljuuta para ~ de- Nfo r"'fjlll,nrW 1 
O Presidente do, ,,"nado Federal, noa têrm"" do art. ~O, g a, ela c-tio 

$uiçfi.o e do art. 19, n9 IV do Regimento COmum, convoca as duas caaa:s dq 
Congresso Nacional para em. sessão conjunta li reallzar...se DO 41a 25 d& 
agOsto do a:no em curso àS 21 horaa_ e 3D miDutoa, no Flenárlo da ca,mara 
dos oeputa.d.Ol$, conhec'f'um do veto presidencial ,ao Projeto <le Lei <n4.- I 
n\ero 1 140 .. B· de ;963, 113 Câmara e n9 76. de 1964, no Senado) que e.prova 
lNrma,.,; para reviSão ':8 preços e mcontratos de obras ou servfooa a ca.rso 
ôe OI g;fto do Govêrno Federal, e dá outras providências. 

Senado Federal, .m 3 d. agOSto de 1004. 
pr""lOenle 

AljBO MOURA ANJ>lthI);D 

-, 
J -, di> 'i o Presidente do Senado Federal, nos térmos do art. 70, """, 

e:XptIEDIe::NTIE 
D1!lPAft1'AMB"fO DE IMPRENSA »ACIONAL 

DlfJJI.\'I'DR • ClaRA" 

ALBIiR1'O DI! ~TO PER!!IRA 

O,,",GPR OA 8Bç.AO DII RIlOAçJlO 

FLORIANO GtlIMARÃElS 
~Pfl DO, OBAV1ÇO O,~ PUDL10AÇe •• 

MURlLCI FE:~RE:[RA AL VI!S 
, -'~-

OtÁ,RIO DO C-oNGRGS90 NACIONAL 
SEçAo 11 

Impreoeô nao oftotnos do Depar1amento do ·~eaeo.-~clonPl 

PIlA SILI& 

constituição e do a.rt. lV, nq IV, do Regimento Comum, convocl ~se~ 
Cusas do Congresso Naciona.l para, em ~ã_o conj~ ll,.:e& :;leD.árlo ::\t 
día 2 de setembro do ano em curso, As 21 boras .e 30 mmult\.IOt n - j to ~ 
da Câmara doa D~putados. conhecere.Ql dO veto presidencial ao t'rO e ~g".\. (' LO} 1n9 3,680, de 1961. na C~mar. e 09 187, de 1961. no Senado)\O'IU~:~t __ -'C_~ _____________________ _ 
os mmeradores do pagamento da contribUIção alTe •• dada pe 'A S S I lII' A '1' Y li ~ 8 
de Ap<lsentadOrta e f.ruO •• dos IndustrlárlOll. 

Senado Federal, em 12 de agOsto de 1004. 
CAMILLO NOGUEIRA DA GM!~ 

V~ee-Pres!dente, no exercieJo da Pres.ktenolo. 

o PreSidente do &nado ~deral. nos têrmos do j:lrl. ~IO. § 30" da Oem&
tituiçf10 e do art. 1°, nO IV, do Regimento OomUln conVOOa. as dua.s Oesaa 
do Congresso Nacional para em sessão conjunta. :'I, re:l.llzat'..se no dia 9 4B 
setembro do ano em CWso, 'às 21 horas e 3~ minutos. no Pleru'írio, da CA
mara dos Deputados conhecerem dos segluntes vetos presidenciallJ: 

- Projeto de Lei (nO 647-B, de 1959, na. .Cã.~ra e n° ~, de...,..l963.~no 
SenadO) que modifica o artigo 16 da. Oonsohdaça,o' das Leis ,do .!.'ra.balho. 
aprovada. pelo Decreto-lei nO 5.452, ·de 1° de maio de 1943; I 

- Projeto de Lei (nO 3.237-B. ie 1961, na. Câmara e nO 38, de 100,4, ~ 
Senado) que acrescenta dois parágrafos ao artigo 11, da. Lei nO 3.3M. da 
26 ué agOsto de 1960 (Lei Orgânica. de grevidêncic. SOCU~l). 

Senedo Federal, em 18 de .sÔsto de 1964 

Senador C.4..MILLO NOOUEtRA. DA Qo\M1 
Vice·presidente, no exarQ{cio da. 

. Presidénc~ 

i5essAo Conjunt:!. 

2° ~e&o Le&islativa t?win4l'~n 

~(l Legislatura. 

lElu 20 de agôs~o de 1964, às 21 horas e SI) mjnu~oo 
ORDEM DO mA ' 

ContillU.:1ção dll votação dO,'l disposltiV08 a1;ingldos pelo veto presiden
ciat (parCial) ao Projeto de Lei nO.1, de 1964 (C, N.), que imtitul novos 
valores de ven(:lmentos para os servidõres civis do' Poder Executivo e dê. 
outras Pfovidér,cias, tendo -, 

Relatório sob nO 7, de 1964, da Collllssão Mista.; 

RilI'Afl-Ti\101lS B PA.llTIGULAIlES 

Capital e Interlo~ 

~!Jtre • lO, •• "lO • lO:. lO.' Cr$ 60,00 

~n~ ••. ~ " lO ........ lO. lO •• ' Or$ 9&,00 

.laf 'lO .~ •••.•• ,. •• lO' lO'. Cr$ iM,OO 

,FUNOIOIURI08 

Capital .Interlo!' 

S""'·otroe • lO, ....... ao .... Gri 
Ano .~"" .. , .... ~._ .. Ch-$ 

1lxtorlor 

Ano • lO' ••• .,. ••• :.'~" lO;' are 

88 iOft 

'6,00 

iC8,OG 

, - :excetuadas as para º e~torior. que sur,lo iJempre anuais, ati' 
assinatttras podor"\S~-ão tomar •. Om qualquex:- 6poe8, pO!' seis mt>aet 
~=~o. f 

- A fim d. possibilitar • r.m •••• d. valores acompanhados 4. 
enolarouimento8 qU(lnto \3. sua aplioação, solicitamos dOem preferência 
.. rBmusa por meio de Cheque ou vaI. posta.I, "miUdo8 a favor d~ 
T4(a<lur"lro ,do Departamento de Il)lprensa Nacional.' ',' 

- Os suplementes ls edlçi>es dos órglo's ofiolals •• r.1o fórn •• idos 
R3G assinantes sàmente mediante SOlicitação. 

- "O ousto do número .tra)lado .erll ocroocido de Ihi MO G, P<II: 
enroleIo, decorrido, cobrar .. e-Ao mais Cra 0,110. 

OR1ENTAÇAO PARA A VOTACIl.O 

Dispositivo a que sa refere 
,n 10 e 2G do art. 2"', 
Art. 28 (palavras vetadas). 
i 2" do art. 33 (totalid.de). 
Parãgrafo único do art, 35 (totallda.de) .. 
Art. 37 (palavras vetadas). 
Art. 40 (totalldadeJ. 

SENADO. FEDERAL, 
2~ SESSÃO LEGISLATIVA {)!lJ\) L.'l'ÁlRIA, DA 5' LEGISLATURA 

ATA DA 13P SESSÃO, EM 19 
DE AGôSTO DE 1964 

PltESIDJiNCIA -DOS SRS. ll-1QURA 
ANDRADE, NOGUElRA DA GAMA 
• ,Gumo MONDlN 

As 14' horas e 30 mJnulos 
acham·se presentes os Srs. Se
nadores: 

Adalberto Sena. 
José Gui:omard. 
Pealr.é Guarany. 
Zacharlas de Assu.."11pção. 
Pedro Carneiro. 
EUgêu'.o Bárros. 
Victol,1no Freire. 
Joaquim Parente. 
M.enezes Pímentel.' 
\Vilson G6nçnlveQ.. 
José Bezerra. 
Manoel Vilaça. _ v 

Argemiro de Figueiredo. 
Pessoa de Queiroz. 
Etmirío ee Moraes. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo V:eira, 
Aloysio de carvalho. 
Arthur Leite. 

. Eurico Rezende. 

. Gouveia Vieira. 
Afonso Ar)nos-. 
Aurélio Vianna" 
Benec1ciLo Valladares. 
'~ogueir[\ da Oama.~ . 
.L1no de Mattos. 
Armando, Storn. 
Pedro Ludovico. 
Bezerra Neto. 
Nelson ~.a.-lacuffln. 
Antônio Carloa. 
Renato SUva. 
Gu-tdo Mondjn. 
baniel Kl'ieger ~ 
Mero d. Sá - 34. 
O SR, PRESIl>ENTE 

(Noguelra da Gama) _ A nsta. de 
presença acusa o comparecimento de 
;)4 Srs, Senadores. liavendo número 
.legal, c.ec;laro e.b~~ta. '8. -sessão .. 

Vai ser ltda a ata .. 

\ 

O ar. 29 Secretário procede à 
leitura.. da ata da· sessão anterlor, 
que é ap~ovada seDl debates. 

" 

O Sr. 19 Secretário lê CI . .se_ conforme 58 depreenller4 aas ra~ 
!J111r:.te: a seguir expostas: . 

Razões de veto à letra g do' aI't. 30: 
1) crIa privl1égio par.a a classe doa 

laVl'.adores. indepeIidentemente de on
NI1 17!}, do Sr. Presidente da Rêpl1.- de exerçam suas ativida.de~, em ·fla-

bllca. nos seguintes têrmo&: grante opOSição, ao espírito da Le~ 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

que é o de extInguir aquêles prlyilé
Mensagem n9 175, de 1964, gios existentes na. antiga LegisiaçãO 

e restringir-se à justeza do texto (N" 293, NA ORlGE~I) constitucional. A dispensa Que a. LeI 
Exoelentlssimo Sr. presidente 

Sena.do Federal: 
do- prevê abrange apenas indivíduos de 

atividades econômicas .ou técni:!RS, 11-
mitadas no espaço, que'tntereSliam ao 
esfOrço da defesa nacional, 

Tenho a honra. de conlunicar a V, 
Exilo, que, no usa das atribuições que 
me corlfel'€m os a.rts. 70, § 19, e 87. 
n, da. Constituição Federal, resólvi 
votar, 'em parte. o Projeto de Lei 
O.N. ,~-64 .. que "Dispõe' sabre .a Lei 
do Serviço Milítar", 

, Incide o veto sObre os ·segu~ntes dls-
posit!v,;,s: • 

2) Não atende aos lnterêsses das 
Fôrças Arma.dás nem da Nação, pois 
que, além de conturbar e. dWcUltar 
o pr:ocesso de recrutamento para o 
serviço militar, tOrna pràticamente 
1mpossIvel ·Uma. regulamentação que 
evite a fra.Ude e estabeleça ju.stiça de 
critérios. l' 

A. Lei Já. prfvê li dispensa de- inear
G) Letra g do art. 30; 

b) No art, 59; aJJ palavra" 
dos pa,ra a": 

"Solda- paração dos municípios não tributá
rias de OM da ativa e d~ zonas ru
rais dOll tributáriOs de Orgãos de FQt
maclo da Reserva .. o critério d"e'áreM 

disposttNos êsses que julgo em todo 
cantrâ::1o..'i ,aos lnterêsses. nacionais 
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Clue é estabelecido é mais fM 1 de SelO 
definido, quer face às atividades eco~ 
nóm!cas e outras de expressão para 
n defesa nacional, quer àquelas des
tinadas exclusivamente à conc~ssão 
(la dlsperu;a de incorporação. 

canegadas da seguran!;a pública H-/ CAPlTULO 11 leutA 19 d.t janeiro e 31 da dezembro 
rá considerado de inu~rêsse mJitar. Ó _, D' ~ u-- • do ana em que deverão ser lflcor!ID .... J 
O ingresso nessas corporações depen Dos \f8""'8 ae lreçao e ~ecuQ~o dlÃS em Organização Milik\r rIa A!": ... ~ 
derá de autorização de nutoridade mi- Serviço Militar ou matricutadOS em órgãos de For. 
ltta!' competente e setâ fixado na re- Art. 10. Ao Estado-Maior da,; FOr- ma.ção· de Reserva. I 
gu1amentação desta Lei. ças Arm~.das (l!."MFA) cab~rá a dire· .. 19 Os brasileiros das classes nn .. 

3l fo1Stende o p:.'ivilég .. o para os 11),3,

triculados em estabelecimentos ofi ... 
ela!;; de ensino agrícola, e também 
para os que freqüentam escolas téc
nicas de agricultura. Ou Centros tra
toristas. sem eX'gir que OS benefic a .. 
dos exerçam exclusivamente ativida
des agricnhl.s ou delas dependam. E', 
ainda, o restabelecimento parcial da 
Lei 4.021-61. re.·;ogada na. prcstnte lei. 
por não aLendcr aOS illterésses na .. 
çiolla s. 

CAPITULO n çlo gera" do Serviço Ml11t~. te.ricres. a/nda em débito com o Ser-
Art. Il. OEl 6rgãoS4 de diret;ll'Ú e I vi;;i Militar, ficam sujeitos P.S 1" " .... 

Da Duraçáo do Serv ço MUitar execução, no ~,m.bito .. e ead~ .Fôrça. mas (;bl'jgaçõ~s impostas aos da cla.o:se 
Art. 59 A obrigação pata com o serão fixndos pela regulamentaçlLo da convocada, sem prejuÍzo das ti.au~õ('s 

Servtço MiUtar, em tempo de paz, co- presente Lei. ql1e lhes forem aplicáveis na forma. 
meça no 19 dIa de janeiro do ano § 19 NoS Municípios. Ad~Jnistra.tl .. desta. Lei e de seu regulamentc, 
em que o cidadão comple,t.ar 18 (de- vos. as .?untas de ser~lI;o Ml}:tar. co.. i 29 Por organização MUd..al da 
zolto) anos de ictade e subsistirá até mo órgaos de execuçao. serao presi .. Ativa entE'ndeln~se os Corpos de Tro .. 
31 c.e dezembro d'J ano em que com- dldas pelOS prefeitos. tendo como se- pa. 'Ret:J:"'.i"tiçõea, EstabelEcimentos, 
pletar 45 (quarenta e c:nc(t) anos, cretArios um funcionâ11o mun1cIpal ou Navics. Bases Navais Ou f .. éreas e 

agente esta~1st1co lecal, um e outro, qua.lquet" outra un:rlade tática cu ad .. 
§ 19 Em tempo de guerra,. êsse pe.. de reconheclda ld.oneidade moral. mL'l~strativa que laça parte do toda 

rfado poderá.' ser ampliado, de acõrdo I 1 or".Anteo do Exército, da Marinha ou 4) A p~rce:ltageul. de agricultores 
cnr;re os JoveIls que são incorporados 1 t A 29 Nos mun cíp:os onde hou'ler Ti ~ com os n el't:sses da. defesa nacional. da Aeron~utle •. 

! 2' S á ro-de-Guerra.. os prefeitas fIcam dl.s- i;I, 

er . perm tida a prestaç5.o do pensadOS da presic.êncla das J .S.M. § 39 órgãos de Formação de Re-. às li'];ó' AA c mfcrlor a 20%. Com a 
extinçãO do privílégiO que a Lei nú
mero 4,O';,!7"61, estabelecia aos estu
dantes, e,;;ta percentagem será inda 
menor, tlois o 1nterêsse na seleção do 
cont!ng-ênte anual reside em Jncorpo
rar os cons4~r1tos residentes em' ZOna 

_urbana e cs de malor grau de escola
ridade, 1l:stes fatores de si!leção con
duzem ao objetivo desejado sem os 
lnconvenientes do diEposJtivo vetado, 

Serv1ço MUitar cerno voluntário; a seT',a. é a :flenominação genérica c!ada t· d 17 (d t que, nesb~ caso, caberá a.o Diretor 
par Ir os ez~~e e) anos de do TO, tendo como secretárIo o lns .. MS 6rgãos de ~formação de oI ciais, 
Ida.de. trutor, d&lgnado na. f'Dnna da regu .. graduados e soldados para. fi reSCna.. 

Art. 6' O ServIço Militílr in~cial dos lament.:1ção desta. Lei. § 49 As subilllidades-qundl'Os cem El 
incorpor .tãos terá. a dur.ação normal finalidade de formar wldados eJ:"pe .. 
de 12 (doze) meses. § 39 A responsabilidade de Instala.. clalistas e graduado& de fileira e es-

çã~ e manutenção das J.S.M., em peclalista.s. c.estinadQ3 não s6 à at1-
§ 19 Os Ministros da Guerra, da. Qua1Quer caso, é da. alçada do Muni .. / va cerno à ·reserva, são consideradas. 

Mar:nha e da. AerL.náutica poderão cfp o Administra.tivo, confcrme O caso. como Organizaç~o 
reduzir até 2 (dOis) me5CS Ou dila.. f TOlO III MUlt.ar da At:va. ou 6rgão de F'orma .. 
tar até 6 (seis) meses a duração do T CãO de Reserva. Razões de ,'eto à..'l palavras "SOlda

dcs para a" no art. 50. 

.Assim decIdI, a fim de tornar coe
rente a redação dêste art' go com a 
deslgnação do Título VIII, que é "Dos 
Orgãos de l~ormação de Reservas". 

São estns as razões que me levaram 
a vetar parcialmente o ProJe:o em 
causa, as qua's tenho a honra de sub
meter à elevada. consideração dos Se
nhores Membros do Con~resso Na
cional. 

Brasília. em 11 de agôsto de 1961. 
- }l. caStello Branco. 

PROJETO A QUE SE REFERE 
O VETO 

LEI DO SERVIÇO MILITAR 
TÍTULO I 

Da Natureza, Obrigatoriedade 
6 Duração dO Serviço Militar 

CAPíTULO 1 

Da. Nature;~a e Obrigator:edade 
do Serviço Militar 

Art. 19 O Serviço Militar comiste 
no exer~íci.o_de atividades especifi· 
cas desempenhadas nas Fôrças Arma
das _ Exército, Martnha e Ael'onáu
tlca - e compreenderá, na mobIliza
ção, todos o.s encargos rektclono.d.os 
cOm a defesa naCional. 

Art. 29 Todos os brasileiros são 
Obrigados ao Serviço Militar: na for
ma da presente Lei e sua regulamen
tação. 

J 19 A obrigatoriedade elo Serv.ço 
Militar doo brasileiros natmaliza· 
doo ou por opçüo S€rá definida na r~
gulamentação da presente Lei, 

~ 2g As mulheres ficam isen .. 
tas do Serviço MUitar em tempo de 
paz e, de acônio com suas apt:d6es. 
sujeitas aos encargos do tnterêsse da 
mObUização , 

Art. 39 O Serviço Militar ini
cIal será prestado por cnlsses consti· 
tufdas de brasileiros nascidos entre 
19 de janeiro e 31 de dezembro, no 
ano em que completarem 19 (deze
nove) anos de tdade. 

. § 19 A classe será designada pelo 
ano de nascimento dos cidadãos que 
a constituem. 

. § 2q A prestação do ServIço MUl
tar ·GOS brasileiros compreendidos no 
f 19 dêste artigo será. fixada na· re
gulatnent~ção da presente LeI. 

Art. 49 Os bra.sHeiros nas cond çôes 
prewistas nesta Lei prestarão o Ser
viço Militar incorporados em Orua, .. 
nizações da Athta das Fôrças Anna
das ou matriculados em órgãos de 
Fonnacão· de Reserva. 
Pará~rafo üni4:Q. O ServIço pres~ 

mdo n~<; Polida!': MU'.tares. Corpos de 
Bombeiro,> e outras corporaçt'ks en-

tempo do Servfço MilItaI' inicial dos Do ltccrutamento para o Sffl1fço Art. 18. Será elaborado anu&lmcnt.e 
cidadãos Incorporados às respectivas Militar pelo E,~tado-Malor das FOrças Arm.a .. 
Fôrças Armadas: das (EMFA), com parlilClpação dos 

• §. 29 Em C:lSo de lnterê~:se nacional, 
a d1)açâa do tempo de Serviço Mt!it:\r 
dos incorporados além de .La (dezoito) 
me~es poderá ser feita mediante au
tor1Z2ção do Presidente da República. 

§ 39 Durante o período de dilação 
do tempo de Servico Militar, prevIsta 
nos parágrafos an~erlOres, as praças 
por ela abrangidas serão consideraêas 
engajadas. 

CAPtTULO 1 MlDl.StérIos Militares, um Plano Ge .. 
no Recrutamçnto r~l tte ~Q;lVccaçáo paTa o Serviço Ml. 

htar imc·aI. que regulará as condt. 
Art. 12~ O recrutamento para o çOes de recrutamento da. clatse a in. 

Serviço Mllitar compreende: oorpjrar no ano seguinte, nas Fôr .. 
a) seleçã.o; çns Armadas. 

Art. 79 O Serv'ço Militar dos ma
triculados em órgãos de Formação de 
Reserva terá a duração prevista nos 
respectivos regulamentos. 

Art. 89 A contagem do tempo de 
Serv1ço MIlitar terá ihicjo no dia da 
Incorporação, 

PBrâgr&to ún1co. Não será compu~ 
ta do c~mo' tempo de serviço. o pe
rí~do . que o incorporada lerar no 
cumprm1ento de sentença po..?.o/.l.da em 
julgac!o. 

TITULO u 
Da Divisa0 Territorial e 

de Dfrecão e E:xecuc{fo 
Militar. • • 

. CAPíTULO r 

dos órgãos 
ero Serviço 

Da DIvisão Territorial 
Art. gg O etrritól'ío naciinal tl3.ra 

efeito do Serviço Militar. compre4 
ende: 

ai Juntas de Serviço Milita.r. cor
respondentes aas Mllnicipios Admi!
n1stratlvos; 

b) Delegacias de Serv:ço Militar, 
abrangendo' uma ou mais Juntas de 
ServIço Militar; 

(1) Clrcunscr.ições de Serv:.ço Mili
tar, abrangendo d·iversas I Delegacias 
de Serviço Militar, s:tuadas. tanto 
quant.o possível, no mesmo Estado; 

d) Zonas ce Serviço Militar, abran
gendO duas ou mais Circunscrições do 
Serviço M1lltar, que serão fixadas na 
Tegula.mentação da presente L~1. 

§ 19 O Distrito Federal e (6 Terr'
tór10s Federais, exceto Fernando de 
Noronha., s§.·o, para os efeitos desta. 
Lei, equl"pal'ados.ll Estados, e as suas 
divIsões administrativas, a Mun!cf~ 
pi05. O Território de Ferm~ndo de 
Noronha. para o mesmo f m, fIca 
equiparaC!o a Município. 

§ 29 Os Munic1pios c;erão- ~onside
rados tribut!trios ou não-trib-utarios, 
conforme sejam ou não 'deslgnados 
contribuintes à convocaçã.a para, o 
Serviço MiNar IniciaI. 

~ 37 Compete ao Est.3.do-M!tio!' das 
FOrças Armadas (E1.fFA), ~medíante 
propostas dos Ministros MUiülres, 
planeJar Munhnente a tributação re· 
ferida neste artigo. 

I Art. 19. Em qualquer {poca, te .... 
l) convocação; I nharn ou não prestado O Serviço Mi .. 
e' incorporação ou mat.rícula nos I Utar I potlerã~ os braSileiros ser objeto 

órgãos de FOrmação c!e Reserva' de e;<>nvocaçao de emergênc~a, em 
, condlÇões determinadas pelo Presl .. 

d) voluntariado. dente da República, pAra cv.tar a 
pertt.:.rbação da oJdi!n1. ou para sua 

CAPíTULO II manutenção, Ou. ainda, em caso de 
Da Seleção calantldade pública. 

Art, 13. A seleção, ~uer da. classe 
a !:er convocada, quer dos \'Qluntál'los. 
será. rea!Izacla. -dent,ro dos seguintes 
aspectos: 

a) t!sleo; 
b) cultural; 

Parágrafo único. Os Ministro Mi .. 
lItares poderão convocar pessoal da 
r~sen'à para participação em exercf .. 
e'os. manobras e aperfeiçoamento de 
conhecimentos ml1:tares. 

b CAPíTULO IV -

a Ir corpo:tação e da Ma tr{cula nos 
C) pSlcológIoo; órgfw,s de Fonnação de Reserva 
lf) moral. . Art. 20, Incorporação é o ato de 

inclUSão do COnvocado ou V'Oluntário 
ParágrafO único. Para f;ns de se- em unia Organização Militar da Ativa. 

lecAo ou regu.larização de sua situação das Fôrças Armadas . 
militar. todo~; os brasileiros deverão Art. 21. Tanto quanto possivel. os 
apresenta.r-&e, no ano em .1ue com- FlOnnação de MIlitar da Ativa, oU Ór_ 
pleta.rem 18 (dezOito) anos de Idade, ganiza-.;âo Mtl1tar da Ativa localizada 
inc!ependentemente de Editais. Avisos no Município de sua residência 
ou Notificações, em local e época que Parâgrafo único. Só nos casÔs de 
forem. fixados na. rgeulamemação da absoluta impossibllldade de preenche!' 
presente lei. quando !)etão alistados. os seu.) própriOS claros, será perml .. 

Art. 14. A seleçãO será realizada tida a transferêncJa çle convocaaos 
par Comissõe~ de Seleção. para isso de. um:\. para outra Zona de Serviço 
espeCialmente designadas pejas auto... MIlitar, . 
ridades competentes. Essas ComLs.sões Art. 22. Matrícula é o -ato de all
serão consUtl.:"-Ídas por mUltares da missão do cOnvocado ou voluntári.o 
ativa ou do. reserva e, se neces~;árfo, em qualquer Escola, Centro, Curso de 
completadas por clv:s devidamente Fonnação de MJ1ltar da Ativa Ou Or .. 
<-ll~iMdos. gão de Formação de Reserva' . 

fi. 1~ Os brasileiros matricul9.dos em 
Parágrafo únIco. O funcionamento ESCOl~s Superiores ou no último antt 

dessas ComisSíies e .as condições de do Ciclo Colegial do Ensino Mérlio 
execuçA.o da seleção obedecer~o a nur· q~a.ndo ~nvocados para. o ServIço 
mas fixadas na regulamentação da Mllltar tme1al, serão cons!derados 
presente le\. com prioridade para. matríCUla ou in .. 

Art. 15. Os critffl'ios pa.ra a seIe~ corporação nOs órgãos de FormaçãO 
cão serão fixados pelo Estado-Ma.ior de ~eserva, exfstentes na Guarnição 
das Fôrças Am1adas (EMFA). de Mili:tar onde os mesmos ,estiverem 
acôrdo com os requisitos apresenta- 1reqU~ntando Cursos, satisfeitas as 
dos pelas Fôrças Armadas, de per si. demaw condições de seleção prev~s~?s 

nOS regulamentos dêsses Orgão 
OAPíTULO III § 2' Caberã ao EMF'A, em lig9.(íiO 
Da. i'Jonvocaçlo cOm _os Ministros Mllitares, designar 

Os munJcípIos constitutIves de cada 
Art. 16. serAo convocados anual .. uma da,1 guarnições mi11taree, para 

m~nte, para prf:'star o Serviço Ml1itar os efelt.o;; desta. lei, 
Inicial nas FOrl;as Armadas, Os bu- Art. ~I, Os convocadOS d~ que tra.
siletros perteneentes a uma única· ta.m Os parágr.afos do artigo anteI'lor 
classe. e~bOra não incorporados. floe.m f\U~ 

Art. 1'1, A cJlasse convocada será jelt.os. (!urante o. prestação do SttrviQO 
constituída dos brQ6l1e1ros que ~t)m- Militar. ~ atividades correlatas fi. ma .. 
pletarem 19 (dezenove) anos <.'Ia idade nutençA,o da D1"dem lntGrnA. 



(seção 11) Agôsto ~e1 :164 _ ~r"'= 'Qu;;; . .::.i;;.n=ta~.=fe=i~rll_2."-O ___ ._= __ =D=I~A=R_=I~=[)42,"';ONGRESS?C!!,CIONAL 
Militares e Corpos de Bombeiros, até \ aprovertamento ou forem desligadas, serva, atendido o d;"';p.osl.o n~ ,pa::â7 
{) término ou interl't~pção do curso~ .serão rematt~~:e.d0i no, ar:-o s~gu~- ~rafos 29 e ~I? do ?-rt .. 30'",?!),e(iecE:r~ CAPíTULO V 

Dos Refratário3, Insubmissos 
e voluntárl,Cs 

Art. 24.. O bl'asileiro que não se 
epre.sentar para a seleção dmante .a. 
~pDca da seleção do contingente de 
Eua cla:sse ou que. tendo-o feito, se 
lIlusentat sem a ter completado, será 
cOl1'liderado refratáriQ. 

Art. 25. O convocado selecionado 
e designado para incorporação ou ruM.-
tricula,' C!ue não se apresentar à Or
ganIzação MUitar que lhe fôr deslg .. 
nada: centro do prazo marcado, ou 
Que~ tendo ... o feito, se ausé~tar antes 
do ato ofielal de incorporaçao ou ma .. 

~ trlcula, será declarado insubmisso. 
Parágrafo ún:co. A expressã·o Ilcon_ 

vocado à incorporação", constante do 
Código Penal Militar (art. 159). apU .. 
caNse aó selecionado para convoca .. 
ção e des1gnad o para a incorporação 
ou matricula em Organização Mili-

c:-- tal', à Çjual det;erá apresentar~se prazo 
que lhe fôr fIxadol . 

Art, 26. AOs refratários -e insub
mlssOs serão ãpl:cadas as· sanções 
previstas nesta Lei, sem preju1z.o do 
Aue. sôbxe os últimos, eStàbelece o 
Código Penal Militar. 

§ 19 Os insubmisMs, quando apre
$enta~os, serão submetidos à. seleçãO 
e, se considerados aptos. obrigatoria-
mente incorporados. . 

§ 21? Em igualdade de cond:ções, na 
seleção a que forem SUbmetidos, CS 
m-efratários, ao se Ilpresentarem, te
rão pricrida.de para., incorporação, 

Art, 27. Os M~stros Iv.lil~tares PO:
derão, erq qualquer época do ano, au .. 
tcri:aar ao aceitação de voluntãrlos, re .. 
servistas {}u não. 

TíTULO IV 
Das Isenções, do Adiamento c!e In

ccrJ:,rc.ção e da Dispensa de 
Incorporação 

, Art. 28, 
M~litar: 

-CAPíTULO I 

Das Isenções 

Silo lsm!os do E!:rvi9<> 

Q) po-r incapacidade física. ou men
tal definitiva, em qUalquer tempo, os 
que forem julgados inaptos em sele
ção OU inspeção e considerados irre~ 
cuperávejs para o SNvIÇQ MUltar na$' 
Fôrças Arm<:.da3; 

~) em tempo de paz, por jncap.ae:!
dade moral, os convoca.dos que esti
verem, cum:prlndo sent-é..'1ça por crl
me dolooo, Os que depoiS: de inco"'"Po
Irados forem expu1sQ.~ d:lS fileiras e Q.~ 
que, compro-yados el,n exa.me ml sin
di3i';;'ci", reVt!"""'l hic"',T'~cli!!d{! I'1")T<:!l 
para inte.'tra,rem as Fô!'qf.t.~ ltrLl'ld2.s. 

Part.:~rafo ún!co. A re~bmfo..B.;,'10 
do:.:; inc8pazes pod!'l'á se~ fê:it'l. fX 
oj;:cio ou fi. ref"!uerimento co iDtc~es
sr '1), '::"'undo !TO: T<1)" fb:9.d~s n'l re
g~a"nEntação dfEÜl Lei. 

CAPíTUt.O Ir 
V:J j!;JJc.me71,to c!~ Z:lcor'toraf'óo 

I::r. :;''''. F;::~~r::o t:;r .a :íncc1'pora
~Po. aól.rda: 

e) os que estiverem matriculados ou te; no eMa- de rClncddnc ... a, fIcamo as norma.s flxad9.a DOO H;Sp ........ t.V08 J.e 
que se candidatem à ma"t!'ícula em _ o~riga.dos u apresentB!em-Se à sele- gulamentos. " 
Institutos de Ensino des~1Uados à ç~o, para a ~corporaçao no ano lme- I CAPiTULO I! 
formação de médicos dent'st€lS, f:11'- dmLo. . I _ • 

macêuticos e veterin:Í'rlos, até o tér- § ~ 3O? - Os dispensados de mc.o::po- ,Das Prorrogaçoes do Se7'vlQo M,llWr 
mino ou jntén'upção do curso. raçao de qu~ trata a letra <;.. de~h~~-I Art, 33 _ AOs incor orados c ue 

§ 19 - Aquêles que tivcrem sua dos por m·)tivo de f~It8S nao-justif;- cO:lc~uí,:em o tempo de :el'ViÇO .a /ue 
incorpora-Ç~() adia~a, nOS ~êrmos da cadas. ~~fLO 1ncorp~adOs r:..a forma I estiverem obrigados poderá, de.:sde ~ue 
letra a. deste artlg'o, destinados _à do pará",la!O a~terlO , o l'eque:ram, Ecr col1cedida p~'oITo"rl,-
matrícula. nas escolas de Formaçao § 49 - (.,'3 d1spensados de incorpo-! - d· t' . .t. 
de Oficiais de, Ativa e que não se· rnção de que tratam as letl'>3..s d e e, I :;0.0 esse ~mpo, uma ou ma:,s vm:2s. 
matricularem, terão prioridade para que r~pe~t!vamente interro,mpel'em Cr~z::go ~~g'~~n~esnig~c:~el~1'~a{:g~~ t~: 
matrIcula. nas Escolas, centrO!:! ou o CU!EO ou d.eixnrem o emp!êgo .ou. rnad intere~s"d3 ~ 
Cursos de Formação de Qficials da funçao, duran'f.'S o período de serv1ço \ Pé~'a" f -.~. ' O 
Reserva; aquêles destinados a Esc~- de ~sua c1a:j~e, .serão sub~et:dos a se- d'ÇÕ~Savd~ ~n~j;'~entSo ~~~ãr:; fix;'~~ 
las. Centros ou Cursos de Formaçao leçao COm a crasse segumte, . R o • . . 
de' Oficiais da ResAl'VU terão priorl- § 51? - Os cidadãos de que trata a e!? egula.ID.entos,. Nc-nnas ou rn~tl.u ... 
dad t' f ·t ""' ndições !)!lra letra b fj(!arão durante o periodo çqe~ especIaIS. baIxados pe~os M.ll's-

te,! sal lS €l as as. 00 caso' na·o se de servi"'o' IÍQ cÍasse a que p/>.rtencem ter:os da. Gucr-ra, da Mal'mha e da ma r cu a nesses rgaos e, .... ~ , . ~ . 'Ae-onáutlca 
apreSentem fIndos os prazos ccnce- à dlsposIçao da e.utor·dade militar" . 
dídos ou nã<f slltisfar>am as condi- competenh~. para atender à ch.am9.- TíTULO vr 
çÕe.s. de matrícula, terão prioridade da c~mPlementar destinada ao I?re- .. <, 

pnro à. inoorporacs,o em unid",de.s de enchunento des claros das Orgenzza.-i Do .L,lCenc~amcn~o, da Re .... erVa, DoS 
trOi a - ções l\,1:Uioo.l'es já existentes ou daque- Certtf·Cados d.e Allstamento, de R~ .. 

§P 29 _ Aquéles que tiverem a in- la.s que vhrem a ser criadas. . j serviS ta, d~ lJzspensa d:: IncCJrporaçao 
corporação adiada. nos têrmos da le- T1TULO V 1 e de Isenr;aO 
tra b-, Se intelTDmperem ó curso ecle- CAPíTULO I 
siã.stico, concorrerão $ incorporação Das Intttr:"Upções e das Prorrc·'l!1sôee 
com a lt classe a ser convocada, e. eto Serviço Militar Do Ltcenclamento 
se, concluíre:n. SCTão dispensados do LO Art. 34 - O Hcenci>ll1'lento das pl'a-
"erv,'co Ml'U'-,r obl-l"2'atrlo, O}'.PíTU I I ~ 1.'>1 ,_ _ ças que integram o contingente anU>a 

§ 39 _ Aquêles' compreendIdOs nos,; Da Interrupçao se processará de aeõrdo com as Dor-
tênnos da. letra.- ·d. em CaSO de in~ s tub 1 c·d s lo Mi - tê' da. 
ten-upção do curso, deverão ser apre- . Art. 31. O servi'10 ativo das FÔfl~as ma ~ e,e ~ ~ pe s n'~ rlO~i 
sentados >" C,'rc''','cr,'ço·es de Servi- Armadns .5-erá· interompldo: ,Guerra, da ~jlnnha e dá Aelc~áuJ.~a, 

.."., o.u. _ nos rcspe<!tlvos Planos de Llcenc:a-
ço MiHtar, para regUlarizar a sua si.. a) peb anulnç.f.o da. in~o:"po:.'t:ç~o;"'mcnto. . 
tuação militru'. o) p;:!!a d~inc~l"po:açã.o; Pa.rtgrafos único. Os H.:;enciado 

§ 41? - Aquêles q-qe tiverem a in- CQ -pela c:rpu!sê.o; tel..i!.o dlreito. de-ntro de 30 (tr!nta) 
cornoração adia-da. nOS têrmcs da d) pela deserção. dias que se se:;l!Iirem ao l1cencianle-n-
letia e, dêste Ell'tigo, e concluirem os § 19 --'A anulação ra incorporação to, ao transporte e alim:mtação ·por 
respectivos cursos, terão .a sJtuaç!to oca1"rerá ltn qu[!lquer tpOCR., no.:;: C3- conta da UnHíD até o lUJar, dentrO 
miUtar regUlada Em lei especial. Os sos em que tenbam sido verifizadas do P:;dS, on1e tinham SU'l resldênc:a 
que não terminatfm os cursos, e sa- irregulQT!cbdes no recrutamento, in~ ao serem convo~:ldos. 
tisfeitas as demais condiçõES, terão clU5ive re:!:Jctonada.s com a s?le-ç2.o, . 
prloricade ~rl3. mat.rfcu1a nos rgãos em con{}i~ões fixadas na re3Ul:.m~n- CAPíTULO II 
de Formaça:> de Reserva ou lncorpo- tação da presente Lei. 
mção em unidade da at:va, confor- § 29 _ A desincol'po:acão ocm re-
me o caso. rã: . 

~ 59 _ As nonnàs de ob~enção de 
adiamento serão f:xadas na regula
m~çã.o da presente Lei. 

CAPíTULO UI 
Da DiSpensa de Incorporação 

Art. 30 - São dispensados de in
corporação 05 DTP.silejros da clutse 
convocada: 

a) por moléstia em consequênc1a da. 
qual o incorporado venha c: faltar ao 
s.zrvlço d lr9.n~ 90 (noventa) <llas, 
ccnsecutit'Os ou não, hipótese em Que 
será excluído e terá Sua. sif.uaç~o riü
lUar ii~c:a. na. regulamc2tação da 
presente Lei; 

b) por -aquisição das condl("ões de 
arrim~ a:;lós a. incorpornção, obedeci
das as dispo.sicões de regulamentação 

a) .residentes há .~ll:s de um ano. da presente Léi; 

Da ReServa 

Art. 35. A Reserva. no que <:or.ccr
ne às praças, será CC11stituída pelos 
reserv'stas de 1t c 2~ categor12.s. . 

Parágrafo único. A inclusão na 
Reserva de Ho e 2' categorias obede
cerá acs interêsses de cada uma das 
Fôrças Armada'S e será fixada na re-
3"ulam.entação da presente Lei. 

Art. 36, Os· dispensados de incor
pOI'-E.ção, para efeito do parágrafo 3e, 
do art, 181 da Con'Stituição da R.epú
b1ica, são considerados em dia com o 
Serviço M~Iitar inicial. 

CAPíTULO ni refer;do à data d~ 1n.lclo da épo~a ~e c) PD~ m01§.stia .ou oc:dente qU3 
seleçao, em MunJciplO não~~r:b?tár.o ,torne o m.::orpo!'2,.do d!õfin1tivamente 
ou em zcna rural d~ ~umcrp!o so- incapaz 'para o SerViço Militar'; o' 1 Dos Certifzcados de Alistamento 
mUlte tri',)utiri~ de óT!1 {) de rorm').-l inco!"pO-r'udo nes:as c!Jnd~ções será ex· Mimar, de Reservista, de Dispensa 
ção de R€S2rva.-: ' cluido e is€nto definitivamente do de Incorporação e de Isenç(iO 
, b) residentes e:n Municí~iOS., tr:bu- Servico U:1Utcr; 

tanos, eXCedê-lrtes Ils nzce.sbdaues das d) por. co:r.d,ena('ão irre.::orriveI. r.;-- Art. 37: O Ctp't\flcacJo de AJsta-
Fôrçns Armadas; wlQnte de p!'ptie~ de crime comum menta Mili't-ar é o documento COIIlPro .. 

e) _matrict:laàos em ó:-gãO$ de For- de caráter culposo; o jncOTpor.2U-o vante da ~T)re.s'2n4'(lão para oS. pre-sta-
m";l.~,w de R~.se:rva; . neS2as condicões será ez~:ulào, til" ('·'0 do Serviço Militar inicial, forne-

d) matr:::u19.dçs. em E3~::.'J.:;1:::llTl:m- tre>~'ua -à; a.utorid&dC' civil compé.'t.~nt<:! é:dO gl'atuit.?ment~ n~las 3utG.rid~1es 
tos de I'nSlllO :r-,[·llt~,.-r:s, na fc;ma,es- e t~rá sua sauação militar f:XflOS, "'1a tncljcads..::: em rep"11l2m~nta~ão-<la pre-
ta:.n~::~id'lo t:ela rcZU:Rn1el1taç~o o.es- ... ·'2:gUl~l"11ent.aç50 na p:,esente Lei. sente l;:!l, 
ta Lei; / § ::;(1 -" A erou1Sro ocoaer2: Art. 38. O-,Ccrt'fl.c::dD d2··Reõí!rvis-

e) Ollert .. ':os, f".r:J.cicnt.rics ou ('m- a) r.;Jl" condrnaç[;.o irrecorrível re- to. é o dOCl'mento ccmpI'ovrute de ln-
pr::1'~G'':5 d.J e.::t.q!Jelccimenl'!:''i ou e-ffi- fi 11tant~ ,dl nrátie'l de crime cr~Ul!l cluc.;ão do c1dadro n'l Re-sE-rva da 
pr2!:.as ir.d.t1..'tria::: de 'n~?l:: '~. I1'l;!~i- ou mi~ C,~ .. d2 car':te: dc~oso; 'I<',->~:rc'to, da 1'1"2rilJh~ ou <!q AE'l'Onáu~ 
t')r, Ô9 tJ':l:-l.3-P'Jt'tf'" e d~ c~m"JIi'C:,·C:S, b} tJ:~!l -crât'cv de ato rcnLrll n PlO- t:cà e será. d? fOl'lnptc único rara aS 
ouc fc-:m. anU)'.n2nie. õ:,,:·:~:',:.5 ,d ,;:--'::"'--lk~, t::".;":OLOl m'lltzr ou f~l- três 'F'Õ-rças· Armadas, 
::i~ret~ment~ relacionllf.cs cc'"} a ~e- h ;:.L.::~ qt:e. n:'_ faUna d .. Lei ou:'le P~l'~:"'2h l"n1cl. T:::l1 bra<:!lelro 

Q.) TIl)!' 1 (um) O'_I 2 (do!:;) .QJ"lM, :xurr.u("G. Nac:onal pelo F'c- .... r1o_r5""'lor r.::;'1.!·~"1('u::):; r,Ii'l~"~_!'CS, e?:"Jct:: -i~f -aO <'2r -in-c:pit'o n..:l r:~:~rv!"'. l'e:ecerá 
()c:; cancrõ<"ltos fis FSc.o1?s {l;:! p(q"ll~- d:s F&:c.:ts At:rr..~ç~s (.,:: ;:fl). <'~'.1 :':.: 'Jl' C:L:O 'l:'t'~:::O. ec r:':':t:r.-C2: l":l'.r:·I,·~rH"l':'1.te, c<:t Plto ::~t'3 .n1mar 
çEo de ç.1:c'?~'3 6·"3 Ativ~_. iJU r.-~cala, f) BlTim<'s de tamJ!i8. e1;~ ... t:"1]to du .. -:-~ ;-1r'·:"1 L~=~f'::':'S: C~L'1~·:·";nt(', o ~3!,{'f~~?fQ de E:::.?e:
C:'"!1~~O ou CurFO de Fo-rmr~ft) ce Of! .. rru: :.-:,sll sj~uav;j.o; c} rt.~.~ iIY':n.':.::,o· UC' m!"'.: c'Jllr:~é}:;-ta- v~s:-"l c:;7Z.sp:mdo:!nte à rz.:~cct;';·a ca w 

. -::'""ci:::s da ResErVa. d:><; F5rr;:ls A:,m~.- g) l'l'í'1zdo;es.' {~ue ext:',':'ID s(,:;1::nte een~o con'Lum"z" d~ fc:l'l.l a t::-mn- tC"'()"'::J. 
dr >, c'!2~-de que satisf~ça.rn, na. {o1')oe'l e,:,sa atividade e dela. ili:.,!,:-nG::m oU se inc::-nl'H.::ü!e à (rrc!püna E: à P~!- Art. 39. Aos brf,:i1f>;:'CS: io:snto da 
da sc:cç.ã-O, Clt }}O~'':9m vir a s,.,Hsfa .. 3Jt~;;::m frp'1uent'm10, há r~ai.s de um nFn':~::ia n3..~. fildrcs. Sí."rv:ço Hilit",r secá fO:'ne-cido, p~Ia 
zero d::l1tro c1êY'll"<; pn.1?'::S, os condi- ano, cstal;~1tc'mru~ o::cb'<; d'9 cn- g 41 .... ~ O incorp::l1'f'do que rct!J~t1- autor:dade mittar competente, o Cer
çécs de €"scolol'idade é.;~i~:dn.s para o sino agriccla. inc1u'iive e~co18<; tt:mi- der a p'~oc:;sso no F;lro ComUm suá I tif!c~{lo de lEenção. 
tin",;-":~ ~ l'A1 crados 6~fos de fO~:1- eM dê a:rr!crrltUl'a ou cent.ra,3 de tra.- [,pr'C:'El~~:::::'O à avwr1d!'Ce competen~ PurÉ.~rnfo único. O certificado de 
çfo de oficiais; torJstrt-s, ta çue () requis;,br e dela f;cará à J..~:enção será fornecl.do gl'atuiti:.men-

b1 pelo tempo correspondente à du- § 19 -. Quando os convocados de d;Sposlçáo, Em xa:lrez de organ;Z:lcfO te. • . ~ 
ração d.o curso, os CI,ue estiverem ma- Que trata a.1etra e fOrem dispensados mi11ta-l:. no cas õde nrj.são prevent'va. Art. 40. Aos bras~lciros disI!ensa
triculados em Instit.utos de ...-Ensino de incorporação. esta deverá ser 50- Após pil,l.J,s,ada em jul~açlo a t<>ntença do.;; de incorpora~ão será fornecido, 
de.&':,ina'dcs à fOl'!l1ação de sacerdotes Udtada pelos estabeleciLITentos ou condenat6ría, será entregue à auto- pela autoridade militar comp.e1ente, 
e minIstros de qualquer religião ou de cmprêsas amp'l""ld"S:, l"t~ I) iuício da: ridade '~ompetente. Utr' Certificaao de D·spen.sa de Incor-
membros de "'ordens religiosas reguIa~ seleção da c!a.sse respectiva. de r<?ôr~ § 5(> .. - O incorporadc que respon- pcmção. . . 
IreS' do com a regulamentação da presen- der a processo no FÔTO Militar p!lr- Parágrafo único. O fornecim:mtc 

C) os -que se enoontrarem no exte.. te Lei. manE'"celá na sua únidade. meSmo co- de Cert!ficado de D~s!lenSa de Incor-
rior e o comprovem. e.o regressarem § 29 ~ Os dispensados de incorpo- mo excedente. poração será feito mediante pag(l· 
aO-Brasil; re.ção de que trata a letra c. que, por Art. il:J - A interrupção do E'.ervl- mento da taxa militar res'pectiv.a. 

d) 0$ ma.tr!c:\U4dOs e.m CurS{l..~ de m-otivo justo e na fOl-Ma da. r~ura- ço MiUte;r dos convocados matricuJa- Art. 41. A entre~a: elo Cetí-Wcaflo 
Fotma1]áo de Ç>f.ic-lats diS PGUdas t mentação desta Lei, elo tiverem dos em &-rão.s de Fo-rmaçã-O de Re w às praças expulsas serã reita no pró .. 

• 



Quinta-feira ., 
,~-

prio ato de expuI.são, na forma da le
gislação em vigor" 

Art. 42. E' vedado, a quem quer 
que seja. reter Certificados de Alista
mento, de ReservIsta, de Isenção ou 
<ie nisp-c-usa. -de Incorporação, ou in
cluí~los l~m processo burocrático, res
salvados os casos de suspeita de frau
de de p(soa ou da coisa 'e o que lJ.lS
põe o art. 55 desta Lei. 
. Art. 43. Os mod-elos de CertiflCl
dos, sua. impressão, dIstribuição, es
crIturação. Qutentic!da.de e mais pr: r
ticula-rld~,-des serão estabeleclG.os na 
reg-ulamentação desta. Lei. 

TITULO VII 

DIARlO DO OONOREMO NACIONAL (S99i\o n)' Agôsto de 1964 2815 

Art. 50. Dlcol'rerá na. multa cor-I Art. 57. As condições de matricula! vldades civis, por fôrça de exerclcí~ 
respondf:nte a vinte e cinco vêzes a. e o fUllCl.'onamento dos Órg1.Cs de for-/ ou manobras, terA sUB.:s faltas a-bon&i 
multa núnl.ma quem; mação de Olici:lis, Gi.'\l.{:uurOG c Sol- das para todos os deltos. 

aj O Chefe de l"eparLiçi'.o PÚbli:.:a'j dados para a Reserva serão fixadas Art. 61. Os brasileiras, quando in 
civil ou militar, chefe de repart1ção na regulamentação desta lei, de côrc!o corpOl'ados. por motivo de convocn.çãl 
autárquica ou ue l'conOIn.a mista. com os interê::i.ses !ie ca da uma dcs para manobras. exercicios. manutelll 
chefe de órgi..o com funçao Pfevlstal Fôrças Annad~. _ ção da ordem interna ou guen'a, te. 
nesta Lei, ou quem legalmen~e fôr Parâl~rafo úrLCJ. Os úrgnos de FOr~ rão assegurado o retôrno 2.0 cat;;o 
invesLido tie encaigos relacionados cOm mação de Rescl'va terio orgf'.;ú~ação funçto- ou emprêgc que excre1am a, 
o Scrvlco •. w.üitar, retivel', sem mc.tivo j e l'e"'ul:lmenLo pr6nr:~s, (:êl~.:. devendo serem convocados e garantido o di, 
ju.sLiflC:.K~~, dOCll!.ne!tLo de situação con.'1L.'lr obrl;p.tÕ;:J.~n~ll'Ce, a l'espcn- reito à. percepção de 2/3 Idois têrços! 
mil.tar, ou recusar recebLlllenW de sub:li.dade do e~_:}~':,;,,}, na fOIma dJ- c.a re~'P~ctjva. remuner::!.,ão, durantt 
pet1çto e justlficaçãc.; I art. 23 da pre.t.l~c ,elo or1~lltaçLo, l tew:.!J em que- permanecerem :.neor. 

'<lUCLa Coe qu ... lCtuer das pre.:_cnçOEs do c~a da insll'U;::D. ·'l.c.h'\ ou Aeroniut C-1 np~nas as gl'a.. 
• b) _ \..Is. le,:,.ponsaáve. J.$ pela ~n.?b,>rr:" I luncionanl~nt.J, i.:...C-::lL:_<_'.'j":'o e e.l~c:.}n~ I ).orad~s; vencerão pelo Exercito, l\la· 

ai'\" 76 tia presente lei. I Art. jjU. A CÔ,I;Y;O e lo::::Hzarão dos ,1ficações regulamentares. 
Art. 51. lncorrera na multa cor- órhi!~s de I<~onn ... '_': _() ll~ Res.;,va obe- § 19 Aos convocados fica assegurad, 

Da$ 1njraç6es e Penalida.des rC""'1J~ndtnce a cinqüenta vê/.es a muI-I cl.cc.m .. :.. em v .. ~·, ::.~ú, à t.~~~_.l.iJ.J:- I) direlli0 de optar peles \'encim2l1toSi 
CAPtTULO úNICO ta· mUl:ma ao autorid~~tl.e que pl'f:'.'>liRt dade de -e(.:mc:. ~>j utúJ tados às di- Ci~lárics ou relnun::..·aç'::'\)qu~ .. .n~ .. ~ .111 

• lpto.'mat.-~ inveric:.~cas ou fornec~r j ferellte.:i I.lece_-<,,:, ':JC.3 <1e Of..i.cialS, I}~'nvenham. . 
Art. «r. As infrações da presente i úocumento q~e hab·hte o seu pos".tu .. Graduadcs e Se:':- ::::., e as d~SpO~jlbi~ § 2\1 Perderá a garanti.a e o dlreLt.E 

Lei, caracterizadas como crime defi- I der a ObLCl' lUdeVldar.1ente o certlii~ lic!ad(s de me:~s t.:.~ C::: .... .1 uwu das uS$egurado por ê<l.te artIgo. O Incor-
nldo na legisla.ção penal militar, im w CAL.O dC.b.listamento de Reservista, de l"ôrço.s ArmJd::.s. I parado que obt1ver engajamento. 
pl1carão em processos e julgamento Disperua de IncOlporação e de Isen- Art. 59. 03 ÚC.los de Formaçi~o § 39 Compete ao comandante, D~. 
dos infratores pela Justiça. Militar, ção do Serviço Militar. de Soldados "I)~!? 9. Riserva subunl~ Itero! ou Chefe d~ Organizaçã.o l\.!!ll. 
Quer Vjan militares, quer civis. Pal'á~.ca.ro único . .I!.--rn casos de re~ dades-quatiros, 'r r~-de-Guei-ra e ou- tEOr em que fôr Incorporado o cún· 

Art. 45. As multas estabelecidas incitl:incia. a. multa s~ra. elevada ao tros se de:tnaru t";mlJ~ a atender vocado comunicar, à entidade a qut 
nesta Le:. ~erão aplicadas sem J?r~- dóbro. . à. instrução miÍitar do,'i 'convocados cai.ba. reservar a funÇ~. car~o ou em· 
juizo da. açao penal ou de pun1çao Art. 52. Os braslle.ros, no exerc1-, não ínccrp.:rados em org~:mizaçõ~s rui-! prego, a sua pi'ete:n.sao, opçao quantq 
dIsciplinar que couber em cada. casQ. cIo de função plÍbl.ít:a, "J.uer em carâ- lltares da ativa d~5 Fincas Armadas.j aos venc .. mentos e, se fôr o ca.,~o, (J 

Parágrafo ú.'llco. As multas serão ter efetIVO ou 'Interino, quer em estâ- ltstes ór!;ãos st:riio !ocalíZ11 dos de en.~aj<lmel1to concedido; a comUlllca· 
calculadaE', em relaçãO ao menor salá- g10 probatório .ou em (:":.m'..">Sã-o. e ex~ mOdo a saitsfazer às ex10'enCJ8S dos 1 çào relativa ao retôrno à função ce· 
\t'io-mfnimo vigente na Pais; a multa tranumerá,riOs d. e. qualquer modalida~ planos milltares e, sempre" OlJe P05Sí-1 v~rá ser feita dentro dos 30 ttr1ntaJ 
m!nima t~rá o valor de 1/30 (um de,. da UnlâO, dos Estados, dos TerrJ-/"el' às conveuênCla.s dos municípios, d:a.s que s~ segu:rem à incorporaGão~ 
trmta avos) dêste salário, arredQnda- tónos, d~s MUlllCfp os e da Prefeitura quando se tratar de TirOS-de~GUerra.1 a:; mais, tao logo vez:ham a ocorrer. 
do para I~entena. de cruzeIros supe~ do DistrIto }o'er!eral, quando insub- § 19 0,5 TirGs-de-Guerra terão sede Art 62. Terão direito ao transporu 
rior. mlsS9s.. f .carf.. o s~uspenJos. elo cargo,) material. móveis, utensillos e poli'{onó I p:r conta. da. União,· denh'o do terr!-

.Art. 46 ... Incorr~ .. ~ na multa mí~ funçao ou empre6~ f: prIvados ~e de Uro prOVidos pelas Prefeituras Mu- t(\rto nacIQnal: 
Illma. quem. qualqU~r r,..€.mu~eraçao ep.qua~t:o nao n1clP.als. sem, 50 entanto, ficarem su- a, os conVOC:J.dos selcclonadcs e de. 

a) não se apresentar nos prazos regulauzar ... m sua. sltuaçao mIlitar. Qordmados ao executivo mun:c paI. signados para incorpora~'ão, da sedt 
previstos no art. 16 e seus pará$ra~ ~ará3rafO _umco. O disposto neste § ~9N OS instrut.ores, armamento, do MuniCípio em Que residem à. da 
f-os' art.go aplIca .se aos serv.dvres Ou em- mUlllçp-O, fardamenUt e Otuos mate~ O:· .... anlzação M.l1tar para que forem 

b) fór considerado refratário; prega-do~ das ... entida.des autárquIcas, riíl,ÍS j~gados nece' .. f.:.trj~ a instrução dE,S'tgnad'::s~ 
C) como reservi.sta~ deixar de curo- das SOCl;~ad .. s de:con~~~ mLSta e dos TlrOp-dc-Guerra se:-ao forn~cidos ';) os convocac.os do- que treta a a114 

prir e. obrlgoru:.ão .determlna-da nas la- eas e~p~~~as concesslo~1allas de ser~ pelas Forças ArmJc!as. ~~en~;) a03
1 
nea anterior que, por motIvos estra. 

tns a e d do art. 66. viço pu~lIco. l1nstrutorf~S a. rC3ilons::tblhdaC4e de" nl:cs à sua vontade devam retol"Dm 
Art. 47 •. Incorrerá na multa OO-!- Art. 03. Os convocados que forem conservação do mc:er:rl c..:·-::~r.t)UHio I ao!; !\'.~unic1plOs de ~es!d::ncla: 

respondent-e a três vêzes a multa mí~ c~ndenadús ao pagDmento de multa, e § 39 Q-J.ando, por qualquer moLlvo. m Os convccad::s l.cencindos. que, 
nJma quem: nao possulre:n recurscrs para aten- não fun~ionar, o Tiro-cl~-Cuerrn, du~ aW 30 (trlntn) dIas após o llCCl1cll.!.. 

a) alter(~r ou inuti11zar Certificados dê-lo, ,~ofrcrao o desce'nto do valor rante dOlo!; anos cOW1ecutu-os, será ex- mE'nto, desej"'--rem retornar às loc.~lJ .. 
de Alistamento, de Reservista, de dadCmcsma, quando forem lncorpo- tinto. da les rm qU3 rc.s'd~am ao se .. em In .. 
D:speIlSa de Incorporação ou de tsen- rap s. cr' _ tíTULO IX C'olpors.dos. 
ção. ou :-.lr .. responsável por qualquer de ar:",rafo unico. Flcarao !sentos Disposiç6es Gerai~ PD.rt.~r~Ío único. Os c1JIlv'"cudos da 
dessas oco~-rências; . pa"amento de ~axas e d~ multas qUI~ tInta êste arti3) pcrceo~:T':o as 

b) sendo civil e não exercendo fun~ aqueles. que provarem llnposslbllldade CAPtrULO 1 etap:.-s fIxadas na le .. tislação pmr. 1.:1, 
de paga.-Ias, na forma da regulamen- o e~ and t dOJ d .. .,. • 

ção públ1cH. ou em entid'ide autár~ tação da pl'etente lei DOJ D1re:tos dos Ccnvcc'::'U"15 c rr ...,p. en es aos as e \'H~",em. 
qu1ca, deixar de cumprir qualquer Art 54 As m lt' C. t t ' e Reserv.sta.:. .:'l.rt. 63. Os convocat!os contnI .. o. 
ob"rigação 'imposta pela presente Lei s .' . .?- as e que ra ai de ncôrdo com o est::obelr-c tio na I e~ 
'ou sua re:~ulamentaçáo, par.a cuja ê u% fapltUlQ selao apl1cadas pelas Art. 60. Os functonárlO:; públiCOS g1.s1ação MIlItar, para efelto de ap:>-
1nfraçlo não esteja. prevista outra ~as ~g:::: ~~:;:~e~entes de qualquer I federais, estaduais oU munic\~.J.:s, C0m

l
l <>cn~d:r1a, ° tempo de serodr:o aLvo 

multe. nesh Lci; . § 19 Da imp ~~. dm:' como os em9r'Jp,'ados, operuri'"s ou tra- pre,tado nas F0rças Annud.1.s, qUtU:do 
da multa cabe, . .os ç o a à In~s~tr~tiva balhadores, quplquer que sej:l. a~ na~ (,'I, fIa::; ncolporadcs. 

c) como re."iervlsta, deixar de cum- ao recurso au~riúQde tureza da entidade em que e:;{err,.:m , . 
prir o Que dispõe a letra a do artigo mUltar imedIatamente Sllper.or. Gen~ a as ath'idades quant'o incorpora .. I Pard!~rafo úmco. 4guJ.lmeute será 
66· t.o de 15 tqulnz::) dIas a contar da ;0 su matrlculádos em óT' .... :io a ... corr.putSdo para efelto de apo~entnco .. 

til sendo reservista. não comunicar dat~ Em que o 1nfrator. d~la tiver cf- Fo:m~u-o de Reserva. por m;'tivo d~ ria o servIço pr€stad~ pelo c ll'\'oc,-;.do 
a mudança de domicílio até 60 (ses- êncla, se CLeposh,ar, prevlamente no ça 1; t" .. r d S matriculado em órgao de Formt:ld,\o 
senta.) dias a,pós sua realização, ou o ólgão mlhtar InvestiGo dsête encargo c~nvocaç ... o pa~a prcs ...... ~ao p cr~ de Rozcrva na base í!e I lum, [. ~ 
fizer erradomente em qualquer OCIJ.~ a ql1;ant.a correspondentH à multa á v"r HlIltt.r inicial es.a~ole~lCio pCl~ para perioéo de 8 (Olt::» norcB de lt s-
8!ro. qual srrá ulteriormente restituída,' sel:r ab.16·do~~~~mque P:r~~ ~suo e~Z:~:ê~o; truçÜo. desde que ccn<.;Jl..41Gl (.U 

fár o caso. N n o c 'O'": l;"' <>' apl'[Jvclt~mento a SUa lL .. nJdl' '{ 
I.rt. 4a. üleorrerá- n:\ mult.a eor- §!:lu Se o Infrntor rõr militar ou terao asse({urc.do o rekir~o .ao c:'-r~o 11:t. 6l. Em caso de 'nfl'~"50 àg 

l"e.çu ~n.dente " cinco v(t.:~ a multa exercer funcão pábHca li mult ' ,ou emprêgo respectivo. dc~tlO do.:; 3J dlsposlçóes desta le1. relJ LI {amenl e fi. 
mínima. o refratério que se n.5o :lp.:e- dcscontada dos seu.:. vencJmento: s~~~ (trinta) dias que se sCJtUrel'Il ao 11~ e~d:.~nc l de e.5~J.; em ú- .t I.!::',J\ ~, ~ 
sentar à se:eçiio; ventos ou -ordcnades e c)murucalo 01 ceWclame~o, 1 ou t(nn nu dI;. .~cur~. gaçêc.s mIlitares. pcderá o mtrrf'f.~ .. tlo 

aI pela s~gunda vez; desl:~nto ao ár:.ão que U phcou ob- ~a v~ se _ec ararem, fc~r OCI"SlaO ~ dir<:ir-se às autoridadcs mJlltarp!: 11 .. 
b' em cada uma das demaLs vêz-es. senadas as prescrições de leis e re~ ~c~pcraç~f ouumatr C:.l1a, DuO pre xad(,s na regulam~ntaç~!) G.E'.~ta lf'l, 
Art. 49. Incorrerá na multa cor .. gul'3:nentos em ... ngo:. I i i~ ~ss~ ~~n~~·cn.dOs, d.lrantn o tendo em vista sobreguardar S(Uj dl-

. 'l"cspondente a de'l vJzcs a multa ml~ Dl~l ~ns~oO Al1.Aado,.o ~~crvl.:,ta. O tempo em qU:3 est:verem l'"!:o~-:o"'a~'ls rellt,s ou .ntErrsses. 
nima quem: Iselto de f3er'!~çoln~~w~:açao JOu o em órgãOS Militares da AtiNvn ou rnr,- CAPíTULO Il 

I " d - "bll e- l~ ~ ,que ncOr- tr'culados nos de Formr:<;ao de Re- . 
dea~u~~qi:;·T~~f~re:a,f~~f:o aufo~ld;~ ~ iic:~ ~~i ~a, ~erá o '-:.espeCL1\'o. 'r~ serva, nenhum vencimento. snlMio ou Dos Deveres, dos Rese~vlt,t::l~ 
de civil ou militar. diflcul'-r ou re- das Fô r do pelo 6rgao competente remunera .... io pnrceberão da o!"'aniza- A~L 65. Const tuem deve .. es do ~c~ 

LU ~ rças Armadas, enquanto não ção q·ue perte" ncinnt .., EerVISta.: tardar por prazo superior a vinte ·efelouar o pa .... amento a . 
(2:») diss. sem motivo justifica40, _ -' "". § 29 perderá o direito de retOrno cu aprcsentar~se, quando cOnvocaó'O, 
qUalquer informacão ou dl11gência so~ TÍ'l'ULO VIII ao El'Ulprêgo, cai:w ou. funçco c:ue exnr- no }{lcal e prazo que lhe tivzrem ,sido 
liclt~da. peles. órgãos do Serviço Mi- Dos órgãos de Formação ar;; -es ...... 'n .. c1a ao ~eJr Incorporado, Q c' .. n"o~ndo detclmina4oa; 
lltar; .. ~ <0-, ti""" que enga aTo b) comunicar, dentro de 60 (SES" 

b) fizer declarações falsas aos ór- CAPlTUW ONIC:O I 39 Compete ao Comandante, 01- senta) dia.s, pessoalmente ou por es-
gãos do sef'liço MIlitar; r~tor ou Chefe de 'o-rgrnizaç,>;_o Mm. crito à OrganIzação 1\1il1i.ar maia 
. c) sendo militar ou es:.rlvão de re~ Art. 56 .. Os M1nlstros MUttares po- tal' em que tOr incórporad,.-. ou ma .. próxima, as mudanças de res'dêncla: 
gJ.stro civil. c.u em exercício de functto derã? crIar órgãos para fotmação .de triculadó -o cOsvocado, comunfc::.r sua D) apresentar-se, anualmente no 
pública, em autarqUia ou em socie- OficJ3,I~, Graduados e SOldados a fim pretensiio à. ent~dade a que caiba re~ local e data que forem fixados. para 
dade de economia mista. delxar .de de satiSfazer às necessldt.des da re- servar a função. cargo Ou empr~lg:o e, fins de e~~ercfcJo de apresentação aa.! 
cumyrlr, no.:; prazos estabelecidos, - serva. bem llf)slm, se fôr o caso, o enga,ja~ reser"as ou cerimônia clvlca do DIa 
qualquer obrigação imposta pela pre- ~~rã.grago únICO. A formação d.e mento concedido eSS3.s comunicações do Reservista; 
~nte Lei QU SUa re'2:Ulamenta~\\o, - OfICIais, Graduadc$ e Soldados para deverão "Ser fenas dentro de 20 evin- d) comunicar à Organização Mill .. 
para cUja infração não esteja previs- a Reserva pod.er~ ser fe:ta em órgãos te) dias que se seguirem à incorwra~ tar It que estiver vinculado, à cOllclu- • 
ta pena espedal. especlàlmente crIados para· êste f1ll1, çlo OU cClnc~sãQ do engajamento s/io de qualquer curso técn'co Ou cf .. 

Parágrafo único, Em casos de re~ em' Escals de Nível Superior e Médio, § 4" 'f'Odq convocado matrlculã~o ent.ftico, comprovad~ pela apre~enta .. 
tncldêi1cia, a multtl s-e-râ elovada ao inclusiv~ técnico-proflss!onais, ou em em Órqf.'Q (!e formac;lc de Reserva çA-o do respectivo instrumento le3'al. e. 
dObro. . l Subullldades-quadl'os. q'tl-e • obrlg-.a.do a faltar a SU-aB ati- bem ~l!$im, QualQuer ocorrência que SI! 
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ftlaci( De cOm O exercícIo de qualquer 
tunção de enrâter técnico ou cienti
ficO. 

e} apresentar ou entregar à autor!
dt:.de militar competente o documen .. 
to de quitação como Serviço Milltar 
ele (IUe fOr possuidor, para fins de 
g,n-o-taçõe.'i'. substituições ou arqUiva .. 
mento, ce acô!'do com o prescrito nesta 
lel e na sua regulamentaç§o .. 

CAP1TULO m 
Das Autoridades Participantes 

da E1Cecuçáo desta lei 

. Art. 66. Participação da execução 
da preSente le;: 

aj Estado-Maior das Fôrças Arme. .. 
das Ministérios Civis e Militares e 
as ,'1'epart1çõea que lhes são. subordi .. 
l1adas; .. nI 

b) os Estados, Territórios e Mu _
cfpios e as repartições que lhes .saO 
tiubordinadas; , 

C) os tlulares. e serventuál'ios da 
Justiça;. I d 

a) os cartórIos de reg~tro ctn e 
pe:ioas natura1Sj' 

CJ as entiC!ades autárqUICOS e so
ei,dades de economia mleta; 

j) os estabelecimentos de ensino, 
públicos ou particulares, de qualqu:r 
IU'.tureza: 

9 1 as emprêsas, ccmpanhias e ins
tituições de qualquer nature~. 

parágrafo 1lnico, Essa part1clpaçll.o 
consistirá: 

U} obrigatorledade, na remessa de 
tl".formações estabelecid~s na regula .. 
m-entação desta le~; . 

b) mediante anuência ou acOrdo, 
na Instalação' de postos. de recruta
mf2ut.:o e criação de outros serviços 

• ou encarg-os nas repartições ou' esta
belecimentos c~vis. federais, estaduais 
ou munic1pa1.s. 

Art, 67. As autorle.ades, ou os res .. 
pcnsáve's pelas repartições incumbi
das da fiscallz:lção do exercfcio pro
fl~ional não poderão conceder a car
teira prof:ssional nem reg1strar diplo .. 
m,s de profissões liberais a brasilei .. 
TOS, selll que éstes Ilpresentem, prêv:a ... 
ml?nte, prova de que estão em dIa 
cOm as obrigações militares, obedecido 
o disposto no art. 75 desta· lei, 

CAPITULO IV 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL OSaçloll) 
"~ - mr-

·Agôsto, de 1964 

turada pelo Tesouro Nac!rnal, sob O 
titulo dêss. Fundo, 

pad.grafo único. ltsse Titulo cans-· 
tarã do Orçamento Oeral da Unllió: 

a) na Receita - éomo Renda Or·· 
dinâria - Diversas Rendas - Es .. 
tndO-M_a,1or dn.s POrça.s Armadaa 
(Em' A) _ Fundo do Serviço MI
litar; 

b) na Despesa - em dow.ção pró" 
prla para. o Estadom Malor das Fôrça:! 
Armadas (EMFA). que a distrIbuirá 
de acôrdo com os encargos próprios 
e de cada unta das Fôrças Armadas. 

Art. ,72. Indepelll!ente lJ.os recur .. 
sos proveni,entes elas multas e Taxo, 
M!litar. serão anualmente fixadas, no 
orçamento do Estado-Maior .das 'Fôr
ças Armadas e dOs Ministérios Mil1 .. 
tar .... dotações desttnadas às despes"" 
para execução desta. lei, no que Ee re,
laclonar cem os trabalhos de recru .. 
tamento; publ1cids.de do Serviço Ml .. 
litar e administ;-ação das aeservas. 

CAP1TULO'.V 
DispOSições Diversas 

Art, 73, Para efeito do Serviço 
MUltar cessará a incapacJdade clvil 
do inçnor, na data em que completar 
1'1 (dezessete)· anos. 

Arl, 74, NenhUln bra5llelro, entre 
19 de janeiro do ano em que comple
tar 19 (dezenove) e 31 de dezembro 
do ano em. que completar 45 (qua .. 
renta e cinco) anos de idade, poderã, 
sem fazer prova de que eM em dia 
com as ".suas· obrigações militares: 

a) obter passaporte_ ou pl'lOrrogaçftD 
de sua· validade; 

b) 1ngre~r como funcionário, em .. 
pl"egado ou associado em- instituição, 
emprêsa ou Msociação otic~al cu ofl .. 
ciali2ada. cu subvencionada ou cuja 
e)tistência. ou func~Ol1amento depend«l. 
doe autorização ou reconhecimento. do 
Govêrno Federal ]:stc.dul.1l, dos Ter
ritórIos ou MunIcipal; 

C) assinar contrato com O Govêrno 
Federal, Estadual, dos Territórios ou 
Municipal; . 

= 
=-; H __ • ___ '" u _ 

madas, visando. homenagear aquêlê de Cr$ 35.000.~.OO (trin~ e cinco 
que, ci~l, fOi o maior propugnador milhões de oruzelros). para l3..t~nder. 
pelo Servi~:o Militar - Olavo BUs.c; às despesas decorrentes da viSlta ao 
a desperta:~ Os sent:menbOs c1v1cos e Brasil de SL'l\ Excelência. o senw't 
a. consolidar os d.-e soUdar1edade- e ça- Dwight D. Eisen_hower, presidente d'J3 
maradagem m1lltar. Estados Unidos da AmériOO-. . 
. ,Art. 78. Rssalvados Os casos de in- Parágrafo único, O crédIto espf(:ial 
tração desta-lei, ficam isentos de sêlO; de que trata êste artigo será automà .. 
t~xa, custas e emolumentos de qual .. ticamente regmtrado pelo Tribunal d« 
quer nahi,reza. as petições e, bem COntas e distribuído ao Tesouro Na.-
assim, certidões e outros documentos cLmaJ. " 
destinadas a instruir proc~sos con- Art. 29 Esta. lei entrará em viZor 
cernentes :ao Serviço M1l1tar. ~ na data de SUa publicação, revogada.!; 

Art. 79. Os secretários das Juntas as disposições em contrário. 
de Serviço Militar receberão uma gra- .. 
tfli~ação IIro labOre: por certificadO A çomi&sao de Flnanças, 
entregue. () valor e o pagamento da 
gratificação serão objeto da regula
mentação ·desta leI. 

Art, 80" O Estado-Maior elas FOr
ças Annn.das (EMFA) designal'á uma 
Comissão Intermin:stel'lal para, nO 
prazo de 90 (noventa.) dias, a-presen .. 
'tar um anteprojeto de _regulamenta-
Cão desta leI. ' 

Art, 81 ..... ta lei revoga as Leis 
IlS. 1.200-,;0. 1.585-52, 4,027-61, De
creto-leI 9,500-46 e demaIs disposIções 
em contrârJo e só entra em vigor após 
a sua regulamentação. 

A Comissão Mista Incumb!da de 
relatar o -veto. 

Oflolo n' 1.922, de 17 do mês' em 
curso, do I;r, Primeiro Secretár':'o da 
O mara d<1S Deputados - Comunica 
haver aq~la casa. aprovado a emen
.c:a n9 1 d.) Senado o Projeto de LeI 
da. Câmarn n'? 43, de 1963, que esta
bel<)Oe li Idade-limite de permanên
cia, no serviço ativo, dos .Oficiais dos 
Quadros de Administração e de In .. 
fantaria dl3 Guarda e- dos Tenentes ... 
Coronéis ~:e vãr!os Quadros de Ofl .. 
clals Espee!allstas do Corpo de af!
elais aa AI~roná-ut!ca, projeto - encami .. 
nhado à.. SI~nção na mesma data. 

OFtCIOS 

AInda d" Sr, l' Secretário da Câ
mara dos Deputados, na. 1.938 a 
1.941, encaminhando ao Senado au
tógrafOs dOS segu;ntes proJetos: 

Projeto de Lei da Câmara 
n9 126, de 1964 • 

(N' 4,750-B, DE 1962, NA ORIGEM) 

. Concede pensoo especUÍ.Z 'd6-
Cr$ 6.728,00 (Sei smtl, setecentos 6 
vinte cruzeiros) a NiC'lau Jan,ró .. 

. ex-extranumerário-diarista -do ,nn
nistério da MarinM. 

O C-ongre~ Nacional decreta: 

Art. 19, E' concedida a ~:::'J es
pecIal de Cr$ 6.720;0{) (seis mil, sl~te .. 
cent-os e vinte cruzeiros) mCl'.sals ao 
ex;-extranumerário-diarjsta N 1 c o] a u 
Janro., do Arsenal de Ma.rinha do :RiQ 
d-e Janeiro, do Ministério da ,Marinha., 
qu~ se encontra cego, deformadQ e 
incaPí!C!ta.do total e permanentemen .. 
te para -prover sua. própria. suos!s .. 
têncla. 

Art. 29 As despesas decorrentes da. 
presente lei corerão à conta. da. 'do.
tação -orçamentária do M1n1stério da. 
Fazenda. destinada ao pagrunenta de 
pensionistas da. União. 

Art. '39 Esta. lei entrará __ em vIgor 
n~ data de SUa publicação revogadas 
as disposições Em -contrária. 

A1l Comi3SÕés de ServiÇo PIÍ
blico Clvll e de Flnnaças. 

d) prestar exame· ou matricular-se 
em qualquer estabeleolmento dê en- Projeto' de Lei da Câmara 
s1no;' . 

Projeto de Lei da Câmara 
n9 127, de 1964 

O) obter oarteira profissional, ma- n'l 124, de_ 1964 (N' ,4" 518-B, DE 1962, NA ORIGEM) 

trlcula ou InscriçãO para O exercício (NV 775-8 n- 19"9' N 
Do Fundo do Serviço MUitar' de qualquer func,ã-O e licença de In- " ..:. ô).- A ORIGEM) Altere'], a redação do item X do 

dÚl;tria e profiSfão; rli 7.- ' 

Autoriza a Superintendência. ds
Armazéns o Silos (SAS) a tronS-' 
ferir para- o patrimônio cla.i 
Cooperativas Triticou,,-s do Rio 
Grande elo Sul os armazens 1Jro-
1neticLo3 vender p.ela Comissão de 
Organizaçt1o da Triticultura' Na .. 
cfonal (COTIllN) • 

Art, 68. E' criado o FUndo do Ser-' /) ,inscrever-se em canc:ur"- para a (la 9 uu Le~ n9 1.7.u, de 28 
... '!llitar ·os·l"n"dO a' "'U de ouft~bro ele 1Sl52, (EStatuto dos .. 1;0 . .1.')- ,\.o".... provimento de cargo público', Funcionários Públicos Civis da 

a) perm;tir li melhoria das instnJ.a.- 'g) exercer, a qualquer titulo, sem União). 
çõ;:.s e o provimento de matel'ial de d1stinçã,o de cate~()ria Ou' fonna de 
insttuçã-a para os OrgEos de Forma- pagamento, qualquer função OU- cargo O Congr6sso' NMiona1 decreta: 
... ão de Reserva das Fôrças Armadas, púb~lco: A t l' I 't 
':< r . 'as.5s. a ex a seO'uinte re- O Cong'resso Nacional decret, a! 
pr.ias suf1cientes: r _ ~stipend!ado pelos cotres pú .. dação o it1m1 X -do art. 79, da Lei 

b) prover 0,8. órgãos do Serviço tU .. bllco3" tederals. cstaduals ou munI- n Q 1.'711, d, 28 de outubro de 1952: Art~ 19 Fica a Superintendência de 
llcr de mews que melhor ]h.,s per- cipais; . - Mmazéns e Silos <&-\5) autorizadl~ a 
nl' -1m cumprir ~suas finat:dades; n d t" ad "X .- Licença. à funcionária transferir p:l.ra O patrimônio daa 

C) propiciar os recursOs tnateriais d ~.,; e. er... ldd es paraetsldtata/s- e Gestante, ao funcionário aciden- COoperativas Triticol"" do Rio. Oran .. 
p':fa a crlaçã_o de novÇ)s órgãos de p~ sU''"''I',ebnj?wna as oU man as pelo tado em se-rviço ou ataoodo de de do Sul. criadas COm apOio nos De .. 
't~ rm:lçB.o de resérvas; h)er PUbICO; 1 _A' - doença profiSsional, na forma dos eretos ns. 41.490, de 14 de maio de 

d ; f d"'" ·ft..llj I na f ... Tece er qua quer pn:mlO OU fa- artl'g'" 1'~ e ln 7 e ··s '.uncloná- 19-7 .. 172 d d j ) proporc.onsr un~, "''''' c o W vOr do Co ê no F d I ~-t'd I d ........ Vu V ..,J T a G 'TU. I, e 8 e unho de U59, 
I , à b " ta ~ - v r e era, ~ i1 ua. Og, rios at •• cados de h"eroul'"e at!- til I d d c<:mo re orço 5' ver as prc-YlS s e Territórios ou Municipal; , "l.!.!-' vo:> tl. U o e ven a, pelos preços reais 

fl!lra -fOcorrer' a. outras despesas re- Art. 75. COnstitUEm prova de es- V3, neo?l.a.sla. maligna., cegueira, dI> constrnção, bem como DE equjpa .. 
láclo-nadas cem a execução do Serviço tar o brasileIro em dia com 'as suas lepra e paralisia". ' mentos que os guarnecem, pelo preço 
U ·jt9r. Obrigações mil-!tares: _ A,l't. 29 :E;&ta lei entrará em vigor de aqu1sição, oS armazéns de Sua ~xte. 

I"arãgraf~ únlco.· O FUndo do Ser- na data de SUf', publlcllÇã,o, revog:1.das constr·uidos nas Cida,des de Ace~'tiâ,· 
v~('1) Mllltar. constituído das recei- 8) o Certific1do dê Alistamento, no!; as dlspQSiç6cs em contrário. ' Aleól"et-e. Caràzinho, Cruz .Alta, Dom 
ta"" provenientés da. arrec~daçã9 àJ.s limites da Sua. validade: A Comk.:Lão ele Serv!ço Publico E€:drit~, Encruzfhada. do Su~, Etexim, 
multas prescritas na presente' le1 ~ b) o Certificado de Reservista; OlvU FrederICO Westphalem, Getulio V'&r .. 
da Tax-l- J!..1ilitar. será admmistro.do c) o Certificado de Isençã'O;' gas. Não Me Toque, Pelotas, Palml~i:a 
pelOS órgãos fixados na l·cgulamenta... ct) Q Certificado de D'spenSa c!e In.. das Mi&ões, Passo Fundo, Rosário do 
Ç"Q C~ p,e.oente leI, , corpor'cão,' _ Proj~lo de Lei da Câmara 8u1, São BorjA, Santiago, Santo An-

A:,t. t9. A T~xa Mihtar será- co.. § 19 Outrbs docutnentos COlllproba- ( 1 gelo, Sfio Lu!z G,on7:lga" São Srmé, 
b':-rda. pelo, vn.lór da, multa mínima, t6rio:; da situação mUitar do brasileiro nJ 25, de ·1964 Ijui, sare.ndl, 'I'aQua.ri e ·UrurrF"'''Un.. 
e.=s C'Cnvo~ados que obtiverem adia- IJ'Oder-ão ser estabelec!dos na regula.- (N0 1.697~n, -DE 1S60, NA ORIGEl\-i) pelo pr~zo de vinte anos e juros, dê 
mento de incorporação, co;ncedida na mentaçãa desta lei.. . 2% (do18 por cento) aO ano, contados 
fo:oma do regUlamento desta Lei. ou .§ 29 A re-gularnentação da pres!'lnte Autoriza o . poder EXfroutivo a da.' imissão de. posse dos armazéns 
luyueles a quem fôr concedido o cerU- leI noderá d.fscrjmi.J1ar _anotações pe.. abrir, .1MZJ Zfii~istério das Relações 1JNm.etldos v·ender pela Com1..~ão de 

, fir-"\,do de Dispensa de lncorporação. ri61:c)s ou nf:o ,fi serem feitus nos Exterzo;·e..~ J crédito especial de OrganIzaÇão da Tritlcult,uta Nacional 
par~grafo ún:co. Nfio será cobrada Certificados acima. c~ 35.0CO.COo,OO (trinta cinco (COTRItN). 

n Taxo. Militar aos cidadãos que pro- Art, 76. A transrerênc!l\ de reSeT- mlZhõ.f!:$c de cruzeiros) para aten- _ Ar,t .29 Fico. autorizado o Supetin .. 
varem bnposs1bmdade de pa.gá-la,· na vIstas de uma 'Fôrça. Armada para ou- der as despesas decorrentes da tendente de ArmaZéns e Silos a a:;si .. 
forma. da regulamentação da pre- tra :::erá fixada na regulamet.tação 00 visita (lO Brastl do Presidente elos naT, como' representante da. U11ião as 
ISente lei. presente lei. Estados rJnicU:Js da- Am.érica. escrituras de venda às cooperattv-as .. 

Art. 70. As multas e Taxa Militar Art: .77. Os Mini<;trós Militares de~ O COngrE~() N&cional deoreta: Art. 39 O pr-oduto de venda oon:stl-
Iltrã~ paga.<; em selos _próprios a serem v~rão" no' dia 16 de dezembro, COn- tuIrá receita. da. Superintendência dlJ' 
Emitldos pelo Ministério da. l"a.zenda. sldel'ado "Dia do Reservista" deter~ Art. 19 P'ioa. o ~ Executivo aU- Arm~éns e 81:03, nos têrmos do 

Art. '1'1. A receita. proveniente do mInar .a rea.lização de solenidades n5.8 tori3a40 a a.or.ir, pelo Ministério ~ Art. 13, inciso V, do DBcreto ....•..• 
Punda !to Ser'rito MUttar .serâ e5Cl'i- 0Ot'pOt'açêes das l'esp.ectlvas FOrOU Ar- Relações E:tterio:res, • crédito especIal -fi'? 51.1&'1. de 16 de &gôsto de 10M. 

" 



Qurl~ta-fe!ra 10 '81., 
~-;.. 

Al;t .. 48 ,Esta lei ~~tl'G.râ ;eU'l vi,ro;bela,s que foram b\Uxa.das o.QUl a Lei Cw _eoo~\Ôm;<lQs 405 v3105 ~ l1~ 4-\r.a- anuaJJnente, a pa.rUr,~ ~ c dV" 
.llB. q~ta {~e sj.la pub11C:~<gq r~rOi?~.;fa.;;· n? 3.780, de l.<l qe Jnlbo 4e 1960, • auala 6 Toc.anth~&. rAn:te '.0 \PfPtílO .Qe -v;~~~\Cl ... 4o CQu ..... é .. 
It..'~ çlispG~;tçõer:. em .. oontrá.ri-o, t:'te::r:aQ,o '\lO quadro do l>epartame-n. U! la do. CQllllss- e 5 d. f.l.n'h :o,tQ, .v&1Iba ,qo~PQn([,onk /!.té um por 

to Aclmln1.l)tl:;\tivo do Serviço Pabllco, lOJa - ."i4 ,D-ea(/, m I· ~ ...... -? OOI\tu (1 %) das respecttva.s receltas 
A ComiliS~ de Finançfl.s. fica tra11sferido, com a l'es,,*ctiva do.. de 19640. - Wl~O~ onça t1e8, ... ~- trlbut.á:r4\ã. . .. . 

Oficio nt;) J.Q4p, de 18 ~üo ,roê,'.i em tllção, D'J,ra o Quadro Permanente 40 d-ente. - Je~ferson üe A.U1{i~r. P..ela.- ):'I - O projeto 0 d-e .mlclatiYfl do 
cur.::o, ,do Sr. Pr:n;t~íl'o .SeQl'ctã\io _da MiniStério da. Edu~çÊÍo e Cultuxo. toro - A'OYSlO de caroo~Jzo. - Bc- :?oder Ex~utivo (~elho de l\Hnu
Câmara dos Deputad.qs, enGa~inptm_ Art. 6\!. Os créditos conoedIdoi ao zl1rra geto, . Edmundo ~e;tn. - Ires>" e decorl'eu de Eol1citaç:lo (ia Pi·C" 
<lo, à revIsão do Senado, a sezuinte B.T.U,D. ficam \tra.n&ferkl~ l un1 .. Argemiro FigtLe~l'cdo. - E-urfco Re- :iettura, do DLstrito Fe<le':-al, qi.le, em. 
propo.s:<;ro: \·er..,id.nde do Bra311, a.través do Ml .. aende. - Menezes Piment~. :e:xpo.sição de M~t.ivos ao Prz,sidente 40 

nlstério da Educação e Cultura. A:.."'lE..."'CO AO P:~R..EOER. N0 798 '~nselho, sul1en\.ou que o ata de tfU,J. ... 
Art. 99. Esta lei entrará. em. vigw DE 196~ ~ , 1.ic9.ç-ão do Convênio em apreço nE'\?~,s· 

Projeto de Lei da Câmara 
n9 128, de 1964 

na dftta de sua pUbIlco.çAo revO!!nd.aa· !Iit,a. ser complementado com {:\u·.o:-:'" 
as d!.sptlSi<;ões em con~rárlo" Diligêl:cia solicitada e já cumprida :.ação legislativa. conforme, aliá.'), ex: .. 

(NQ 3.0S0~B. DE lOS!, NA 01tlGEM) 
As Comissões de Prójetes do Re1atür: Sr. Jefferson de Aguiar IIe 1:\ Lei nO 3,'151, d'e 13 t1e ab:il da 

ExecllUvo e de Finança.s. :1geo. ... 
___ '-_____ ' ________ Em Mensagem nO 187, de 10 da de- III - O Convênio, ce!C'br.a.do en~:'e 

Transfere pam a Universidad.e zembrQ de 1962, o Con:s~lh() -d3 Ml- os o~mvêni'lS dos Estaoê'cs oe ll:,;~!> 
to Brasil o EJcri'ório Têcn.co {la PARECf:ftES n1stl'c,:; sO!if,lta do con~l'es'SQ Nacional Grotw. parã, Maranhão, Goiás e Pre-
Cidac'e Univer.sitdria, da D~!)iS!10 u. r.a.t!f1<:acã-o do Co~vên!o celebrado jie!ture. do Pi.strito~ Frd:~ral, .cri~ (a:--
de EdJ'!cios PúbZ:Cos do Dcpar... PcrC"Cz!"cs ns. 793, 7P4. 7'961 en,tre a Prefeitura. do Dis"ttito Federal tigO 1°), a. Co;nJssao In eres~a~~ull do 
famento .t1dmi;?i.~trat;vo do Se-:v;~ d~ 1 9~" \- e 03 Es::adas de Goii<; Mato Grosso Vale . AraguaIa TOC2~ttnS. 
ç) Pl:bUco, e dá outras p;avirIên~ .. \H' p.:'.~" e MarnnhAo tendo 001' Obj~tô (J. I. V. A. T. - com a fmat~Je: 

. caso (NQ 793, de :19(4) o e/5'-"tudc dcs prcb~1lS g~:.sÓc-1o-eco- oê}s prôll10ver -estud-os e pe.sql~1En.s q.ne 
O C{ln~:t~S5() Nacional decreta: . ~ .. fiômicos dcs vale.~ dos rios Ara"'uala. conduzem a. projetos especfflcos e m-

. D~ C0n:-tssao de Conat',tuzç40 e e Tocantins. => tegra't!os do a!)l'oYeitamento nl'J.~l'!1.0 
Art. lÇ. O Esc:itório Técnico d.a Ju.st,tça, sobre o pr(;Jeto de Lei. da Juém da ratificnçf~ do Convênio, o .c.-o eomPl~xo. Araguaia _ 'I'OMntl~s",e 

C!à.ade Universitária. (E.T.U.B.), C~1'J"a~a n" 96. de 1963· (Pro11J1to projeto Imvlaeo ao CongrfS.!!() autorbJ. e. Bt1a_POS~t'l~r ~xecuç!to, com ~.~:"r,',~-
lnstltuic.o na DlvioSão de E'di~ícios PÚ~ ~; Le~:np .4 .. 8J3-B-a3 - ~ ~~m!l .. a Prefeitura. do Distrito Federal a. ~Ipaço!.o fin_llcle.,ra e. aem.n_. ,"~ .. a,. 
bl!cos do Departumcnto AÔlnb-:.j'::;~l:l- W), C:_C ru.tIJ.ca Convêmo c:"ebra- cobrar c,erba. corresp~ndcnte atá 1% C.OS E3tad~ e Te .. ritó.t:lO~ M~m!Jl~.,. " 
tivo do Serviço Público pe~o Decreto.. do p.ela Preje,itura ~o DilJt1'1to Fc" das ns-pecttvas receitas tr~butâ..1'iaG Para ef~It() do conn:nlo (llr~. 2) .:.e 
lei n'J 7.:U7, de 30 de dezembro de ãeral e autorzza a znClusao no seu para fazer face às despesa.s oom n. sua. compreenderão OS vales dos flG5 Ara-
lQ{1-. fica. tra.nsfcl'ido pal'a e. Univer_ orçamento de verba corTeSPOnd~n .. contribu:ç~ no a,juste, g. partir de guaia e Tocantins. l Q l''''~ 
fj'd:1de GO .:aí':l.:'1I, vinculada ao Mints- te a 1% das rentf.Q.,s tribuláruu:, l-Se.a e 6U1'ante l\. vio;!>êneia do convê~ A O. I, V. A. T. (arLgQ 3) ~, ... ~â; 
tcl"!o da- .Educação e CUltura. para at~aer a 4JJSpe318 com a nio. => diri(f~6a por wna. DiretOria a-d.min::o .. 

Alt. 2Q
, OS &crvidol'es ao Escritório execução do a;juste. O Convênio crlou Q. co:nisáG Inte ... tL'a-tiv~ oomPO&~:a da t~'es lll:emor~~ ~e 

TécnIco ela. Oida.de Universitária que resta-dua.l dos Vales Toea.ntina ... Arn .. por um Oonselho Del~hera\..lY~ cQ.n;;" 
p:1-ss~ram à. oo.tegoria- de funcionários Relat-or: Sr. JeUerEQiD. o.e Agular. gua.»l. _ CIVAT, cuja. estrutura.ção tituido dos Qove:n::t.~ores d')~~ l,."b(~~: 
público.'l por fôrça da Lei n9 3. 'leO, O projeto de lei da Cânura. núm~ro está. previsto no convênio respectivo. lvJcmbros e do P1efclto do p...,~tr1to ~ ~ 
de 12 d~ .Iulho de 1960, são tra.nsferi .. 95.63 tem por objetivo a. ratificação Os Governadores Feme.ndo Corrta d9:ral ou de ~eru;. represen\.~n"cs c.."\.,, 
dos para. a J)"nlverstdade do Brasil. do Convênio celebrado entre a Pre- da Costa. (Mato Grosso), ,/\.uréllo OCr .. d.l,Olente cl'eoQ:encHtdos~ . ;. ~ I '<l' 

i 19. Os servidores do Departamcn .. feitura. do Distrito F~~del'al <BLuí .. r&\ do Oarmó (Pará), Al~redo salim A DIretoria. Adm~mstIat...a -> ~.""~'.~.'"'o 
to Administrativo dO ServiÇo Público litt) e os Estadas de Goiã.s. Ma.,to Dualliba, Vke .. G<>vernador no exerci .. ~(') terá. um (1) D.ret~r SUr ... l:ll~'~]
e os requL3Hados de outras repartiçõ-as Oi'assO, Pará e Mara.nl}üo. cUja fina .. elo da Oovemadoria do Maranhão e <;1:mte. um Oiret.or de P aneJ.,-,men~~)_,; e 
que atualment servem no E.T,U.B., llda::le é o estudo dM !>rohIemo. g"""'" Mauro Borges feixe:l.ra (C'rOi!5.s) as- u:n Diretor EXecut!yo: de l:vre.}~':). ... 
frloder&o cl)nti.nuar pt""'''nd.o e."" co- ~ w in ê ,_ ad </ d cr"':O;,. dos GovernaÜ{kofS do.'s E.:;.,,,v.OS 
'" __ w.~ .»'" sóclo-econômicoo dos ,'ales doa rios .a arrun o conv l1l>1.J r eren u.m .~tV ., " ',.1." 
laboração, até que seja. aprovttào (} das A~setnbréias LegislativM, em ~4 _. Membroo, e do Prefelt.o o:~ ~; ."LO 
quadro a que se refere o art. 87 da Araguaia e Tocantins, com a. criaçl10 de outubro de 19"62, em z.ditamen::) "0 F;derttl, dc-ven,g-o. jl. eS~l!,l,a ,.f'C ... l em 
Lei n9 3.78{); <le 12 de Jul. ho de 19fiO. da. Comissão . InterMtn(!,U&l dos Vales ~ d no '" a C3.?)··C -'aç,e i~h: : .. 

§ Tocantins .. Ara!!uala~Civat, de 8 de junho de 1932, com n mcdifi- P~':'~QM ~ .. Od ~ J. .u 
2'? Poderão ser aproveit~os no - caça0 do.s artigos 49, D;lalltidos os seus tt,.u e téc,ll~a. c:. ...-" ~ "r ... 

preenchimento dos cargoS constantes Esta Com1S.são já apreciou a ma.- parásrafos. _e 6, 14 e 15 do prilllelro. ~ DIretO' • ...,:lpC .... ·.lc~nõ.~n"" I'.o:n-
do Quedru a que se refere o ~rá~ téria, em parecer de 18 de d.ezembro Não há- no processo o te~~to origln,a,l pl)te. 
grafo anterior Os servidores que atual~ ae 1963. eOl1Cl1J,.indo por dilidncia. ou. a\lwntica.dCl doQ3 .conyê:1~cs EI. que EL) represen~ar a C. l. V. A ? 
mente servem no E.T.U.H. Os dOCUlllenJIJS autêntJcos ~idQS se reporta, o projeto, ~j!l<XJ~se a puante os pode,'cs ccr-stit,\ij<l!: 

Art. 39. F'Jca institulà:l na unl'7cr_ to:r.an1 remetidos &. esta. COmissií.o, em Oâma,ra ~~ enviar M Scn~,') os ~vul- b) e.dmmistrar 00 rt'~u~·oo.s fm:m ... 
~dn-dc do Br.asil uma comissão oiuper_ 9.de abrU deste ano (oficio n9 5&-1. do $0$- puQlka,<],.os, n{)S q\l.<.'\\a toda.via, não celros da COml&'í.10. pre~!.ncJo d{) e")r)· .. 
,';sora do llta.nej{\.n.t~nto e da execul;nb Sr.- 19 Secretário), encc.ntrando,s. ). .. foI lnclu1do o oonvênlo de 8 de jU- ta.) anual no conse!ho De-liJ'.t:·~ti'.'o; 
das obras da. CId a d e Unlveristária Q.') nh t d 

t j lt b d fls. 18~28. Os GOl'erna.:'loreo;, d06 Es.. o. . ~ '::). dirig!r, orie~ .ti!. e coor en81 OS 
oompos a I e o o mcm tos. presi ida lados d .......... ;,(_ • Ma" a,'AO"O tom. Nem,. há in-dic.aç.tl.o d~ qU,::e as A~ .. tr::&b 110S ,l'Do Coml's",O; _ 
.pelo Reito[' da Untversidc..de do Bra,... vv <I.l) IN '\,!QQ hl L I 1 t tU d 
tlil. PartIcIparão, como membros um provaram a ratifIcação do convênio sem elU~ Cg..i!.J.a 'vas ra- 'lC9:-:":11 ('s ti) publicar os atos e e!:bcr3 7o: S 
representsute do Ministério da Wu .. ;.;:'. l~ ',elnJ;Úioas L~'!i."':'at5vas (Ofi~ atos dos Govern<!l.dores lnteraados na do, Diretor:a, à:vul~ar os trabalho na 
cação e _Cultura, outro do Dep::u·ta. elo nQ 40, de l6 de ni~io de 1964, e ação da 9IV A'):'. _ ~ I' p:.'l'-Q'.li.õaa ,e as rc~pluçü.e$ apro\'ctI:lS 

!l1cnto Adr.1inistre.tiyo do Serviço PÚ~ OE·148-64 de 21 de maio deste ano) O Prefel(o ~yo .Mugalh~ ... s, que re~ pelo Conselho DelmeraL\'o; . 
blioo e o Di1'etor do Eser!t6rfo Técni_ mo o fiz~ram, até hoje. os Governa:. "'!,"es.entou O Dl~l';O F~er~J, ~x~rc:u !l) dirigir e supervisrrnnr. n a~Jv'.'" 
'
CO da. CId a d c Universitá.1'1a,' os deA dare dos Estados do Maranhão e at.1vlda:de autoruada peL.'1. ll?l n 3,7:>1. da.de de.':! func~cná1'los adm\n;:>trat voo 

1 o', de la de abI1I de 19<0, da C! V A T 
Inc s membros ,serão e.:;co!hidos na Fa-üÍo Assim, a. Comissão d~ CC~3t!t1.!!Ç':o ao . Dre'tor de 
forma d-eterminada pelo Consr:!lho t· . J +. ti t' ' 1 d'á .-
'trn!vers:t.árlo da UniverSidade do Erà~ A ra lftcftçáo 'pelas Assem1jlêlas ~ ~ US~l~ e ~mlr..a.. s~Ja..."11 a eL1 ' as curr.be: 
511. 'gislativaa dos Estados do Pa-rá e Ma- as .segumt.es ólllgênClas; a) Ol'ient:lr a; EQu:p·~<; Té-cn:Co.19, 

P:lr6er.afl), único. A Comissão terá L'ftnhão nuo ~pooe 8 t~amlta.ção elo 1. OficüaI~se a Câmara aos Df'1JlT~ OO:l!tituí<la.s dos seóU1r:.tC:1: 
tIm S~cl'etjrJo, n.::.s1r:nndo pelo seu Pl'e. projeto no ~lS1àti:vO ~d~ral, porque tados. S9lic!ta.n<1o a r~mp::sa d'lS ("K~ :1 _ de E:r.er~tfl; 
cú"cntt e fur.c:cn:~_l>\ d~ BcôrcO com aJ M ~üas un!Q"-~es da fede:ra~ão Só es .. ~ origma.s ou d~vio.!'mrr.tc 1:" "P~ :~ _ d'e' Trr.ru:porles ~n':>!w:Vt' CB 
nO"ll1QS qUe forem eprov.&das 1)e~O tarao obrl ... adG.~ n cumtlrlr O convê- ticados dos convênlo') de 8 de JU-ÜlO i'1.~t2.!a"'ij:.s :Jçort'ulrh'i, no: ~:!t\m.'llte 
j},!i:1;' ~J'() d"\ Edllcr~ão e CuItur:.t. . nto alJ~ ° lndlspensãv~~ Tcteren(J.um e de 2·1, de ou~ubl'o de lflt1Z: In" PÓTto o'" Rp;&m' .. 

A"t, A') Dentro do prazo tle 90 (n')-~ d'ls ú€:~~,~J:,}tivos estaidusis, e dêle nf\o ,~, Oflclar-se aos G-overnr.1.ores, S?~. ,. __ de p~cllr . .::')." N::'lJ",-'!;' 
vc:--tJ) (!:~s '-':1 d2ta dA vi~~:1e:n je3~a reccbcrao os b~effc.o<: enquanto per~ 1iClt.a:nd'~·.de S. S . .F;r"s a i!1fQ~m"qii'J < __ d~ F:~~"'.lr'r~ E:ç~,'1Õ .l.1C? f' r:e 
lei. a. ReihrTa da UnlvêTsi-:1"d1 CIo dur;r. a condlçao que . .se lhe exige da rahücação do'i r:-... .,.,ec: Io."OS cto.., p~ -.... ;:"3 <':<-:-t'.",. '.lf'''1j ;;"iQ -:y,~ o 
ll"p.tJl <;l:bli'fteré,..o P-."'1:dE'nte (:a Re~ e.tcnc·tla. pelas, Ar(1,emJ:lt~i~s ~,?f'~.s'a.':·~<:. I ho'ncm no sru "hnl:l·' ..•. Cf"l,:frô,,': :ie 
f úbl:c.9, por in~:"rm~5io rio :\{'n;stro Sa a. das Com';:"o'''' ?1 (;:I 'r'OV"'11h"'o 1 ~..:r " t ~ 4. • lh A Comll-S~O adota eme-nda p,o pro~ . - .;-- ...... - ~ - ... ' .. \'Ir". ~':~.l.,e n r.:l~"" "'-J' v··'-,'::1 "o. f.'>A 
(!:,- T'ipc~"'iÍ'J e CultJ1l'a, projeto de rs .. jeto, pa:r!b que nêle se consigne a de. 1963. -- WLSO~ (i<JfI";I'I!l"_~, pr,sl"l tf':!1) {'111h.1'·":1 e ..... ~.mt''l'.b. c .''\"'''. F~a 3 
r

1
t:"}f\'1to do E. TU 3. [!!Jrov.?r;-ão. tambem- do aditivo, alte- <l.ente. - J.r::fl':i.~V"1 [I') AQ'Ulur. F;:,!'1.~ ~or'j ... rt:'''"'J.('~·:..; 'l"~!.'l· 
Art 5\! J D ta t d tat:. - Eunco Rezenc1c. - R1", C?...-.. 5 _ C" ?--,l)1<,r""~. t,:: -1'\ 'r~fill~J 

.. ~ ... e:;>~r '.mL>D o A m .. ru~ .. re.r.rlo-se em conseC!upnc1a, a redaçli.o nezr,o. _ Bezerra Neto.. - EdmUlteo o l"'",C_"I" "'''e .... ~"-... ,":T,',' (\ "~",('_ ,'-''''.>.'-tr.a.trro do .:)er~:('o Pu'Jl1eo e a Feit()~ do art, 19, eis que. como se vê do a.to L ',"' ~ ,",', , 
rfa da unt"ers'dnd d ....\ 1· em. o n" IrrH':'~'" dfl ()_-,..;.,'r-..:'~'-..., ["':11·-., ;~. J.,-a, ~ . . • e ') ..,1'0.51 pro~ ~ I "l1'ose!1u:m~e, houve modificação dos N 791, DE 1~>1 (~-"'"~ T:"·t,""'('o~ "',"1'1'''':'''','"''"", -,r',". ,,',' denc aru~. I~Ollju-.:t~:·.l:':1le. a a '.~ :.- s-ts. ~9, 6?, 1<19 e 15 do têl'm;J ofi. J- - "_, _ ,'''' 

rr; dos têxl~lDS q~e fcr.:'m lmpres,:i'1- ginário. Da Com;ss::o Co D:.;;,.;:o ;:{.:I(J~ n'l r'J;:) 1.,4."1',, .. :J f>'i 's't'3,' in~""',:'~"_-::'-:::S 
drr:::ls para efetIvar a tmn<;~er<,w~la oral, sô1.ITe o Projeh {f.J Lei da Cd- c "'J" :'l'rC'u":" ~("'lr:(l'r)-:r en :"--l!J~ ... 
do ncervo material do Escritório Em fa-ee do exposto, a Com1Ssto de mara nO 96, de 1933 cn~.~ de cooprr2ç')'io as G·f'~;t'~'1(.:;5 
Ttcnico da Cidnde univeraltJ.r!.1. Con.'3t!tn1cão e Justiça. op1na pela <>. ~ iU:" ' ........ nfll '?ntr~n"(!r ° do:- ·:~':~:~'r ... 

Art. 69 PM~!Ll'ã{) p9.ra o patrimô- ap:·ç,,:~:,o do p~ojeto. C017.l a s.eg-J~nte :R ... lator. Sr. Pedro Luú'Jvioo. I m"!lt-o c'I_~ :'c:Y'o. 
n10 d:l unIversidade do Brasil. l té:n pelo :Ol'e.!:snte projctn (artlgl 19) ~ 6 - ccor(~en':r o r:;'~"llt ~ 'o. '"l,rc (11 
~('s j:.1tJvels cOllStrufdos e em constr'.l_ ~~IENDA N9 l .. eCJ fies. ratificado ° convên:o celebrado 1"'1 to~ql, d~<; '!'rt::1J:,l~"S G"::: F'1" '1e3 
ç,jo J'..n TIh2. da Cid3.de universitária D,e~se ao artIgo 19 do projeto ~ se- entre a. P!efe-J.tura do D1str~~o .Fz'Cle- T'C",lCf'l e sw"erfr ,,,{'I~:lÇÕ"~ ·I€ ·:c';n .. 
todos os terrenos e respsctivos acréE~ B'u'Ilte redação: ral e o.=: Es':S.de3 {~;o G.}ih .\i.1~o CIOS. ce [med'ato ou media to no s-cnt:I-:O 
c1dcs de marinha relacionados no ar~ so, Pará- e M:tranhf o, t:,n-do por ol)je~ rt' t'!)rove1t."'l.mt"!1to e inJu' ~r!o.r z::U;ãO 
t'gO 19 do Decreto n9 47.635, de 29 Art. 19 Ficam r,atlfic&dos o con- to 1) estudo dos prD'.Jlemas ~c!)-séch~ d~ recnrsQ! re::iono.;s e;;t:;:ten~es. 
de dezembr'J de 1959, respeitada a vemo, de 8 de jun~o de 1!l62, e () adi.. econômioos dos vales d03 rils Ara~ 
utilização específica determinada pe~ tivo. dE' 24 de outubro de 1962, cel&- guala. e 'Ioea.n~ns.· Ao Dlrctor-Executivo cahp: 
20 artigo 2Q do referido Decreto Ibr.adOS entre a Pr,efeitura do D1std.. Pera to-.Zt!~· taee às d'>,p"z:.s CO!:1 a t!) rE'f'!(-osT. t,;;,neJ) e.rn v' (-'\ o' re-

Art. 'j9. () cargo de Diretoi" dI) Es_ t-o Fe~e"nl e Os Estados de Go!~,o;, sua c~Dh·jr.-u~-ç-!:'J no IljTL'. ,:1 P-:efeIH r"tr.":-g d;fP~níy(>'s~ as reJv'lt('t,,!; It'y'o
Ql'!t6rlo Técnico da UniverSidade do MMo Grosso, Pará e Mw·nnh6.0, ten- tura. do D!.strEo Federal (artigo 2'~) é vadas pelo Conselho Deltb'eretivo, 
:sra.s11, afmbl)1o 3-0, consts.nte das ;ta~ do pOr objeto d04 :problemas geo~só- autortzado 11. inolTlir no seu orçamento, <mececend-o sempre à ordem de J)tlQ .. 

-.. 
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!~Idade e ao fnterê&se de uma por!eiU O convênio de que estamos cUldan--
coordenação; e do poderá, em n~ entend'er, reaJ.l-

b) fixQr norma de trabalho para zar nos rlcos e 1men.son vales do Ara- ..:. 
a execução das obras, com e~igência gua!e e do Tocantins" & mesma obra 
do croncgrama, quer para B:-; reali.. séria. e gl'andios.'1. que. a SUDENE vei 
l1:aç6es administrativas ou de emprei... real1znndo no nordeste. 
tadas, e fiscruizá-las. Como bem a.sslnalou a Comissão do-

Os Esta.dos Membrc..s e- o Prefeito Distrito Fecfera.l da Câmara dos 
do Oistl'ito Federal (art. 5~) indica- Deputooos, "o apro,'eitarnento inte .. 
rão um nome para compor cada uma gra-l doo dois grandes vales e a. trans· 

= == == 

Pareceres ns, 796 (; 796 
de 1964 

Da Comissão de ProjetOJ do 
Executi~), sôbre o Projeto de Lei 
da Câmnra n\1 113, de 1.-964 (nú
mero :a. 138-.8-64. na Câmara) I 
que dispõe sóbre bens e dtre:.tos 
de Companhias de seguro Ale
mds. · <las Equipes Técnicaa cujos venc1- formaçã'o do pôrto <ie Belém do Pará 

mentos serão pagos. pelo re:5pcctivo em esCOMOurO da. prt'dução de todo . Relator Sr. Wilson Gonçalves. 
6~g:natárlo do com·ênio. o Brasil central; promoverão Q aue- De inicia.tiva do Poder Executivo, 

Cada Estado Membro, signatário do xação de tôd'a essa imenSa área do que o submeteu à. considero.çao do 
conVênlo, se compromete (art. 69

) a centro do pa.i.s, ainda vír,gem e ma... COngresso Nacional acompnm"lado de 
destinG-r, anualmente. nos seus orça- prov~itada, .ao .p;,oce~[) VItal da. eco- Exposição d~ Moti;os do Sr. Minis. 
mentçs, até um por cento das &U~ nOmla braslleil G. • tro da Indústrie. e do Comércio o 
:receita.~ tributárias e mais recursos ~ C.I.V,A.T., cem recursOS r~"lprojeto em I;"xame prollõe a cessação 
oriundos do Govêrno Federal. para zOaveLs, e t-endo por base um terrl. d tod - l' 1 _ . 
incrementar os trabalhos da C. I. tório pleno de n.ntsibllidade cuidará e os . o., efeItos da ~ egls nçao de 

• j,'~~, - de guerra. ainda.· vigentes sobre os bens 
V. A. T.; deveud'o esta, tanto qUo'n- Slmul~ã,neamente, dos ~ ~ .. rOblermaselt". e direitos das companhias de.seguro 
to possivel (art. 7"'), se en~ar com energ_<l, de transporte::-•. ao ap ov ... alemã.,s....que tiverem sua~ oartas patzn-
os s.erviços. de S.P.V.E.A., da. C. m.ento de~recurzos na.turfl:is, de estu- tes cassadas ;:; 

~F5 O. R. T. A. e 'da C. V. S. 'SI .•. dQS economicos e pesqmsas socia1s, . ~tab 1 . i d i _ 
EÓ ~en-ct>J ccns!deradas objeto de~ dis- dc;s problema.s adminiStrativos e fiS- . e eee. a n a, a pr~pos çao q~e 
cuSSão as· conclu:.ões das EqUipes Téc. co.js da. regiãO, e tudo j&O, Fendo re,a.... o lru;t;tt.U~ d.e Re~egUro.s do Bra.sll, 
nlcas que forem aprovadas (art. Bº) llzado através de equipes técnicas, le- manda.tarlo ~a Umao desde 1942, fi
pelo Conselho /-Detberativo. vará. naturalmente, à redenção eOQ- catá. incUlnb~do de prolp.over 0.. rosU-

Os GovernadOl'e3 dos EStad'o's-Mem- nômica, soc;e.l e pOlítica. dos vule.s do tuiçáo" de todos os be~. dlreJtos, 
bros e o PrefeIto <ia Distrito Federal Aragua1a -e do Tocant;ns. ~oc'fl1~ntos e saldos, eXl.Btentes em 
se reunüão, perjÕ-djerunente, obedeci- VI _ D'la.n~e do 'exposto,.somCS ~u poder, ~,os representantes cre~en-

· dQ o sj:,tetna. do rodiz:o tart: SQ). na pela a-provacão d.o projet-o, com a Cl3tdo! pelas companhias de sel;>uro 
O.~pital de um dos referidos ~stMOS, Emenda l-CCJ. . _ alema.s. " M' • • 

,p:'l.ssando as. conclu,sõcs aprovada~ Sala das Comis-sóes, em 6 de agôS-- como ~ do C.onh .... l;'lffitmto publIco, 
(art. 10) a ccn.st:tuir diretrizes exe- to de 1964 Edmundo Levi Pres!" por decre~o pre.:ndenclal, de agõsto de 
cuuvas da C.I.V.A,T., sendo que dente everttu-;l. _ pedro L'tldoVicO. lt942, foram /:a~ad~.as ca~'~~pap~~~ 
esta terá como sede" permanente a Re;,ato1', _ Lino de Mattos. ~ An· es_ que atl ....... r zav __ as . • 

Agõsto de 1964:, 

causados aos brasiJelr05 por atos a·a 
guerra pratlca.dos pelos alemães, ga .. 
rantidos pelos bens e direitos J.n3 
pessoas tísicas e Juz:idiCllS alemãs re .. 
sidentes no exterior. 1á foram satis .. 
feitos com o recolhimento efetuado 
pelo "Consórcio Alemão" lU) BOllco 
do Brasil. dos saldos ainda detndo.~, 
nos tênn08 do Decreto n9 39.869, de 
3Q de agõ.sto de 1956, 

Como se vê. com· o recolhitnell1,o 
realizado pelo Consórcio Alemão nÉ.o 
mats se fazem necessárias a lJquida ... 
ção e a incorporação de bens e direi .. 
tos, ainda porventura. sujelto$ à legl~$. 
lação de guerra, que mand·a.va Uqui
dá·los Como penhor do pagamento 
dos prej~.l1zos Cd-lUad.o~ ao Brasil e à 
vida, be:n.s e direitos das pessoas :li. 
sicas e jurídicas bra..sHeiras· 

Qa·be. finalmente, ressalter, _ em 
abono da inici·a.tiva cori'~;da no p::-u. 
jeto os ttadicio::uus l~\QS. de .amizHc:e, 
há longos anos mantidos entre o 
BJ.'asil e. a Alemanha e que. a.g0ra 
aumentados com o íllC!'cmento CTes .. 
cente das relações comerciais vet'ifi .. 
cada ~p6s (1 últlma conflagração muu .. 
dial entre ·as duaS nações .e ,a con .. 
trIbuição do capital e da técnic alemíí 
no -dese'hvolvlmel1to çle nossa indús.· 
tria. U!m representado _ inestimável 
valia para o desenvolvimento econô
mico e social de nossa pátria. 

Em face dos motivos -expostos,' esta 
Comissão é de parecer qUe o projeto!;) 

"'1 d Est d d ~~'á t' ton'o Juc'a~ de seguroo alemãs a funCIonarem no 
ca'l\X.I. o a o e ~vI,s" (a.r 19O .. . Brasil, a titulo de res.sarclmcnto das Sala_das. OOIDlSSÔes, 14 de agõ<;to de 11), onde,se efetuarão reun:ões D 9 
(l,Duah do Conselho Del1berativo. N~ 795, :E 1 64 agl'essóes praricadas pela Alemanha 196.4. - João Agripino, Presideme; 

deve ser aprowdo. 

A UnIão e outros Estados e Tt:rr1. . )).0. COinissãó de Finanças, s6M contra as 'pessoas físicas e juridic:,;s Wilson. Gonçalves,- Relator; Daniel 
t'irics Bl'as:leiros~ qua.ndc inteTt>,>s3- bre o Projeto de Lei da Cómara br05ileiras., por êste ato do IlO~kiO K'rieger; Bezerra. Neto; Ed-muft:to' 
. 't . •• d 't· ,.096. de 1963. O'ovêrno, o Instituto de Resseguroi' Leri .. aos no aproveI ::\.men<--v o por.o oe ., , 

Belém e dOS-vales doa rios AraguRJ"a ·'Relator: Senador Pessoa d{! .recebeu o encargo de pr~~er a li· 
e Tocant~n.s, poderã-O <art. 13) par-o Ql1ei'roz, . .quidação daquelas sacie a es, pela 
tici'l'}(J.r da C,I.V.A.T. Pelo presente prOjeto (-art. 19) fiCa forma que julgasse conveniente, fi-

N' 797, DE 1064 

Da Comissão ãe Finanças sów 
bre o Projeto de Lei nO 113, de. 

, 1964, 

Relator: Sr. Bezerra Neto. 

O Convênio terá «art. 14) a tiu- ratificado o c6nvênjo c21€'b:'iHl0 entr€~ cando, aill!~a. incorporados ao pütri· 
r.ação de 20 _.anOs. eendo prl:'-rcogável. a Prefeitura do DYstritú Federal e os mônio nacional 6s bens e direitos que, 
e estando E.ujeib (art. 15) ao rPje. Estedoc; .de G:liás, MilitO GroSSo, P-e.ré, na liquidação, viessem 6 o!aber 3B 
rendum das AEsembléia.s Legislativas e Maranhão. tendo por objeto o esR

' pessoas jurldicas. 4e .c1.ireito púhllc~ <..oU 
dos Es~ad'cs-Mcmb!"os- e do -Cong.res- tUdo dos prObltmM ge') ... sócio.o(;oonO- a outras 'P(-ssoas físicas cU_ jta"2dl:::a.s ~l·. -o _ Senhor pre.sid~nté da Re;Jú~ 
eo Nacional. . mic:Js -dos vales dD.3 rios Amguala e alemãs. blica, na forma do art. 67. da Coru~ 

· ;.~IV - A Com-j:.são de Constltuição Tocantins. - Em 1950. porém, a Lei. 1.2·24, de 4 tituição. remeteu ao Congresso N3.
·t' Justiça desta Casa prc'nunciou~se Para fazer face às d€SI>CZe..s -com.lL ·de novembro, veio liberar 0[1 bem> e cional tiin projeto de lei dts-pol1,io 
pe1:.t aprov~ção -do ProJeto, depois de. SUa contribuição no ajuste, a Prefei·: direitos pc:rtencentes a pessoas f!.SlCas sObre bens e direitos de companhias 
pl'elimjnann~nt.e. Eugerjr diligências, tura do Distrito F{~deral (a.rt. 29) ~, e_ juridic.a.s sujeitos aos.efert.os_da ie· de seguro alemãs. Veio ane~a.dn uma. 
Que fOI:.?m sn.tisfe~tas l'>elas· partes in- autGrizada a. incluir no seu orçe.men- gisla-ção de guerr aem vigor. nao per- expos1ção de motjvos elo Senhor ~\d> 
t~re~adf..3. to. anualmente. a. pa.rtir de .1963 - e rnitindo, c!)lltudo, a liberaçãQ nem e. nl!õtro da IndúsiriQ e Comércio, em 

durante o prazo de vigência do con.. restituição dos bens remanescentes da que o titular expó't!. os fundamentú"'S 
J!: verdade que Q; Governad<JIes dos vênia verba ool'retpondente até um sociedades de seguros aleIT!~s e--.·sua5 a favar d:l a:provaçJ,O dn referida rhC. 

:E: ... t3dos à'ti Pará. e do Maranhão não POr cento (1%) das respecti-v-os rec_el·.. respectivas ca.rtas pa.tentes. contl" dida legislativa. \ 
npresel1:taram. como se pediu, os atos Ws trIbutária!!-". nuando o Instituto d R'e;:;seguro.3 2: .Através do iJecreto-L--el pun,ero 
ias re-spacth-as, AssembléIas Legisla- n. O .projeto, de lniciatfva do Po" como depositário de1M. 4,166. de II de março de 1942-. c 130-' 
UVa!.:, ratif:cando o cOllvênio. mas isso der Executivo (ConseUi.o--de MinistrOS), H.avia, como é sabido, grande em· vêrno F'ed-el'Rl objetivou ressarc.it • .se, 
como sallentou aquela douta OOmis· é da. maior importâncía pa1'a o desen .. penho qU!n- dô governo alemão. que! é às pessoas fi.sicas--e juri-dicas brasi ... 
f.âO, "não Jmpe-de a tramitação do Volvilnento de ums vasta. e rioo. re- das autoridades brasileirn-s cm solu- letras. do sat<1~ de agressão prüt'{:a .. 
projeto. no Legislativo Fede-ral, por- gião br..asiIeira, como. aliás, foi muitO, cionar o assunto ~ devolução daquf!" dos p~Q, Alemanha, Itã.Ifa e Jai)ão~ 
([ue as duas un!dades da fet'!ereção só bem re31çado pelo ilu.'itre Relator d·a, les bens e daquelas cartM patentes. ·sendo que com o Decret.o~Lei n:1mel'O 
(~tarão obrigad'a.,s a oumprir o con .. · ma.téria na ComiSsão do _DiStrito --pte- Todvia o Instituto de Resseguros do 4,636, dê sI' de agôsto de 1942, d.eter-. 
v.m.'o após o indispensã,vel referen- deral. Brasil, através de simpleS- decreto do minou a cassação :ias cartas pat,3.':1R5 
dum doS' Le3'lslativos estaduais e dêle ID. Antes, já se ptonuricie,ra. a. res,.. poder- EXecuttvo, rIl,anifesW:.lw5e CQn- pelas quaiS foram autorizadas a fun
l'ilo receberão 0.0;) benefícios enquanto peito a ComIssão de Constituição e tràriamen1,.e à devolUção das CRl:t.9..,') cl-onar no pais- comp!1nhias de segu
patim'ar e. c:omUção que se lhe exl- Justtça, que se manifestou fa.vorável .. _patentes. 'A qu~stão· foí ,em segUlaa, ros alemãs e itaHanas·f1acndo o I1l~';U. 

· g-~ at'3ndjd~". - mente à prol}Qs:rçáb, mas ao mesmo submetida à. consultoria Geral da Re- tu~o de Ressegur.os do Brasil inc'JHl-
A ComiL'lão de Constituição e Jus- Ofer-ecendo· uma. . emenrua, a. fim de pública, q~le entendeu ser lndispenM.- bido de pro:!eder à liquidação de ~ais 

b;-.,l conclUi adotanClô uma emenda, nêle se oon.s.ignar~, também, a aprova- veI a. autoriznção do poder I ... eg!sla· sociedades, pela forma que jUlgBSs-~ 
nO) s-entic."o de aprovar, também. o têr- ção do- têrtno adltJ.vo} que a1t.eI'()u~ 1n.. tí-vo para e. restituição pretendida.. ,conveniente. Dispunha o art 49 dês-
mo aditivo do - convênio, para, o que -c:usive, disposições <te conv§1nio. Eis que. agor.a com a vigé~cl,a do I se ültimo' Decreto-Lei que os bens a 
;se faz mister Qlterar a. reda.ção do IV. Por outro rodo, f.flz-Se nece&á,- t '. 51 9~ de 7 de maIO d"" ' 't l' 'd - S~~ 8 rto mOdifica., igualmente. " 'ed"ç",O Decre o n _. '7(J, . ~ alrel os que. na. 19m açao. Vle aI :art. 1<> do projeto.. ...... ao i:': 1963, que. - trata especlficamen~e. dos caber às pessoas jurídicas de 11l'elto 

V - Entrando no m'Xr lto da propo· do artigo 29, POis- tão se pode _como d' 't d "om",anh'~s de bl' t fi"1""8 c ali se determ.'~a, lncl1lll" "erba no o.... benS e IreI 03 as·.... t". _ pú XCO ou u. ou ras pessoas _: V.4 
siçã.-o, cabe-nas, de prcnt-O, relll-Içar « .an • ~ seguro Q!I~mãs. e tendo em vista os ou aJemlis ou italiãnas, -ficariam in-
magnitude do- Convênio em tela o çamento da Prefetura a !>!lrtir de 1963, ' . I t '·'el1i.Slal'-!:ic de • tr· .Ac ' ._/ 
~. to PG, Is J'á; estamos ,em 1964. ,. '''," ~er"'" fatos superven en -es a 'l- Q --r-- córportf/.tas ao 'pa .mun'l-O nacwnc . 
\,i_laI. sem nenhum favor ou exagero, d ~ V'CQ~ .,y;r guerra, o Executivo solicita do Con- 3. A verdade é. que, poucos j<1n(}3 
valerá, se .bem apliood-o, como um tns.. e apr-ovat o orçamento de 1965. "'resSo N-ac!OJ1al G...1)l'ovaçúo paro o- depOis. pela Lei n'" 1,224, de 4 dI) 
t.rume-nto realm~nte capaz de promo- V. Diante do ex,posto, opinamcs tJel::\. p'? resente projeto. promovendo-se, as~ novembro _I.'€, 1900, e pe;lo D::Ct'f'to nú ... 
"~1' o pletM dezenvclvlmento dh Bra. .. ~~aç:o m~Ls:~Oj::~Úi~~ e. Emenda sim, a. ref:tit.uiçá() das citadas ç0.:nP~~ mero 39.86!l de 30 de agôsto- dr- 1900. 
sn Central, nom reflexos formidávf".f$, nhias e fi conclusão da. r~.,oslçao ~a foram ri'~--.>e:f~dos os bens e ,il"eitos 
trmbém, na eoonom:e. do'norte e nor.. EMENDA N~ 2'·CF Urlciada pela referida LeI 1.224. ae pertencentes às pe~oas físicas 'e j? 
di""te do DaiS. Ao artigo 29 i9-50. . rià'ioos 'lI t;'1,a:: aos ef.eitos d<l legls .. 
~ .inegável que a. regIão central de As medidas propostas DO, proJet.-:;. l'lÇão cltsda. Não. foram. no ent.mto. 

· nos~a pátJ'ia, vive, ainda. quase à Q-nde estâ: sôbre ser;'~m procedentes em se~ "c;- -liberado.o;; os' bens remauescentes du-
margem dos J:1enefíclos 'da civillzaçAo {oi ••• e. partir de 1963" pectos lel~aisJ fundad~ :tlue e.st.,lo n9. quelas so::iedades, após sU!i Jiquids.çãa 
e da. cultura., que só consegue à custa Dfga-se: p.ra.xe e ·t.radição jundlC3. de no~o pelo Institut-o de Re.ssç,gl1rOS, nem a3 
:;~. esfC1'IÇOS verdadeiramente herói· "a partir da vigência. ~esb lei"'. - país, encontram ··an).~l'..o nos ~r6p.los cartas patentes. ~nte as. InrJs·(·ntf.'!t 

Bale dàs Oomi.sSões
A 

em 12 ô" agÔ3- fatos e circunstâncias p03terlOl:t:: e gestões d .... Emb·::uxaQ,a, '\~em.a 13 do 
dO~~' ~e~~~Br:i1i~o. ~a~~d!°'a Qa;r~; to de 1964. _ Argemiro de F'~ u!:i/'f;- que não Jn.a!s jUt:tlficam as P!"~J\':~.e.r..- Cons_Ól'c!o Alemi'lo :01 cru~a pela CO-

do Pres1~nte Pessoa ti' iuefroo? eias antes "l,ssentr.:das ps10 Go""WOI 1\1'2,'3::1.0 'le 'l1e"'~'fIÇOe6 de, '*'1uerra, Ul?'H) 
promissores horizontes QO progresso lWI tor _ wus6n 'Gonça!vPs ~ Siga: brasileiro. E' que. como é" sabi~{) e SUbcGmissi';O. que n:1o lo:;rro\.1 êxito 
de todo () Pla.nalto. mas, 6Çt lado da ti! Pacl1lPo _ Li1lo (lo- JJi1attca _ -c,omo detllo.Ta- e:,,::pressamente O' Clt, aao j.1unto :J.O t"iS~i.;'lto, ,ar.? qUE:> o cat;, o, 

-"obStrada., out.-ros flervlC08 de~)11r~.. .-- 1'4 Niittu _ 1r-lc''tGf' Fnt!T6 _ óeoreto lll) 5l.99-3, de I!J-S:!. oS pa~:t-. subm-::tid aa C-onGultcr-GerJl" da R:"' 
,(lo- -plan-dad-os no ritmo eVOiUtTvo do 1tfém dd Sd D:m-i', Ê'!!l-er mentos '"'I'l-,S ind'eniroçôes dos dal1o~ oú.bl:c03.. Ú ... l\:l,)~ o~t.e p~id n::c~.s.:;!·1ü(!~ pal<!,' " .'" ,- ' e ,..", " , 

-, 
/ 



Qui"ta-feira 20 -
de uma 'uedlOa .egislatlra. abonando 
It t:2~se Ijo Inst;tuto de q~le não era 
po.ssível a I1ber,,(;ão por s;mples de. 
c:eto 

4. l) Senhor ,.'lin·~tro cr& lndü-strill 
to ComéI'cio~ Ill;nrH,l Váfl~"''' razões e!l1 
d~fes:l da apn1va,ç1\o do projeto de 
/!.li libe':"~~bklO, :ntonnancto que as !n· 
uemzações nc,\1css já se ,:,cham .sa.·is. 
reiks, com o recol:t'f-ffi{!nto efetuado 
.,elo "Contlórcio AleIl1ãu ao Banco (10 
B!b.sil dos saldvs aind.J aevldOS, nas 
têrmo do Decreto nQ ,j9. 869, de 30 
de agôsto de ,JJ56, Razi"''''s de Conve· 
niência PQUtica f' e-con5nl'ca para os 
dois p:un:s Jo:!fI,lP em es"! eita e ,ro
tf::ua. colaboráção. são e:-.-postas pelo 
eminente titular. 

A Câ.mara aprovou o projeto de lei 
solicít.ado pelo E..'{ecutivo, e por éle 
(art, 19) cessnm. nesta. data, tOdos os 
efeitos -da. legi~lação de guerra sõbre 
os bens C-l direi tos dos companhias de 
~eguro alemãs que tiveram ~ua.s car
tas patentes c~adllS. O artigo se
gundo dá as normas para O Instituto 
d~ Resseguros proceder Q devolução, 
Frize-se que a. Câmara dos Deputados 
nlém de seu louvar nos pareceres do 
M, I. C .• do Procurador Geral da. !te .. 
pública e do Instituto de Resseguro2. 
i11'Timou-se também u.... parecer do. 
J\gência da Defesa Econômica. do 
Banco do. Brasil. 

A Comissão de FinallÇ(lS opina ta
voràvelroente à. aprovução do pre
.&ente pr()jeto de lei. 

Sala. da~; Comissões; 19 de agôsto de 
1964. Argemiro de Figueiredo, 
·Pre.sidente; Bezerra NetO, Relator; 
Victorino Freire; Euuênio BarrOS: Da
fI.:el Kricger; Antonio Ju.cá; Uno de 
Mattos; José Ermir;o; Wilson Gon
çalves. 

O SR. PRESIDENTE 

IDstá. finda G. leitura 0.0 expediente 
Há. oràdores inscritos. 
Tem a palavra, na qualidnae ae 

Lider da UDN, o nobre senad·or EU
rico Rezende. 

O SR. lmRICO REZENDE 

(Setn re1nsão do orador) - Senho.r 
Presidente, Srs. Senadores, recebi, 
hoje, em e<:>nexão com os debates OU- . 
tem travados e respeito da rubrica 
"café" ent:re os eminentes Senadores 
Uno de Mattos e Daniel Krleger, urna 
carta cujo l:irmatário é o ilustre Depu
tado Herb{~rt Levy. 

De~ejo, eumprindo o dever de com
panheiro d.istinguido com essa. mis
siva. proceder à leiturn dos seu.s têr
mas, para. que possam compor aquêle 
debate e, por via de con.seqUêncla, fi
gurar nas Anais do Senado. (U~) 

BrasfUa, em 19 de agôsto de 
1964 
Exmo. Sr. 
Senador Eur:Co :::tezende 

M.D. Lider da UDN 

Prezado Lider e amigo 
Leio, no "Diário de NotIci-as", 

de hoje, com o conveniente desta- . 
que e se .. que são também ampla
mente publicadas em outros ór
gãos, as acusaçõ~s que me fOram 
feitas pelo senador Uno de Matos 
da tribuna: do Senado. 

Devo informar que estava prê
vlamente Ciente dêsses ataques 
através d.e pessoas ligada.s ao ca
nal 9 de São Paulo, pertencente 
aos Diretores da COMAL, que me 
deram noticIa. doe preparativos 
dessa mesma. Estaç~o .de TV con
jugados ()om o dIscurso daquele 
.senador. na forma de "slides" e 
outras projeções. e.. fhn de apoiá-
10. 

Anás. '''0 notórias e Ind\S!arcá
veis as vinculações do senad~ 
Llno de M.t<l6 COm a COMAL. 
que êle BA)8lstiu sempre quando al
gum de seus membros deveria de
por na. O.P.I. do Café, da. qual 
era eu 'o Relator e de cuja firnlal 

• 
D'AR'O~_OONCRESSO H!,C~~ .(~" » _~to de 1.964 .2819~ 

se tornou adyog-ado n:l. tribuna da Quando, em boa horo., o I.B.C. 'culados ao judafsmo das pedras pr~1 
SenadQ n1&n10 após a compro"V&- mudando sua posiçãO, groçJIS s-CllD ciosws e dos metais preciosos c semI". 
ç.:io de suas falcatruas, de propo:- dúv:ida, à intervenção do honrado preciosos do Brasil. \ 
ções sem precedentes, contra o Presidente Castello Branco, decl .. \ Cheguei mesmo, Sr. Presldente. 
patrimôn:o c1a união. diu antecipar as compras, foi a. através ,de discurso nesta Casa., a dar 

Não me surpreende. pDl'tanto, divulgação do 6eu comunicado :fl- I conheciment-o ao Plenário· da. longa. j 
que êsse podero..e.o grupo. cUjo.. ca- c'.al. e não declarações minhas. \ expOsição que fiz ao ilu\:;trc General 
pücidade corruptora. é verdadeira- que não as fi3, senão para escla-II Erncst<J Ge:.seJ, Chefe da Casa l\1:U.. .. 
mente espantwa t.enha al'stado o recer que aquela decisão se devia. ta.r. da presidência· da. República. NO 
Senador Lino de 1IatOfi'. que de há à ~;clarecida intervenção do pre-I el~nCf,) de.s nossas riquezas mint'rais 
muito goSQ. de sua intlmidade, sidente da República, que firmou eXIStem vastas áreas diretamente m-
para. vmgar .. se dQ DeputadO que o me-rcado, como era natural. ) teressadas com. a segurüJ1ça nacion:rl. 
teve o de.skmor de desmru;ca:-á-lo, DElsmancho assim sem nenhu- notadamente a exploração e a expor .. 
comprovando seu ar.salto 40S dl- me dificuldade, as novas lntrig(l.s 1 ta9ão ·de berllo, de malaChaceta e üe 
nbe.ros públicos perante a NaçãO, e calúnias que os homens da. crlstais de rocha. 

Is.so posto, vamos aos "documen- COMAL continuam a fazer C11'-
1
1 Infelizmente não tive 11 menor res-

tes contra núm a:presenta.dOG pOt ~ulal' contra. mim . posta do. parte d-aquela alta pat.rnte 
aquêle parlamentar; Deve maGmo o 'Senador perm~~ militar. Não sei se interpreto es.sa. 

necer ne sua pOSiçáo .... de defensor <ml1.s.são como uma desat.enção.a um 
19) A firma Schwabaeh &. Co. da COMAL e eu continuarei na 1 ~:;enador da República. ou se resUl-

;(.01 representa.nte do FliCrltórlo m.1nha, cumprindo o dever que me! tant~ deSEa. ente:midadc: grave 00 
Le~'y Ltda., firma d.\ qual faço é 1.Inpôsto pOr uma. tradlção de 31 l~ra.sll, que é a burocracra, que pE'r .... 
pID'"te, nOs EstadO~i OJVdos, para anos de vida. pública, felizmente; turba qualquer esfôrço ?-Ollesto, qual"', 
nzgóclos de café, os último.s do.s impoluta. de combate aos gov~r'" quer trabalho construtlvo, em fa\'oel 
quais foram real'z.ados em 1953. nos Ix>rruptoo. da realização de nossos ideais de b"(:tn-
Mesmo até essa data a firma Es- Ag~adecendo n V. Da.. dar co .. estar .social e de prosperidade econo· 
critõr10 Levy agia exclusivamente nhecimeento desta à, Ot\S3.. suba- m!ca. 1 
como Ultermedill:tia. Doode há, crevo-me, com o mai.e alto aprê- Essa quootão, Sr. Presidente, está: 
mais de onze anos, pol'atnto, nútl ço. _ Herbert LevV. desafiando o Gov~rno da República..·l 
realiza essa firma qus.lquer tran- Sr. Presidente, desejO, embora. :~ .. E' lamentá.vel qUe o pOder ExecuUvo. 
sação em oo1é, o que é públ:co e pidamente, aproveitar minhá esteda procure, periõ~oo.mente, apelar para.· 
notório. Nenhuma ficha informa- na. tribuna para voltar a. Um assunto novoS. aumentos e novas cargas ttl_ 
tlva - e essa apresentada é de objeto ele algun.s pronunciamentos butárlas. Bastaria ao Govêrno Fe .. ; 
1956 - que não tenha sido atua- meus nesta Casa. deral organizar Um a,parelhamenetOj 
l1zada, como é tão comum, altera Tooo, n. opiniãO pública sra.be que o fiscal, assenkt.do em bases eoonõml" 
essa rcal!dade. Jornal "Tribuna da Imprensa." vem cus e com recrutamento de pessoal 

Al1ãs. o Senador .Lino de Matos publicando, sob o seu pre.itfgio e 0013 capaz e honra.do para, através. da eX-I 
reedita uma acusação que Já. ha- a re.sponBabHidade a$Sinada do com .. p:oraç§..o de nossas riquezas m1nera1'.~ 
via Sldo felta. por Um deputad.o no bativo jc·:nalista Waldir de CarvelhO. r~lalizar por completo o bem-estar d. 
plenário da Cânuue., ·na tentativa uma. sér:.e de reportagens 6, respeito n)SSo povo. 
de lmpe.d.ir-me de apurar, como lia sonegação de impootos e do con- Temos. por exemplO, a QUesUlO (la; 
Relator, todas as falcatruas, que trabando de pedras precr.ooas e sem1 ... prOdução do ouro n~ Amazõruo, { .. :otn. 
afinal vieram a imo. E a C.P.I. precIosas no Brtwil. cipalmente no Alto-Tapajós, proou" 
do Café, através da. unanimidatte Trata-se de trabruho seriado. tal .. çtto oo.lculada em três toneladas de 
de seus membros, entre os. qUaIS cado em dadOB of:clau; a. princ1paJ.- ouro em pó por mês, de uma pureza: 
adversários politicos meus, repelIu mente, na.s investigações que \·êm. sen- que varia. de mil pa.ra mil, em vàr1QJ1 
Q inslnuação de que me faltava do feitas em órgão espeCializado, 1ns- casos, de oItocentos e clnquenta paIlfi 
isenção para perme.necer até ao tituldo p."la Câmara Federal doa se- mil. na maioria das vêzcs. 
1im como Relator. nlwres DeputadOS. Temos. sr. Presidente, o caso aad i 

Como o Senador Llno de Mato! Es.'XlS reportagens po~ versarem jazidas de berllo. de âgua-ma.r1nha. • 
em discurso anterIor e ·agora vol.. assuntos e questões' de fundamental de cassiterita em Golãs e em MIne.t,·.i 
ta a lnsinuar qualquer vinculação interêsse para o Pais e, princlpaimen- Gerais que, por si só, têm capac1c!ad.d I 
com firme. eaieeira., eitando o no- te, por alcançarem largas e importan.. para. gerar recursos inesgotáveiS Pn1,l 
me de Levy com o objetivo de coU- tes áreas da. .sensibilidade privada. de m:\térla. de dIvisas para o !3rasll . E'.G~ I __ 
fundir, volto a afirmar: não par- homens de negóc~os, vêm tendo 1\ bemos. que. na e6C9;Ia. d~ m~ne:'il..lf~ \ 
ticlpo, nem dlreta nem indireta- maior repercussãO, servmdo me.smo de o berilo é materLRl estratégICO d. j 
mente, de qualquer j'jrma que ne- orlentaçã() para que o Govêrno possa mdhor; quaUdade, em todo o merct\-. 
gocie com ca.fé; não tenho, nem adotar rui medidas indispenséovels à do internacional. i 
longineuamente, qualquer relação salvação dêste país, espolUldo e !ou- () SR PRESIDENTE (Guido MOn_ 
de parentesco com OS sócIOs da oodo, desnudado das suas riquezas dill.) . . Fazendo Scar a campainha' 
firma. exportadora cl.e Café S.A. naturais, riquez~s essas que, se ex" _ V.-Exa. d1sp\lllhll. de apenas v1nte 
Levy ou COm o Sr. Renato FreItas pIoradas (:onvenlentemente e receben- mInutos que se estão a esgotar \ 
Levy. digno Presidente .da Assoc1e.- dO um tratamento tributário regular () SR' EURICO RESENDE _ Ágra. ... 
tão Come:rcial. de Saut06 e ria As- e ef~cientH, dariam, parê no prazo deço a. V. EXa. e vou terminar, dei. 
socJação Naclonnl de Exportado.. máXlmo de 2 anos saldar toda s.. CRU" xando para ouua, oportunidade exa. 
res de Café. Minha única ligaçãO da,losa divida externa do BraBll, e me mais detalhado da. eituaç!io. . I 

com o café é na irma de mQ(ies· plantar os alicerces e as raizes ·ben.. 'I'emas dados concretos IUtS cerC!l. 
to produtor e e.stud!OOO de seus f~zejas dn sua. completa.. .emancipa ... nIas da Capital da Repúbl1ca, no ~_ 
problemas. çao econômica. tado de Goiás. Através dê6Ses dadQ.5 

29) AS referêncIas contidas nO ,. "Tribuna da Imprensa." na 001 .. estRtisticos absolutamente h\õneflt ~ 
ar,~igO do "O Estado (}e São Pau- çã~ de ontem: porém, publica um edl- ca.p~ados oom a maior seriedade. te .. I 
lo , deturpadas pelO Senado~ I 10 tonal denunClando ao país que ° jor ... t'nOlJ Q, prova definida de que 8114 
de Matos, sugerem· às entldades naIlsta Waldir de Carvalho, autor da.. lmensa.s Incomensuráveis as nossa.! i 

de cla.see da lavoura e a mim ~ue quelas reportagens 'de tão marcante riqueza.s' minerais O que estA. falt3n.- . 
não insistamos, por OM, na nossa conteúdo cívico-patriótico, fOI Q, prin .. -do ao Govêrno é' certa paixão, C?:·t.a 
velha lute. contra () C.?n!isco eam- cípio alv.o de prop6.s:tos de corrupçãd. den~do, certo empenho em maté:'1a 
bial do café para nao dar ma.r- E, repehdRs, êsses, passou a receber de 1Lscalização e de incentivo as he ... 
gem a interpretações que ,udes- ar eaças à sua própria vida. roiaas tarefas da ga.rlmpagem. 
sem atingir O mercado. Sabe aquê· O edito:ial da l/Tribuna da Impren.. A exploraç50 do cristal de rocha. 
le órgão e OS seus dirigentes, que sa" repele aquelas insinuações, de" no Estado de Goiás é fiscaltzsdá 
me honram cOm. B. E.Ue. aIluzade, nuncia, às autoridades o perigo de vr- pela F.A.G., sigla dà Fundação ae 
que é uma luta antiga e honesta, da que e6tá cercando, a esta. altura, Assistência aOS Garimpeiros, No Co .. 
para ·lmpedk um subsídio ruinoso aG atividades daquele prOfissional da vêrno Mauro Borges o aumento. a. 
aos demais produtores de café e Imprertsa, de envolta com a exigên.. partiv- de 1961. da exploração do c:-'..;:· 
que não s epre.sta à Interpretação cia de pr01r!dênci83 da. parte do ao .. tal de rocha. fOI ve!'da<lelrn.rnente "'US" 

capciosa. do Senador I.Jno. v~l'no Federal. p1cf(lSO e aca.rrerou, por v!a. de CO:1 .. 
39) OS dem~is j'documentos" re- Quero aG.w, Sr. Presidente, lança.r gequência, uma a.rreoo.dnção trlb'ltã ... 

pre.sentados por alguns recortes o meu protesto. Atnda. há. poucos da em mais de dez Vê7~S, tomando.. 
de jOl'na1.s, s6.o manipulados cap- di6.s, tive oportunidade. de· perfilhar se por base o ano de 1960. 
ciosamente pelo Senador Lino de pronunciamento dos emmentes Sena.. Isso sIgnifica o que? Que no Esta. 
Matos. dores Desiré Guarany e Vivaldo Lbnn. do êe Golãs ocorreu a reduqão êa ro-

A verdade cristalina.: o merca- contra as tropelias, as viOlências pro .. negação e a diminuIção do' contra. 
do de café estava firme, quando t1cadas: pelj) Governador do Amazo" bano.o. 
foi a.provado o atu61 esquema ca- nas, hoje, .le-yo, de igual modo, a 00" Se:sundo dados estatíSticos. r-m 196(J 
feeiro. Em vIrtude doe defeitos nha. sol!dar.!edade ao Jornalista. Wal .. a. produção - a rubrica é crIstal <:i~ .. 
graves neste contIdOs e atraso dlr de C(l,rvalho e à "Tribuna d3: Im- 1'OObl1. _ fo1 de 32.347 q:ullos. Sur~n~, 
nos financiamentos, ca.f.u forte- prensa" na certeza. de que nem um então o trabelho patr!ótlCQ dêsse JO,":, 
mente, em duas ou três semanas, nem outro E!6morecerá na. SUa JUM, vem brasn~lr(). dêsse jovem governan~ 
inclusIve pele. falta. (to ampal'O que é o bom combate em favor da te, q'Je deve servir de exemplo às gQ!oo 
das compras no meroodo interno. emancipação lnteg:al do nosso pais e rae(Sfs atuais e àS vIndourM. c 00-
Nesse período eu me encontrava de revId;e à.aueles monopóUos.. 6.q.uelas v:ernndO"t' )due.ro 'BOTge& ... 
no Extremo Oriente-. em vL"ta I ativld{!.des llfcltas praf,;cado.s pO'l' tAo O Sr. Lino tf.e Matlf>$ MuitC! 
oficIal a.o Japli()~ numerQl!:OS gruPOS econômlcOB vin· bem. 



• 

J O Sr. pedro LUlÜ>Vico - Muito 
jft)í'igado .. V. Exa. 

I· O SR. EURIGO REZENDE - •• ' I ttué, com e. colaboração da Funditção 
f de Assistência. aos Oarinpeiros, cun .. 

segUiu dobrar, em 1961, a produçíto 

I'para. 64,1)28 quilos. Em 1\)62. a pro-
• dução fol a 100.432 quilosj e em 19-63, i" 317.000 quilos. 

, Vejamos agoM a d'JconêncJe trj~ 
'·butária dec-sa exploraçã-d evo;'..ttiva e 
~gresivn.. O impôsto federal, em 

· 1Se~, e.:>tá cif:ado em apenns 4 mi
,111õE'S, o que vale di.m!r .um aumento 
de cêrca de 2.500%. 

OIARIO DO CONORESSO NACK>NAL (Seção 11) 
----;-- == =*==-- - === t==- -- - . ..".= ''T''1rT'--

"\gôsto ,de ~964 = 

mos (tO meu dlEcurso, deseja ainda en. \ O SR. PRE::;lDENTE: - I nossa.!) diversas jazidas aurífera-s 
eamlZ1!1ar à ,1'4fSB.

d
PrOj et

i
() de l!i de Tem a. palavra. o nobre senador Li· em") e~~,~:natçoãO?p.gOU O Govel'liG, 

minha. jlutorm e 'O eln nente >:Iema-' d M ti ~ 
dor Antônia C(J.rlos, que está, MSlm ,no e a os. em cruzeirs, durante os últim(~, 
redigi<l.o: ! O SR. LiN"O DI!: r.1A'ITOS lU ~n(»3 pela quota de 20% <vint{~ 

- O Couzresso NaÓ)hal decreta: 1 (Sem re'uis(fo do onulor3 - Sr. PIe_ ~o~uece~~do ~~ri~~d~ ~~c~g:~i~ 
Art. 19 A Comissão do Plano s.identcr Sr~. SenadOl'es e Srs, Jor!la- uüi'es? 

do Calvá{) N<3.cicnal (CPOAN)" .!~t~. consld'ero extre:naIf..lent7 f~l1~ e C) QUS:~s as jazidas, atu:llmen,. 
elaborará,' dentro do prazo -~e I e?v&:decc.ct-0r~~ 'para. num, a c::>,nc1dt?_ te em regime ativo de produção'~ 
12 (cent{) e vinte) dias, Of: es- i Cla na P-OPCiSIt-OSo cem o pro~uncla· I d) Se é fato ter havido um de-
tUdos e pwjeto pCLra. construção I ment.o do nC'bre. aenaÓO! Eurlco Jte- c;:éscimo acentuado em no.s...~ pro. 
de ilS1na tBlwelé!.r5ca com potên- zende,. no qL:.e dlz resp3J.toQ à pohtlC'a Quçau nestes ultimas 10 anoo.? 
cll3J nom:nà~ minitr..a de 50.QUO kw d.e peura.s p"!";!clc.sas e sem'p::-ecwS8S. eJ QuaIS os fatõres qUe ôeter .. 
(CinQÜê1lta., mil quilOWa, tts) , con-I ·Estav<'l. eu 'jl1,~crito em primeiro lu· mlnaram essa diminuição de pro-
sumindo carvão nacicnal, nalS ad .. gar e a f;.!l~n;dlde que me traziE.! à {(ução, ocasionando a para-1JsBç!;u) 

, OSr. Pedro LucLirJU!J - Permite jacencias- <.0 Pô1'to de Tubarão, I tribuna era exatamEnte a de exanu- Ue inúmeras minas? 
V. Exa, u maparte? <Assentimento do Estado do Espírtto sant.a. ;' nar êste 1Usunb. Mast1'o aas colegs.s f) Quais as normas vigenteb 

I orador), Isto se de1e, cOmo bem c, em, partieUls.r, a.O eminente Sena- mandadas adotar pela SUMO". 

" 
...... ' .. ntuou V. """" ,t estudos t<: ... ........ AI t. 2

Q 
As de.spe~o.s com a exe- dE' l'" ti t 1 . 

......,.... .i:<'"'" 4 v~ li d te lei 'ra Ao Or Ul'Ie..... ;vczen e, os.. tecor es que :Dar:} a regu arlzação e proteção 

l
~gallizajlã"" da F,A,O. pelo GOVerna- euç ... o a presen' corre () a. .. • (' d 

, v ~t·. ti do' - o-enl'r'"Cl tenho em mi:l.os com {Jg ru Ig03 e au- tto nosso comércio de ouro? 
<lar de Goi"". NJnguêni pagava int· C'-'u !lS .a.çocs OTÇ<=<.~ "" 1-. 1 di ~ fnscrita no orçament Geral da torta do jorlll ista Wal r de carvat- g) Qual a atual posição do Brl\-. 
põsto sôbré o cristal de rocha, 011 :;e S o I ' d lho. sil c m importador ou Xp01' 

j
P,agaVQ, era uma qllantia lr:..signill. União e referentes à Com ~sao 1) o o e .. 
I".an~, Com a criação daquela arttrr- PlaT'o do Cgr.rão Nacional. O sr"Eurieo Rezende - Vê V, Ex' tador de ouro? 
'Iuiá, paMou~se a cuntl'o3aT Il pro- Art. 39 futa. lei entrarã em yt. que ne,fi 'WOf é café no Br.asil Há .ou' hJ Qual a nossa atual re.sena 

Idução e a saída Co cristal de rocha, g.or na ({FJta de..sll'3. pubUcação, re. tra.s rIqueza. que Nd' .. Cr:l ser obJeto <ie ouro no pais e nos EE,UU.? 
1 Em gera.l, o cristal de rocha é c'JTIl- vO'1'oa-aas as d:s'C, o"1ções em oon~ de nossa prMcups.çao e ocup.açI1O-. 1) Qual o tnonla'nte des.sa' re. 
,~. I 'd· 'tó ' I terva empenhado em razão de I-1l-'roHO pe os JU cus, ,-,oro escn r ·<la trãrio. O SR LlNO DE MATTOS _ A 
I mo Rio- e em São Pau;o A comprá ' ,;·ti dêS j empr~timo e quais Os Juros que 
t er9 feita cl'.lndesLinamente, Sem co- Jw:flt:cc:.CdO ameaQl até à prcpr.Q Yl a , se ar. j.)agamos?- .. 
, , I d' fi ,..,. t ~ - nali.3ta .... hcg<JU 2.0 meu conhecunento e, J) No que tanze à recuper:::.c,!~ 
\f1.heC,men b o 500, o.dJe, es.á sen· O ar~EO 19, § único, almea a, â. semeLb.s.nça. dru a-l{;udé tomada pelo ~ 
,do vigi!!dr- a fiScalizadas. pelo Oo ... êr~ ([J. Lei nQ '3, 8S0,-ÜO. que aprovou I eminente lider da. UDN, me preocupo. de TIQ&SaS juz:das aurifera.s, qua1s 
11 do Estado I OS planos da SUMOC? 

o ..' o plMlo de c·oar<1cn.3.ção das atf~ : d3Sce as p.rJmeinas bOTas da manhã kJ No que cúnCl'rnc ao comê::-_ 
O SR, EURICO RFZ.ENDE - E;:a~ v:::!C'.<ies rc.:rc.on~cas c{)m o C1.f· de hoje E, assirn l ,xesolvi fOC'lliz.ar o elo do ouro, qU2.!s OS planos em 

,t·o, V, .B::: ... l. diz m1!:b IJC'll. i~gf.d(!e... v,h mipe::-~l, diz 5~r da COm;J2~ên-l: aE"sunto; o que, já agora e inteira- ,estudo na SUMOC paTa R sua re ... 
ço ,(! co:... .. :!Jorap~o do seu i:1p,_rL~ E eis. da comh,::zão do Plano do Car- mente desn!!ce,sst.rio, }J::>rlJ,ue subscre~ gulnmentação? , ... 

,ttduxo f. sB3uinte c;r,n'Tstqn~j;': e,s- V20 Nact::u.11 (C1?OAN). "0 fo- v.o, S1;m e;;:cl'J.o:.fto de vírgulas, tu-do o 1) Qual o preço atual de ven-
Im scc!ct:-,.de de ecor6~:a mi~t~, co- me'l110 projet(), cnnstrm:ão, ope- que di::se o r~c.bre Senador Eurico Re_ da, no mercado interno, de uma 
!l'1her1cb sob 8 sigla de MT:T'bGO, es- rl?';Ê:o, <lU am-pE~~'§:o de US~'!1as ter_ zende. a proJ.)ÓSito da matéria. 
'tabel(c:'"J a política 00.5 !J!'~;-o:; ml~ mn"CI~tn,ricas q,u~ utilizam carvão O sr. Eurico Rezende _ E' atitude grama de ouro?" 
illmos p:.:ra os mtnt'r::l"is q'le ela ad· ,;C1(' tI.l C.,) . de V. ExlJ tlUe muito me honra, Acrescentaria nla.is esta pergnn-
tjulr2 do '>T6pdo go-tmtp2-1"(l. Ad ' 1 t' "'9 O tas: onde se, encontra a âgua,:,marl .. 

Vê o IlciJre S:mat't:'r I't"l."., I,udlJvl- temals. Pl edo Rt :ltO él ? ! rça.. O SR. LINO DE MÁT.'l'OS - Pro- (lha ch1mada lIfartha Rocha. com o 
c," .- e f'.! comp.':=.:-nr.a r:,fc:t-al'nen.. mcn o ,Gera ,'1 v~ao t o~r·~r...!1° nllilclanti.o,' Er. Presidente. diecurso peso de 25k. e oom valor ãi1icil de 
to !" el'!! mq§:) J'lst3-- in':'tcl~? - o fie! c.:ms:;311a .. , adllua õEn "d' acura~ e nesta Ca's:!., na se.3-sfo do dia 13 -je ser calculado? onde se encontra ou .. 

,C]1!!::1t:J c.:-~J::'- .. a e ainda f' ,t.l e"rr",Q !!Z 9.r~Ofl, a:;.j" ;)~Ç €Sd a D'ID:lS-- junho de 19'êS, a t)1opósitA::. dêste pr-o- tra água~marihha. de· 7 k., que ,an-
'" (}ov,"j'r..o ü':,1errl €m p,,~te:-~,l de SJ.-O pa:ra ]"ê<t lZR';:CO e seus cb]e- ..:~. , 
t 

~ .I:~ l' t.:.vos, n~o p()Cier~a.o, em nenhum blernz Ge ONO, PSu.dtS precJ-c:.ros. se- dou percorrendo banCOs para clma e 
, ribut;!I"·_:o só~rê 03 m her~iS, cato, as ~mportrtnc!a!> das rr~eSm!l& mip.:reciosas afirmava eu, a certa ai- para baixo? 
t O Govêtno est:'\ redond!'!rnente _ . ser 1nfêJ.i.or::s a 1,5% do montân, turâ, qU9 nRi> eram ]N'eoeupação mi· es1d t 
'ft v':tt !!'Jncl.uir, Ar, Pr€Sidente, pois, te: das remias trjbut.crlas prev1s .. nha epena.s. ( café, o algodão, o nçú· Eu subscreveria, sr. pr en e~ 
v • car ca o ilho enfim pro'u êste requerimento, nesta oportlUllda,.;. com,,'f~ll'::!{) a F,evera advertª;lcia ti.. Ms DS! proposta oT(!!{,mentãr1.a, • o o ca U, ,fi " ~ ~ 
el0jlôMlca de V. E:lm. _ ~13t~l1t6ri.. :f-;fro obstante êsses especto!l le. tos que con.stituem riquezas-base da de, t>orque, conforme demonstrou o 
~~f~n:t:! e!'rado em illt::téria de taxa. grus tIo P;,ano do ..carvão, é sabl. nooiotla111a~le, Afil'mevo. naCiuele mo' ,Senhor Eurico Rezende, o 8&unto 
ç1!o tr:butária sôbre Os 'iTIlnel'alS, 60 que a procura de caTVão nScio. mento, que o problemJ. do ouro, dM abordado'por mim há 6 anos - e eu 

(} HavêJ'no ba:xa., atr2.vés da Di"re- nal para ao obtt:,r"ção de vapOr é pedras prec1'o38S se me a.tlguraV't\ da já o havia feito em 1955. portanto. 
tortu dr'.s Renda.s Internes, um ... :1 J1au~ inferiÕr a flua prcdução, havenCCQ ma:or impOl'tâncie.. A essa alttlfé.. há quase 10 anos - continua sendo 
lta de valores para efFüto da cobrança f-o:rmaç&o <le el:>,toques e consU~ honroll-tne (10m um aps.il"te o então Se'- oportuno neste momento-o 
,(lo chumr.do ,ilnpOBb de bôca át!' ml.. tulndo problema para e&'a indlls- n2.dor AlClt~,J,Stro Guimarães., para 0$ governos não tomaram pravt-
110, q'Je é -o impõ'StJ que interessa à tria .sulina.. E' notória.. tà.mbém, fi áfirm.ar o l,e~inte: dêncifrs. 
{União - que é de 3 % ..... aOs Esta... sltuarão deficitária de en-erg!a ... d ' ·ta Rã. no Pais, hoje, um Govêmo Re ... aos. e :lOS Mlmicfp:~35, _que usufruem. elétrica. nz" reg-ÍÍo Leste~Sul do '" -,PQ erel Cl 'r.!:( o que ~rre J vo]uciônáriO tendo à .!)ua frente llIn· 
. • E' .j.~ L no A.mA~t>1·t na. Regh:.o ,da J.ar, e Marechal dÓ' nosso Exército, o ExrrLO. 
Os r::srnntes ... % } pOrt.oanoot um Pafs, sobretudo em Vitória. ~(~S), no T-erntól'io do Rio ~la.nCO. todo ""r H"~be~- de Alento. no-Iella 
tributo de ;n'1idência genérloa., pro.. ,onde .se in""estern VUltosas impor. tr é drenad pa F'T.a1l CI ........1. vu """ ~ ... 
!ln~.ztU!I, uenr;finiando tcdos is inte- tâncias na construção do PôSto Ce o ou o, tora ao ça Branoo Que venham as p:i'ovjden~ 
:rcf~ad~; Tubarão. E:sSe trumínad D1srftimo, e a In~:~a erra •• -' clãs:'. 

1:' 11 H'~!) em Galãs. o cristal de 1(10 destinado a exp.ortacão de nüné~ Chamo a a.tenção, em partícula.r d.a al d 1 
a eao gmmes al'Ja.."1ç2.ta. o preço da rIo de feXTo, neceêsfta de patên~ lmp.tens-a., }JaTa. o fáto de que êS!ie ê Fa~o minhas a.s p avras o co ega 
0:;1 ] 2;)0,00 por q'lUla, e na llnutp. ela. elétrica sufi~iente n3>Q apenas 1Ul1 pronun~iamento do Sen8.ãor Al$n_ uclernsta certo de <!ue o ffi>vêrno tl?-
do t,;ytêrno li'cUei'al, era. avaliada à' para seu~ serviços, mE'_S também castro Gutnatã!:!8, em aparte, a. di.s~ mará. aquelas medulas que eu haVIa 
b;:: 'e Õ~ Cr$ 216.W por qU1l0 lXl'r~ satirfazer à aceleração da,. curso que ·éu proferia em junho de pedido, em 1955, 1956, 1957 e 1958 e. 

1;0 mesmo anO de 11159; -o cristal d:31 tc.xa. produto/capital propria,da. 1958 há Iwls anos portanto que volto a. pedtr, nesta ges.são &11 
1 ~ lad ut d<J- AO ,. 1964. (Muito beml Muito bem!) " {) q:l L:X; C(hCU o na pn ,a ... pela. now. pautlca. <Ie· min,§l'iOO· Então, r?S:iJondi co Eanador Alen.. '\ 
vJa.o Ei':d-era1: à rn.zão d-e Cr$ 334,001 rt'-eintevesthr:ento, no pais, dOs be- Clsb"O Gui:r..arã~: O SR. p:!Et:mZU'1'E: 
e~'~" I. 'l.l:'ic'D. nO' RJó de Jn.n:::h';)-, à ra.. tt}'effcloB iluferidÚ8 com .sue. expor, 
2.:'0 d~ c,:} 10,000'.00 por quilo. taçQ.o. "PiC2Jnn,S, em matéria. de 01ll\?-, (Gufdo Mondin) - Tem a p~lR'VrD-

r.' .~r~~:eo, então, o q1.laUll) o Go- a ver :cruvlos é, saudOSos, lembra.- ~ nobre~ Senador José Ermirio. 
~ê:'nry P: deral t9m ptrdido por (!s.. Cont"!::!o, ao ~ÚqtH::Ç§.O desza ca· mo-n09 (}aqueles tempos elll q.ue 
13'''',S D;3ÓS. a fora, quer não td:)tando rê!l~ia. de e~T~CIlJ.i23 c:r.te:.-na.s. nO João: Bra,nco. gtnro de Fernão Dias 

· 't,:;!;":' t::O:í' !ca. rea!i"'.~-:z .ll.'l p~da de;) Es,p.Jrito Santo. com a. ionnt.oção Pt..es. 'Visitou Portugal, levando (Lê o segu';nte discurso) _ Genhor 
.,," c!0~C3 CJS mir,{I'i-eB pua zr~ito trl.. (~j -eT.:ctd:m~eS Econômicos, no SUl um ca{~~o de b",n-ttna inteiramente Pl'~id6l1te. Senhores SenadoI"€S: Eu 
'l:p::.ír;3 qu~r ullllbém néo d::'!.londo do P,Jjs, eri~e a qu~t:fi'c~çãJ. fzitú de ouro, Belos temp:ls aquê- não virla a esta. tribuna tomar o t.{~m-
(}3 ?F,r~lh:nnento dici.:nt.-:1 pera. t.~=av6S <!e· proj~f{) -coosc:\~l1~ic':Q.s, 1es! Hoje, n3m III:C3'mO -tnna bana~ 'Do õs- méu.s nobres colegas, para, uma. 

- ,:tv,:r:J:::.~!:'r a E011'::::2.Çr~O', qu-; é draco.. a. f~m de q'la 82 ptr"EaID. fi'z:r p:;r.s. na ela ouro .teq1,1er conseguimos", explicação de ordem. t>2sso.a.l. não esti ... 
Ltt"~l1Jl a d:.3p,Hc..T n-::'o e.:p:n'l.') O p::t:-io. pec:tiV'a$ que a~tndam dentro Ó!) 'Vezse (\ assunto, que vai c.cupar p aten .. 
It!.3mo' r..1P.s Os próprtos bl'iQ3 do .00-, escassez de recursos, às alteraçGe'i Pr-oss~ui~Hio no discurw, que foI .çâo desta. Cae.n durante alguns mo .. 
,:Vê.-"1{) Fed~l'áI. CtTutUrt'J,s decorrentes do cresci.. longo, con,~ui POr apr~s.cnt:n' l'e~uer1· mentes relae''''~l:do com Os sUUêr!o. 

l'" 1"}"C'id"ute pr{)"'se'ru~rcmos vou.. M:::l100 do Dl::n'cado int:;mo brost- mento, até hoje não respondido, llpe- res iI':' ~,.-" ~fI'.s da economIa. brasfle:.ra., 
itr;-'J.~,.;x.:tU'n:dads e f~zem-os votos pa.. ldro. ea;r de passados mais 'de seis anos, de D; me-!:.m:;!. manei1'â. não merec,~rla 
(f,a qu'e as. $-Ir..3a-ças que ez,ato recaindo cujo 1nteiw te!1r vou proceder à. lei· maior atenção a érir:.,1 contra mim 
)U: ... -.-I" a "Tribuna. <111. Imprell!:alJ , G, ~!)a.s., pa!.s, as xazàe-& sócio-eco- tura,. porq'le é requerimento C{Ue po- articUl'lWl, da tribuna da Assembléia. 
.a:r. :t:C,'ulr.rm:ente, sObre \ o 10mal1st~ nêtnices da presente prop?Slç~o, deria.· 8ub~;crever, nesta. swão, pois Legislativa de São paulo _ ()b,lef.o 
',,","::Yll' d-e Ca.rvalhn sejam dist1'fuw'" ~ue penas Obrigará. a. util1zaçao vale ainda Dara. esta. oportunidade. O 'I'lêste ,discurso _ não tlv(~.sse ela :uó'o 
'd::."i t~m!:lém eqültootit"amcnte -eom1~ ~ serviços que a CPCAN já vem requerimento ttve. àquela época, o nú- feita naquel!1 nus~re C<asa e agasalha,. 
1110 que, nesta Cas<t mê venho baten.. :fo~entemente prestando à N .... m:lro,240, <le 1938, d. por um dos 6rgãru da grande lm-
.<i,.J. )71!:!stenf.ê:me.n-w. com a ~erti:nãc1a" .~ReC(ueiro à Mesa, nQS têrmos 'Prensa brasileira Vamos I:V) as:mnto. 
\!lu, é um' cOnvOOllQ~() 110 m<!U patr!o: ISr. t>r""!(!m>te, pedindo <le..'OU1pas a = reglm,;ntsJs, ,ao1foltl' do l!lIm!o. 11m fi dêste mês, ~!z o deput~do Jtt_ 
,t!smo e do meu "Vlri\O públioO, a Eis. • lOUvAndO, UW!. "ez mais, 00- éi. MlnJstro da ])'..,-., as oe- venal de cs.mpos, da tribuna da AI>o 
i11m de livror O País dê!lse sáque por- mo ,s. tantas outras nlío "'"'!aSsem. _ .... te. lntormaç6es' se!nbléia Legislativa de SIi<> Paulo, um 

t:nnente !>ratloo<lo »010 JudOl.!lno e P" .. OO1'levólêhele da, M, ~ e~, .. <iIIçó, í' <".0.:0 ~- • , distUrllO contra mim e a oonce?,sãil 
· egoi5Il1<J dos g:i'UpoB .oon~m!eos.:!!l, .~ IlIle Dle fOi ~. (Jft.I'- ~ (!\!I'l Q ~J <%! !>Uro e;<tn>!- l)Ue e S,A, IM1lStI:!.., Vo~tllJI <lA. 

• Pt-O'i1onlé, n<lO 1lltltM. plU'O>\&. :~ lIém. MUlto !>tm).,' <lo ,..ólGiw ~ w ~ MO >IéeI p."" """i~ de ~ de iíli. 
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quel s.:tuadas no Estaõ..D dE' Qo!és. Do ',se rodos qUErIam a emancipação mu. nheiro parllcuIs.r. D~ aVim*"l" Uenta.r a V. Exa.. não li o adiciJ do' 
orador, () d~curso tem muitQ POUCO'j nicipal'l que nos pretendemós 18.DQ.8a', nQ """ Professor EugêIJiQ Gudin~ 8. qUt: V. 
Preocupado em atacar-me, vale-se de Vamos, e.gora, ao C~ISO do niquel. turo. ve.mos negociar na base c10 coA- Ji;xa.. fê; referéncia. Se, "eal:nenie. 
a: \ enÜ'ev.sta do hr.;;l ".ld'J ~;}v·lr~ St','Jundo e.:,(udcs rea,Uzados por nós, SUlllo llacioIlal. S. Sa.. !êz alusões a. monojlól:')~. q\1!!J 
ll.1dor Mau! ..... D .... -~es. danio a 1m,presw até. 3"01'8. é de 1,34 o teor do minériq Coma. dizia, há pouco. a orga.n1zs." V. Exa. defende. no Con~.m'rH) ~3 .. 
sã:) '&'(.3 que o am,'em, e3tar E"jtr~ ".]w da nos'.:t concet.':J.o da 1.0UO,QO.:.l da ção Kl~lbin Lafe:r c\llllpl'iu 9 oeu dO- cional. errou. Difbilmcnte que !r:", 
c1d~ o perf~ito entendim~nt;) ;'lHe tcncladas, o que dá 10,000 toneladas ver, dotando O Brasil de uma 4,M nham dc.1'endid:o tanto a li,1i:o lnte.:! .. 
mantemos c~m o E :-ou~i.\·o r;o:ano de niquel metáJico. Aos meus co!e- maiore.Q emprêsM dê.::.se ~etôr. Ou- ~iva. e a livre concorrência CUiI., V. 

, ~ _, ... ne.'I, le:gcs no a.ss:mto, dIre1 que nIn~ tros gn:.pos deveriam fazer o mesmos Exa.. E:qtendo) porém, c.,ue 'tJ E::ia.. 
O depl.'~do pa uIL3-, que se in-:.·f.e guém t~m condlções para mon~ar c:mo o nosso vai faztHo em futuro eBU\. send-o 1njusto com o p;'otfsçor 

contra mun e .as eI1lprô~~s, que u r.J?, u~jna grande com tão baixa rentabi .. }::':'órJmo,. dependendQ das possibillda- Eugênio Gudin. O patrfo~.'~mo (.lo 
:foI Uf'su empre~adn. e;stUo!1do nOJe lidade mlne,:t.l, De c:}mum ncô~·do des econômico-financeiras que tiver- nosSO ex-Ministro da Fa7.~I1('la ,iam::_:s 
ap1s.,ntado. Em.bara ret:.rsOll de 8,t1- com o ilU$tre cov.:rnac'.Or Mauro Bor- mOS quo enfrentar. '9()(le ser ne~ado. E possJyel qUe S. 
'Vldpdes na. fâbnca, el)n~mua, no tU· eM, v.:mcs montar uIna. adequada A iriflação tem-nos tire.do 8 posai- Sa-. não pense como V, Ez9:. m:ls. 
tanto,. I"e';;ldindo . em casa da. no,5<;~ ao ccn.::iumo atual do paf!>, que é de bllidade 4e desenvolV€I'll1os o F~ I!StoU R·bsolutamente certo ele> que a 
~ ,. e(~D.de. medIante o pag-amc,n o e~o tcnclr:.d.1.s P'J'r ano. Como vêem, r:~ vel:x:idade que seria. de desejar, mesma. hene'&tidade que Ol',enLz o 
do m6dIco aluguel de Cr?; 27.~:l, cf}nt ní1~ é túo al~o í8se consumo: Contud'J. Porém, já. nos e-stamos pre.parando pensamento de V. Exa., na C~,f:sa 
'á,!tua e luz, Nunca, o mole . .,taQ.1o~. estamos di5po.:;tcs, ccmo sempre -:sti. para montar, no Pitran:l., aproveitando tem o Professor EU$ênio (]uj;u 
Nunca o lmpcr:tu;lQmo,'I. Nunc~ 1;'edl- veffi!Js, a prc~eder à e:::ploração In. seus pinheIrais, uma fábr~ de p'l- cIo seu ponto_de-vista .. nOb;'e Serudor~ 
mcs que deSOCl1p3.';S8 ~ nos"!~ l·~lov~l. du.s~rtal d2.s jaz;das, Nos estudos p:re_ pf'l, semeUlante à que temes no Rio quando defende o ponto-d'.'_vif:(~ que 
Tratíi.mo~lo com a me;ma n.fElen~_la, limmares, j3, r,astamos cêrca de .... Urande do SUl. Esposa no interêsse do nOtso P ... 's. 
corrrc!'o e consIderacao pt'Sso'll nls- cr:) 3CQ,OOO.OOO,03.· Istc· com Q. exclu- O SR. JOSlt ERMíRrO _ A~T3._ 
pensndos a t~dos os nossos emprego.- s:va finalidade de darmos níquel t,O Na. m:.nha. campanha em. P-ernam- c.ego as palavras de V . .Exa. i~ã.D 
odes I Brasil. buco só tive um cbjetivo: livrar na duvido do patriotismo do ex-MinLtl Ó 

O ~r Tuven'~l""de Cam.pos não ne· Ao contrâno do que faz liUpor a clJ.Bses operárias, principalmente OiS E;ugênio Gudin. kstranho, aI1'.:nJ.s, a. 
garia, co;Uo não o negaram nenhum. cap, ciosa lnvect~va do deputa:io Juve- trabalhadores do campo, de uma forma empregãda, conforme li etn 
dos n-osso.'1 operã.l'ios, em tempo alg'lffi M. ~e Ca:np.o", o ac~rdo celebrado p: :são ins6lita, que nã-o lhes dav::lo 'lO Globo" e em um diário de São 
que a polltica s(.r.ial das empreôRs da ent,re o no~.;so grupo e -o Governo. de nem ao meno.s O direito de receber O Faulo, que não pode ser apl'eciada. 
nosso grupa e pratica.da segundo as ~01ás está de pé, depandendo o 101- salário) mínimo instituído para a. re- por quem quer que seja. E' apenas 
ma.Is alhw postulações da pessoa hu_ CIO dOS ~abalhos. exclusivamente, de, g ão. Dosde moço, nunca. mudei êste lu!$ólUa e lamentãvel • 

. " I construçao da linha d fOrç de Aná prInoipio, porque sempre tenho ditun- , . mana, os imperativos da consmenc.Q . e a ." dido a justiça nll'"a as classes traba- O Sr. Mem ãe Sá - Perrrnt~ V. 
cristã e os ldeais de fraternidade, O pDl1s :para o munlClpiü de Corun}bã - Elta um aparte? (A Sentt c t dO 
deputado. meu gratuito tnimigo, não de Go:âs, onde será i~ta.lada .a mUla ll~adoras, não SÓ n::lo questão sala.rlal, -odor' Q 1 d sI" m n o 
constituI uma ex-ç.'o dentre as de .. que pDssa tratar o mU1~rlO, E ê.sse o 1 .s ta-n1bém na. questão da assis- Oi ) - uer a ec ao. ar q.UB' dou 

... .., b1 tê-ncIa .social tão bem demon:strerla llrteiro a.poio às p~lavras do nobre 
!Zena.s de m:lhares de empregado.!? que pro .ema. Nada ma!.S, 1 .:; nv (18 organizações Sl~nador Gouveia. VIeira, porque co_ 
trabalham para nós, trabalhando pa_ O nosso interêsse' na. exploração do . nlleQo. de perto, O Professor Eugênio 
Ira a nação, Tem êSse .p.Q~SO .ex-em- nlQuel gOiano está expresso, 1ncontes- Alnda há dias, outro membro da Gudin, e creto que S. Se.. como V. 
pregado, no entanto, re.ssent~mentilli t-aveImente, no.s investimentos já. fel .. conspfcue~ irmandade de agentes de E:{a. t cada um, de cel·t.a, f 01 ma, r..ada. 
contra mim e nossas organiz~0e.5:, que to.s e no 'prorama e. que executaril- "tru.sts", ele intransigentes defem;o~ llln em certo sentido, tem contrlbui~ 
talvez se exp:!quem pela sua fIlIação mos tão lo~o &cja posta, à nossa di3- res de emprês .. " estrangeiras, o Se- dn, imensamente para a economia e 
1deo16g1ca. pcsição a energia e'étrka, sem a qU:ll nhol' Eu,~Ô-niO Gudin, ta.mbém usou o des::mvolvirnento do Pais. V .Exa. 

Não é segl'Mo para 03 mOl'adDres d,e não teremo-s cond-icôes de tratar o o:nk'a mim auas co.:.tumeiraa dia.lirJ,- atraVp.B cta poderooa e ad-m1ravel 01".
Votorantim e s:>rocaba qUe o deputado minérlp de nfquel, Tudo o .na,is que bes. Mas não contestou meus 8irgu'" ganiz[lgâo que criou e dltige e êle 
Juvenal dH Campos, êle slm, parlici- se disse não rooi::te fi, uma. anéllse l.lent-os. u~ou o Sr. Qudln dI;, târ- através de llma atividade ininterrupta. 

_ h • t nem a uma com ulta do govêrno -:r.o:a._ mos grosselros e pouco, condizentes :pela- diJ'usão da ciência, econômica. !pou de campau..ua comUlllS ·al cc.!1l0 aI' la '"_ j 
que ficou conhecida pelo movimento no, com, a S'18 c.:avJiQão de ex-MlnLstro pe o enSlnO, pe pesqu~. d ri::r:ndo 

. E tnlormo a.1n~. ma .. ·• que. no 11m de EstadJ, "Tn.' .... lhe respcn"'ere! em o Instituto Brasileiro de Econom:.B e da "panela, vazia", em 1954, Naqua'l /.l ~,I:J<V ~l ~l I I d 
ocasião concorreu a uma. cadeira de dêste m§s de ag6sto - ali~, foI ma.!'. EU$ linguage.m, pois cada qual dá o aquz e adm l'áv-el se Or a Funrlr.ção 
odeputado i. Câmara estadual. e foi cada a reunião para o dia. 25'- re· que tem, - GetúUo v~-rgas. Poucos homens no 

Presentantes da Votoranttm • da Me. Basll têm cDn,cortldo como o Pro .. derrotado. Suas atividades de parce.. Ti",,\. ~". n"o li !nha é do ve- I . .\ lago v.'o se reunir em (roJAnia. a fi,..... ~ <-I' <I-~' • a m: el'sor Gudlll, pa.ra o a.p.sen\,f"'.lviMento iria com extremistas, agltador~s e e1e_ "U Ih Or 0",'11 rcnu·'lad d nl a d é d ( examinarem o probl".ma da '.ner. o- -ur,~ ,p ~"" J. lU'a e a Brasil, atrav s o e:::tlf lO, do ensj~ mentos no;oriamente subversivos, são 'lt'. rr di 1 d 
d gia elétrica.· de oué' t.'r','-I. "."0 \.,1; U Im gue B mun a. nO I a predicac"ao. V, E!x't. tem um .... conhecidas. Estôve sempre envolv! Q ~ • .L~ .LJ.1.I, 

1 'f' t r reafirmo. nenhuma dlverO'nêcla entre ~,'.'etallto. .!d,·o qU". dentro do orjentação completame-nr.~ o,:J~ta ti com êle.s, :Ia. .... .la l'Uilgm lean e ca - ry ~~~ ~ d' tê I 
j à el t t Q govêrno de GAás e a VotorantiIn m.ls curt, pra'" p~,.j"el. o Senhor t:: e, em ma r a econôm:"'l, f' h1. .'le :reira politi('a. Da, prov v mm e, cr .... 'UV ,., ·t 'I t I j 

I · do t·t d t :\'. Não me a'!asto com :I.S 1nJustlf'llS. Gudm' d,'"" quO'" os "trust.s" • que re~pel 3<1" ne e o mesmo p:l r r)". m'o •e ore::na Sua. alU e conr rIa o - ~ ;;w.:::> I' V E - . Já estou a. elas hab.it~uado, Vêm ""t,ou I,"o,do, QU,~ n n~m:rn nega a . Xli. empresârio, que ,sempre lhe dlspen.sou LO<:! ~ 
o mc'hor tratamento. nlvejamMme. e morrem. desmentidas S. ExJ., bem .t.1.bo que R minha 

pelo:; fatos. O meu empenho em de- vida. inteira fJi deC:icu.d1.1. à. combJ.ter 
E' da ps!oologia dos extremistas fa_ fender os lnterêssE;3 do BrasH tem "~:usts" E derruDcl viri~s d~les, en

zeren1 do ressentimenti a moh dB atraído para mim a i:-a d emuitd trc êles O- do óleo do a.l'J:od5.o, o dO 
Estímulos a ca,m.pa.nh~s pessoais. con~ gente, em ,,-l1rI05 chtulos. 1l!sse caso rai-an, .5em fnlar na mlnbn. luta. para 
ira o que ê:es denominam. impro!lrlü w do níquel é um exzmplo Enquanto dar -a ê te pais uma- injú.sLrla de alu~ 
n·:!.lte. capitalistas. Segundo a te.:;rü- um deputado ~tadual de São Pa.~.l1o _ J. A.-;JD3 ..., Ira esc'-";:':'':l'. que .. 
ca largamente usada pelos seus Co.."11- vai' à tribuna da. Assembléia Leglsl.a..- ro at:r:71a: aos n~'~ -<: eole~;1s que 
panheiros de atlvidad,es e1dremJsla'l, Uva daqume Estado pJ.ra atacar-me, a diferenç,;:t.. principal Que ex.!.ste en ... 
o Sr. Juvene.I de Campos nAo hes!ta e grande jornal pau.!lst.a pubI!ca o tte o m~u mo-d,., de a11r e o dr. Se
Em assacar contra ·mim as mentir.as piflo disourso, ninguém se preocupa nhor Gud!n é que eu ?cr~(li'o n9 ca
constantes de seu discurso. uma das com o problema do cohre que, ês-se, p'lcidl'ldc de reall?~f~rn e rl(> !"r.1': .• f'
quais, a de que fizemos pressão con· siln, é de altíssima importância para cn-d;r,'''1"'~') dos h .... ·--.~-v np. f''1iT'· . ., 
t~'n. D-C: morr>dores de votofo.nt!m p~ra a nossa. estrutura indus.t:rial e nossa. brasHplrcs, e êle J'fio. Foi S. Fv'l. 
vota.rem pela sua emancipaçãO, é das bala,nça de contas. reoonhe'Cid:lmente SP. n1>Q lnlml:"'1, 
lD1a~s socz~s e desla .... adas, Importamos cêrca dê 1713$ ••• " ••• pejo menDs intelr.smente nve.~o à mM 

Quem assistiu à campanha. pela 1.600.000,00 por ano ele ::1ique) e im .. dÚ'ltrh\ nadona!. 
emancipaçfio, ~ comfcio final ao qual portamos US"1 31.0OD.OfrD,OO de co')re 
acorreu tOda a: população loca. 1, sabe POr que ninguém fa'a. a respeito do Tudo n~d~ pai.;, Bcn!lor ~T('''~d:m-

<:obre? Profundo. mistério... te <..1 SC.th)rrs ecn3.d:::rc1, resume· f;C 
qjue Os moradores

t 
deI vo-~oranttm,m f~'"!:- Nas mesmas condiçõ~B e.stá- o pro ... nmna luta em Que ~c. CJ11r~rhtlr:,m 

::..a~ -;1:;:') ndour-!.dA~:l).~s Ter~;' blema do papel de impen.sa que do1s gru')os:' o prime1ro, do qu-cl te
como tiveram, a autonomia, q!.le lhe absorve mais de US') 2n.O:lO.ooO,OO nho e. hon.:a de fazer parte, é con,s
garantirá a livre disposiçao do res-pec. an

j 
U~i8'da0 jOjrnal.1 laque ma a.mca. ~om t!' ~ido por b:-asl1ciro.s e po!' ~'}trrm

Uvo orçamel1to, a apllcaçâo de suas nus a v o eDC, Já pretl3':1deu ~e!ro~ Que par:.} Mui vleram com Q 
!receItas em beneficio da loca'Idade. montar uma fábrica. de p:lp<el, us:a.ndo r.Hetl"vC\ dE~ traba.lber bone.~tamcnte 
As Indústrl<:ts Votorantim auxiliaram a polpa de eucalipto, ele sociedade para. o dcsenvolvimentn econô;nic\) e 

, t ' com emprêsa norte-americana.. os "oclaI dêste t:ílf.'l, tomn.ndo-o econô-
o movimento emanc_pacionis a. ;Je~(I ""Iudos -<o p,oo'.ram • reallzaça-o.' I! d d t f' _,_ 1 t· d /lI Ali ... " Ul\.,..-,.;>a Ao m1Camen e n emn rn A o mf!. <J rrl.
I)UUp es mo IVO e Ber e pr camen .. Por que? Não há dificuldade em fa~ nidamente 'DDSSlvel, desenvolvendo, de 
te unânIme, mobiliza,ndo tOda : po- bt'icar papel, A gr'-" org.nl',ç.'O lo I 1 I 1 Pulaçã.o local, paTa a consecução da KI bl La! Im .•• ,,uU'Q' ~ rma rac ona, (' nossos Di meros 
mais legitima de suas aspirs,"õcs O a n- er o CO prova. Essa. cum.. 'cursos, tnclupive OS de ordem mi-

l :t prtu seu dever. , neral. E o outro. o sMundo ~po, 
Il'esu tado do pleblsc1to fala mais alto O Sr, pe". LuA"v,'CO !.. Permite é t·t I' t 'd I I do que as mentiras do deputado Ju. V " Lfo''V uu .18 1 U ":-.\) am"beID e b'-'éSl e ros 
venal de Campos: 75% dos compare- • Ex· um aparte? (Assentimento dO f' '{tl1'angéil'03 porém intel'essados, 
.cIment.os votaram pela emancipação. orador) - O GOVêrnQ de Goiás- está. única e lament:lvelmente, em cuidar 
• OS habitantes. de votorantim vão de plena acOrdo com o seu pont{j~de.. ~e SeUS próprios 1nterê~3e8? Mloco.ndo 
éle.ger seu prefeito e sua Câmara de vista. A Metaga. que represe!lm ,o.. "superj~res Interês'l8.3 da f13(lío em 
Vereadores, ttpllcando no prÓprio mu. Govêrno do Estado, neste partIcular, o!rn:? C'?"l1I1dár~o, nuntendo~lt, se 
nidpio, em j)bras públJcas, as re~ei. já. estêve em conte.cto com V. EXa. rococ;,ryel, em. p..stado colonial. 
tas orçamentâtie.s a serem arrecada- e acertou as medidas, O Sr:. GOuvekJ, Vieira _ permite 
das pela sua prefeitura. Hã algo de O SR, JOS1t ElR.MíRIO - Já. rca- V. Elxa. um aparte? (As8ent(mento 
maIs Jegft.Jm")? por qUe haverlamos Uzamos duas reuniões em. Brasilla. do orador) - EstIOu ouv1ndo com a 
de torcer a nossa natureza, pressla· Depola de um estudn meticuloso pua. maior atenç1\.o, o discurso de V, Exa. 
!lando Ol! moJradore.s de Votorantlm •. nft,o envolver' dInheiro púbUco nem dt ... COnlonn'e, tive. oportUnidade de S&-

() SR. JOc:n: EE.MíRIO _ t~<:!;-1 ... 
d'cço D V. ~xr." C3nador Mem d;, b.:l. 
O que mJ rovolta são c.: té;-m03 
eOIttl'10~ no tralJalho pu:t:cnjo (;,1 
"O 0101:')" e em um di;:;rlo de Eio 
Pa,li~o. Se S. Sa. tem i.nt-;-1t- se em. 
diflmdir o seu sistema. econc'.ni.::o. €ll 
o r~·pelto. porque, realmrnt.:', nlÍo 
ro~so mt;à.n o peU"9.ID:-onto de U"t 
hr':'1f'm no fim de rua vid1, 111' ~ ~1.1 
s"rrnr:", p~r ll111 porte. de V" t:l h'~S 
t:1'l' t~m rll'! nãa trm o dL-eito de 
t'1:.r,· ~ l,ICU f:,'peito, de .. lj,~t:·Jr·.i 
QU~ r.:.o ccndlz.:'nl com sua F;. (;n.-1. •• 
Ud:..c'3. 

(JA~I!ao) Ao t,erminar, Q,ut?:o m ~1~ 
un1[~ ve~ rza:irmar, desta trlb~1D1, 0.<; 
meu r.:luis honestos pro'1osHos de 
conLinU'H trabalhM'ldo, CO"ffi{, ~em!lre 
o fj~, há uutis de 40 anos, pelo e:t .. 
g-randec1m~nto dO BrasU, d~teJ'lctf'mlo 
uma Dol1tica. economico_fin~nrf'ira. 
nacion~ll."t), na acepção ia pfl!avi'a, 
e cClla1:)orando com OS me'!.lS ~3f(),.~OS 
pare que esta na.ção, um dla. vrnhll.----.'-
8. 0(, upa-r o lugar que res,lment~· me-
rece na coml111idnafo' das uaçõe.<; 

MUlto obr1~ado. Senhor Pre.sldente 
e 8tmhores Senadol'e:3. (Mt1it!.l bem;' 
mu!to bom. palmas. O orador é cum.
pn.mentadO) . 

O SR, PRESlDENTE: 

(GuMo Mondln) - Estão finscr!to,1 
dois aenadores para falar de ãcôrdo 
com o Art. 163, • 29 do Regimento. 
O primeiro dêle.s é o ncbre Senador 
Vivaldo Llma, a quem dou a pahvrR. 

O SR, VlV ALDO LUlA: 

(Lé' o seguInte cUscurso) - senhor 
Presidente, ainda há poucO, resolveu.. 
se na área do Log!slatJVO da Repú
blIca., na tangência de esorut{n!O ruL-

-



QIARIO DO CONQRSesO NACIONAL. (Seg~o '''' : t- -em.' 6* mrizr ~nt: 

~. que ao anaJt&bew não· $lia pOI
'jlve1 o ""erciClo do votó. 

mente. à parte .. Córsega, com as balho do ootlhecldo e apreciado .... 
suas nlaSSas de pescadores, e mar!- ticulLsta. do "Corr-e.io da. Manhã". 
nheir-o.a de oficio, que apresentava .'- Denunciando com franqueza. a !no-
12.5%, ao percentagem .se tOI1lava. pe-rânc:a. da. União nesse setor, com 
maior. I:a1avrB.S adequadas e até Suaves, ·"a

que seja ela. a origem única de !t" 
1nfelicida.de maior? E' possível. 

Ao Marquês de Maricâ Já 0<01'1'1:& 
que «a ignorância. cré- em tudo, P01'_ 
que de nada duvid.a. fi 

I Dessarte. a mensagem do ExecuU~ 
'11'0, com seu antepr-ojeto àe emenda 
'constittucional, foi' parar DO Arquivo, 
! onde as traças, sem troça, passa a sa
~borear ao matéria, e lá, entre si, dls
~cutlrão se ela. está sepultada mesmo, 
;.ou se. aQ contrâno, apenas llle de
"ram pousada, enquanto se de.spertam 
OS hesitantes. que se cleixaram "cair 
(lesanimado no letargo da dúvida". 

f Se e. última alternativa vingar, .enw 

Il!ão, enquanto tal se processa. - e se
~o-á a dures pena.s - não se deixe 
lO assunto definhar ou perecer, por 
;:ralta. d'e estiniulos ou lembrêtes. que, 
!por muitos meios. pOderá manter-se 
à tona e serVir de tema pOlê~lico até 
,que um das lados ca:pitule .diante de 

O Instittit Natiónàl de la Statistl- .e .. te, para. c:ontirmá .. las, das própr;.a.'i 
,que et des l!:tudes Economiques dis- estatistk'8lI do Ministério da EdUCA
tinguia ca.usas e efeltoo. E contesta- ção, que nfi<l' podem esconder OU fe.l .. 
va. Q hipóte.se de que ti. taxa relativa- ",esr a re-aJida-àe em têrmos de ensino 
mente elevada de iletrados na. Fran· primáriD, em que as mas:ms deposita
ça provinha de 1,7 m.i2hão de estran- varo as SU!i,S fundadas ~peranças, 
ge!ros lá residentes. PariS, por exem- desde que -rol criado com t;() bons 
pIo, era das zonas francesas mais na- aUSpi-cios o 11"undo Nacional a êle ex
bitadas por gente de fomo E era, eu- clusivamente destinado. 

~ solução de alguma ferma concilla.tó
Iria, 

: De- fato, nota"S"e inusltnd-o lnterêSSe 
::~lli que a ma!.éria "l'IeJa apreciada ~Ob 

lOS ânguJos mais diverS'9's. não cbstan
!!te na área do Lcgls;a.t!'vO, por ;ni)+;r~ 

vos 6b"l10..;, na preseLte conjuntm'a 
poHUC3,' não desejem cutl'& demons~ 
;tração de fÔl"Ç"J. ft.t~·al.res de vot:1çã-O 
.ostensiva que possa, em última an:\. 
l1se, constitu1r-s~ em eloqüen.te_ diYl. 
SOl de 8,;!.Ué'S, qUê 'as cómportas dos 
grupos c_mfrontantes E:vitam rolar lr_ 
re.slstlvrlmente com as inevitávE-i.! 
C01treqüênc1as. 

Folheando um mat:l:lmo de l'eSipOn
s.aoilidade, depa.re-l. -com ll..'U artigo do. 
lavr.a d·e João pa.'l.:agub&'u, intitulado 
.. Alfabetiza.ção". que deve ter sido re
cortado e guardado- ·par quem, cOmo 
eu. vem aoomp~"1ando a evoluçãO so-
0:6.1 do P-a·Í5, e se lembra vivamente 
d03 la1l>ces ardorosos no -seio do par· 
lamento ou fora. dêl~, objetivando uns 
ou outros ao COnfinamento da Jdêl.a 
oposta, \'itorfo-,sos, afinal, o-s que se 
afi;'mavam pela negativa de Uetradcs 
vO!;Rntt's. 

. Na verdaae, tal opor.tuna, embora 
não decisiva, a colaboração do lucidO 
artjcu]jsta. Pouca gente. talvez, ig
nOl'O.sse o que êle repassa. cOm tanta 

,~areza e mtnúcias, isto - bem enten_ 
(fido _ entrç os estudiosos ou inte
ressados no a.ssullto. 

Se alguém, desta. casa, não teve sua 
atenção voltada para o titulo e, dêsse 
modo, não pôde passar OS o~os pOr 
6eu texto, vetA- que não' é ext-empo
~an9a. a SUt"l le-itura -nesta CpOl"turu
dade e se considera~ ilustrativo e cor

. ife~o o que o artigo encerra., _ então, 
dou~m.e por ccmperuado nn vê-lo, 

'ce:;n tE.l expediente. inserto nos Anais 
do Senado. 

D:ôl.qul por diante, até aviso prévto, 
tuc!-'CI o que for lido, é produt<> da pc-
1Il'3, brilhante de J05!() Pn.roerue-':'!5u: 

Nôs ficamos, muitas vêzes, Q ima
g!np.r, ingênua ou erradamente, que 
o ~nalfabet!smo é ma.! específiCO dos 
paises- que ainda estão, no que toca à 
inteligência e aO espírito, a engat!
nhar. Machado de Assis, numa. de 
sUOs bdas cr!ações Hterár!as, sorriu 
dr~..::.a ilusão. 

Na realidude, 9.-- alf<lbetização, -qUe 
é -dos problemas mais".sér!os do Brn
sil. também o é, guardadas as pro
porções, de algumas na.ções que se 
prezam, de ptY.:suir . a mais antIga. e 
sólida ·cultura. Tempos atrás o Ins ... 

__ ~J,uto NaCional de la .Statistique et 
--'des etudes Econom;ques;. que trata

dessas CQUlas, mostrou. que, mesmo na 
FI ança. onde o gênio latino se· refu
giou; acima de um milhão de· pes....~:)s, 
de mp-:s de qU!nze anos de idade, não 
sl1bia.-ler-nem escrever. Assim, à su .. 
PC'rHcie do entendimentQ da revela
ç50. tsso seria incrível. Era, no· en
t9nro exato: A taxa média dos ile
trados· era, mal,s _ou menos, de- 3%; 
do f,ataI da população. Excluindo-se, 
po"ém, cêrca de -nove milhões de cri ... 
ançe..s e jovens de menos de quinze 
anos. não seria exagêro arT~car-se a. 
uma c;fra de 4%. ", 

,tretanto, supel'alfabetizada. Paris e Tôda a. re.zãp· lhe assiste em dizer 
seUs arredores wburbnnos atlvez não que a cocp!tl'ação do Fun-jo é mais 
tivessem sessenta. mil iletrados. que insUficiente, e estranhâvel até que 

O que há na França, de qualquer assim aCo-ntf~ça. enca;rad,as qUe fôssem 
sorte - e êste é o -grande e nece.ssá.- as despe,sas realizadas pela própria. 
riQ l"egLstro que se deve divulgar pa- Unlão -com ~13 demaJs mooaJ:dade;s do 
ra que no, BrasH se po<"...-Sa fazer; a ensino. 
mesma C015B., - é o .constante, o te- 03 dad03- estatíStieos, Q. que se 50-
naz, o decid:do esfôrço dos governos corre falam bem a:to ,ia debilidade 
para que lá a alfabetização seja com- ffna-~ceira à. assistência eJucaciona-l 
pl.eta.. tanto, ou m~1s do que na> Suíça. ma:s útil n: Uma nação, cujo índice 
ou na SuéCln. Nao-. se medem sacri· demográfiCO é dos mais tmprf"-sionan
ficios e s~ há u;n ponto em que todos t'2S e que, necessàríamente, já alar
os partidos pohtlc!)S. que se revezam mam os ~·)jritos dos responsáveis 
no poder, estão de acOrdo, êsse é o peles seus Üestinos, por !SS() que ''!On" 
de que Chegue ali. quanto ~ntes. o corre pàta. n curva e$pantOsa a :ncon
dia em que tôda gente saIba ler e trolada. proUficidade das classes m~ 
escrever, sabendo manejar ~11. ter- nOs fHvorecld.as. 
rarnrnt.a de traba~ho construtlvo, ca- Os confrontos que faz, ilustrain, 
pa2i_ ~e desenvolvel e fortalecer a eco~ mas, infelizmente, não illjP;:dem q1.t?, 
u<?tn!a do país. A Fr~ça é fica, sem Ui} -Fundo d(l EnSino primário. na Ilora 
duvide.. A, eompreen.sao era. d-e qu: angustiada.- dos cortes, É,le seja um 
nunca bastam. as Uberdades do T~-, "'os primeiros viSados-
souro pnra a lllBtrução do povo.... ," 

No Brasil, os .dados estatfstlClí8 1"8-- Haja vista., ô que ocorreu de- 1947 
velavam ofic!a!mente - ver a exPosL a. 1955-, a W;ulo de· mostra, que teve ao 
ção de motivo .. ": -do ministro da Edu- alcance da. vista, onde se veri!ica. o 
cação aO Presidente Café Filho - que inexplicâvel' desinterêsse do Ml.nis:-éno 
a. m.atricUla, na esc-Ola elementar, - da. Ed.ucaç~o, que se revela.va na par
atingía, aproximadamente, a. •.• , •• " ncipação Cf~da vaz mais frágil, a. pon ... 

,4.7QO,O:QO aI unos. ConseqUentemen. to de decair de 39% para lO,3{}%' en
te, dos oito milhões de crianças em quanto, ao revés, era palpável o ercs
idade escolar, Mrca de 40% nãO' rece- cimento da. })Opula-ção e se faziam 
biam instrução primária. Quase que .sentir maU; .intensamente as adver
hOje se afirmaria o mesmO. tências de· seus repre:Jenta.;ntes -llO 

Delicit constra.ngedor. E fsso vem Cvl1g~s.w :~e-ciona1. 
sendo agra.vado por outras defió.~n~ 
elas quantitativas e qualitativas: a De lá para cá. talvez. M ci!r.'lS 
esco]aridade era muito baixa, funcio- pouco alterarom. oscilando entre 
nan!1o - e..s auJas em reduzido número aquêles do:S. extremos, a.o Ea·bor das 
de dias por ano e em períodos diá~ conveniências que relegavam a. plano 
riOs de curta duração. A evasão €S- secundário a lustrução das m-asS9.S, ' 
colar, na maior parte de c1dndes e NJo sei 'S6 valeria a pena exp1:' 
vilas. é inevitável. cruamente o quadro triste da ign1-

I" rància. enl;re o..'> oitenta. milhõ~s de 
O ensino primárjo é o ensino das bra.siieitas. cUja- metade, ou poucq 

massas. Paro. a, maJlutén:~ão do nos- mais, já anela. a braços oom doen~M 
$O sistema ~colar primário, a ~:ão de tôda nüur-eza em seus pr6p:'i05 
participa através de um Fundo Na- leito ... de dores e de.sespêro DO V,lStO 
clonal. A sua ,cooperaçM, entretanto, hospital, que é tod-o o Bt:asU, sem me • 
é mais que insuficiente. cOILSidel"ado dicóS. sem enfelmell'03, sem remédios, 
o c_usto fotal da réde de escolas ele- além de O céu e fi ~erança vã, m'll
m!:ntnres e e-ncarads.s as despesas 
realizadas p e 1 a. própria União _ com grado mu.~t~:pIic.ando-se para. encher 
aS demais modal!dud~ do ensino. O apenuS' Os vazios dêste imf'l"n'l terr!
miniStro essinalava: llpara n manu- tório cem suas favel<M, sua misérta 
tençã-o do ensino primário. cujo _ :Jl"gâniC'a e SU3 1n~ulpcs.a rILSt'c:tiade. 
cust-O, segundo estimativas refcrentes Que haverá em tudo -isSO? p!?r qt:e 
ao ano de 1951, atingiu a cêrca. de nflQo c~mp::eende-Ee de que, para a 
três bilhões, .a União concorreu com, mstrução elo povo, nunca bastem as 
apen-as, cêrca de 7% isto ê, 23_1 m~- liberdades 00 Te!::ouro? 
lhôes de cruzelros, tendO sido o res.. Não se ·meçam' sacrifícios e se 1m 
tante das despesas coberto pelO:!:: Es- um ponto em qlle iodos devem estar 
tad.os e pelo Distrito Gederal (75%), de .ecôr-d-o,. 4 qUe chegue, qun.nto an
Municípios (15%) e partlcula.res .•. tes, o dia, em que tôda gente s:,.iba 
(3%). Em oonfronto com. os gast<lS "ler e e.scr.,;ver, satta...nc" ml1nejar ums 
totais ~etuados com 8S vãrias moda ... ferramentn de tro.balho constru.tivo, 
lidades de ensino,. a. pattícipaçã() da capaz de -desenvolTler e fortalece.r a 
união na. manutenção e no desenvcl- cJnomi3. do Pais, pois, com o 1n.t;.pI
vlmento da instrúção primárüi, de- 1'\3.0.0 e fulgurante .mtônlo Vieira, 
C9.iU de 39%, que era em 194.7, parll- "instruIr ,~ construir". ' 
10,30%, no presente exercícIo" (ju" Por qu~' então, a. descrença relnan-
nho de 1955). te, generaUz!l.da, qu-anti> à impratJca-

Co-ncluindo o seu excelente ·artigo, ~i!: .. ;. n ,th:1l'l'(>1I'f'lvk ctn":-,.- ::::1~··;'"r; 
João paraguruisu pondera.: b1 idade da. alfabetizn.cão das m'\s.ns, 

"N." .""'ança-. a .lf.abetiza~l!:o in- est~ ma.i.~ duramente atingidas no 
L''';' ":f.tI. eentro-oeste, no-rdeste e norts do 

t&Jral é um ldal Que realiza. st!gu- PMs? . 
ramentc. No Brasil, êSsC i~ea.l eu- C.:rãO,' porventura, insulicientes os 
-contra - -não se discutt:lm r:J,zões recursos do 'F"undo Nn.cional do Ensfno 
abstratas ...:... todos <lS embaraços, Primário? 
mesm,.o os maio; absurdo.:;. E o re- Na, verdJ.de. desde a cria{)ã-o deste, 
sulta-do 6 que qu.anto mais aquI o SOl, tão. bon3 angúrios, como, aliás, 
pc>vo paga impostos, m~nos se Ih::! tudo o Que! se idealiza ou se invente. 
dão escolas e· ensino elell'-et.t3.r, nesta dac:lvo.sa. e llr-omeUda terrg" 
Nem vai ter o direito de voto, que pouCo de(~resceu ou baixou o índice 
o co~ola;rIQ". . t d -,. b ti .Curiosa a: desigti9.1dade na diserl.. ,_ . avl1tan e o a,ni:1.Ll.a e sm-o. 

m:n:::t::ão, CuriOO8. e de Últla clareza AvLs~~ prêvlamente, Sr. Presidente, . De qUe;tll a culpa., a.fin9.l? Da. mal
ev;dente. Amnentava a cifra de E:;te que- êstes eram 05 derradeiros pedo- si,p,ada.,. if,to é, da. desT'1rtua~ ,;nfla
para O.:;.'iW. No -Sudeste. "Drinclpal- d~ do tnteressa.nt'e ~e elucIdativo tra- Q!o? Aoredlta.t'lW. qu1qà, o;; bl.a.sl..:clrClS, 

-

Não seria desprimoroso, "lara esc]~~
recer Ou alertar os crédu.!o·s, contudl>, 
.se lhes fôsse sugerido uma plsta, atr$
vês da. qual acabaria. pQ'" en~ontmr 
a. mais solerte das caus~ do msupe'" 
rável analfabetismo entre nós. 

Bastaria manusear o anexo orça.. .... 
mentário da Educação e Cultura. .
pre.senté· ou J)ruisado - naquilo que s.e 
destina ao Departamento Nac~onal de 
Educação, sob a rUbn\~ pompos~ de 
uFundo NaCional do F~nsino Prlluá
rio", que, na. proposta para. 1965, tem 
a. simpátiCa. referência, Y_07, para. 
chegar à- dolorOSa. conclusão de qu.e 
"a. consctênciã, cMo ou tarde, será. o 
mais severo acu.s.ador do culpado". 

Desesperançados c-om tais rlesoomJ. 
shos, cada vez mais difíceis de cot"re~ 
ção ou retüi~ação apropriada ten
tam-se fórmulas, a estas alturas, para. 
contornar jeitosamente o preceito 
constitucional que' determina a ob::-L 
gatortedade do alistamento e _ do voto 
para. as brasileiros de ambOs os sexOS, 
desde que alfabetizados. e <> outro qUQ 
c-onsagra a- unlv.enalidade do surrá .. 
gl.o, categoricamente, pes..sool e I"e
creto .. 

Dal, talvez, 1\ -co!1vlcçã-o de um· ~ 
plrito arejado e objetivo, êomo o do 
Gulto Desemoorgador Oscar TenóJ"ü). 
Presidente do Tribunal Regional Elei
toral do m::tado da Guanabara, de que 
'Inum regime democrático de pa:rUdos 
o povo - no sentido genérico - é uma. 
abstração, e o que há -é a. rea117Rção 
da vontad~ do ele1torado do Brasil 
através dos partidos." 

Assim' raciocinando. afirma que, na. 
técnica do Direito Público moderno. o 
sufrágio é relativo; é universal no 
se..'ltldo de qUe todos a.quêles que pre
encherem detelminados requiSitos po
derão 1ll.5tJrcver..se. votar e ser elei
tos. Não se pode estabelecer um;t de_ 
sigualdade em relação às pe.ssoo.s, que 
preenCham determinados reqUis!t.os". 
E' sufrágio universal porque não per:::" 
mite" por exemplo, que grupos de no
b:eza tenham rp.aior pOder eleitoral 
qt:e os grupos da plebe e da' burgue
sia. &ste é Q sent!do histórico -ja ex
pressão. 

Na reunião do colendo Tribunal, 
que preside, foi decisivo em seu p-ro
nunciamcnto favorável "à modificação 
da Lei Eleitoral, no~e!ltido de que 
o número de deputadOs federai'i. x:,as~ 
se a. ser calculado proporclonalmE~nto 
a(} número de eleitores, em \"E'Z de }:i,O_ 
porciollal à p.opulação, argument80Utl 
que, através dêg~e 110VO critêrlo, .se es_ 
timularâ a alfabetização. 

Dês.se modo,' prossegue o esc!n-t'2cfdo 
magistrado: 

"Os partidos políticos, nos E:;
lados da Federação, de uiveI cul .. 
t.u_l'al baixo. iréo empenhar-&f' nu
ma cruza.da c_ontra- o analfabetis .. 
mo, a fjm de que o eleitoraJo 
cresça e o pais não s-e enCO-:ltre 
realmente naquela encruzilhada a. 
re;,>peito do voto- do ana1!~.be_to, qua ' 
fOI recusado por. pequena maio_ 

. ria, -n~ órbita do COIlgrE'SSO, :n.aS 
leva a Nação a refleti: sõ:Jl'e o
pl'oblema, 

OoncluL'1do. -pondera. o ilustre De
sembàrgador OSCdr Tenór!o, que, 

liSe não concedermos RO anal ... 
falJeto o voto, temos o deVel' <la 
preparar a naç.~o para fl (!Ientçiio 
de -seu nível cultural. E' lli"11 dos ~ 
pr_oce&SOO, dos meios 'par E'ssa l'e
processos. dos meios lJa·ra ~SEI re
porcibnalidade p::;;o eleitorado. 
porque o eleitor só pode ser aquê
le que sabe ler e e~creve!'. Os par_ 
tidos porfiarão no sentido de ele_ 
var o número de eleitores". 

Eis lI:f' um ponto de vista respeitá-_ 
vel e sincero. qUe merece acatamento 
e compreensão. sôbre o qGal no N~ção 
deve dedIcaI' culdadoE-o exame e pro
funda. reflexão, face a recusa d-o Po-



<ler Leglsl"tlvo à partlclpação dos lIe. 
ta:ados nos escrutfn1<N5 da. representa .. 
gão política. nacional e s. pouca. re& .. 
eonanel. do FUndo do EnsIno Primá· 
rio. até agora petcebida, em prol da 
alfabetização das massas atiradas L.O 
abtsmo da imerecida incUltura, sitm
ção a que, Infelizmente Já se vinha su
Jeitando o :Brasil, 8. ponto de Rui Bar
bosa consiàerá·1a com a inspiração do 
seu gênio: "A chave misteriosa das 
desgraças que nos atllgem~ é esta, e 
SÓ esta: a Jgnorância popUlar, mãe da 
servilldade e da mÚielia". 

Inconte.stàvelmente. Sr. Presidente 
e Brs. senadores. "a. ignorância está 
estrangulando o Brasil", como adver
tira, também, no passado o sábio Mi-
guel C~)Uto. I 

Er.l o que Linha a clizer, 
O SR. PI:ESIDENTE, ' 

(GuidQ ltiondin) _ Tem a palavra 
O nobre Senador Gouveia Vieira. 

O SR, GOUVEIA VIEIRA 

bro próximo. às 21,30 horas, sem pre-I viços qUi! a CPCAN já vem et'!clen· 
juizo da matéria para ela programada, temente pl'est~ndo l Naç§.Q., 

para a Comissão Mista que o deverá Sala das Se&sões, e m19 de agÔlSto 
relatar designa OS Srs. senadores: de 1964. - Eurico Rzeende. 

..... Pedro Ludovlco - PSD. 
Vivaldo Lima _ P rn. 
Antonio Carlos - UDN. 

SÔbre a Llesa proj~to de lei, qUe 
..,erá lido pelo Sr. 1~ SCe:-etário. 

E' Udo o seguinte 

Projeto de Lei do Senado 
n9 46, de 1964 

Disp6e sõbre a elaboração de 
projeto para const11l,ção de mina 
termelétrica no põrto de Tuba-rao 
Vit6ria, Estado do EspCrlto San· 
to, 

o Co."1gres.so NJclonítl decreta: 

A:; Coml.s.sõe.s de COnstltulção e 
Justj~la, de Minas e EnergIa e df' 
Finanças .. 

O SI<, PRESIDENTE: 

(Gu~do Mondin) - O proj-eto vai ao 
publicação e, em segulda, ao estudo 
das Comlss0e.s. 

O Sr. 1° Secretá.rto procederá , 
leitura de requerImento de informa
çll<s, 

E' lido o 6rgU~U-..e 

Reqcerirnento n9 299, de 
Sr. Presidente. 

1964 

RequeiN, na forina regImental, se .. 
'a enearninhau:> aO Sr. Ministro do 
Trabalho e .Previdência SOCial O sea 

guinte pedido de informações; 
Art. 19 A Cozrussão dQ Plano do 

Carvão Nacional WPCAN). elabora.
rá, dentro do prazo de 120 (cento e 

(Lê o seguinte dU:icurso) _ senhor vinte) dias. os e s t u dos e projetos 1 - Qual o moUVo do atraso no 
Presidente, não hã dúvida de que se para construção de usina termelétri. pagamento de apus"!Jltedor1a e pen .. 
impõem moaúlcaçôes, nas estrutura.s ca, com potênc.ia nominal mfnimo. de sões corrE'~pondel1te.s aos mêses de 
ecoDômicas e juriclicas, daa ~Q2Sa,; em- 50.000 Ww (cinqüenta mil qullowatts), Julho aos segurados do lAPETC, nOE 
prêsas indu3tnais e comerciais. consumindo carvão naciúllaJ, nas act... MunicíplQ~ de Silo Jerônimo, SutIã 

~ de 1H4 282S ,-- . =- ==e 

~ requerimento ela IIte_ \Ia
tIó:iiI\ sei&. lÍdo pólo Ilfi-, lO ~ 
rio. 

I; lido e ./>TOV<ldo o $<i!lUlnt.: 

ReQl.lerirnento n9 ,302, de 1964 
Nos têrmos do artigo 212, Item rrr. 

letras i e 1, do Regimento Il1temo, re,,,,, 
queremos r.eme!sa p~ra audiência da 
CODl1.ssáo de .A,.gricultura do Projeto 
de Lel da Câmara n 9 85, de 1963, que 
'" Institui a Operação MunJ.s!pl0 da 
Amazonla e dá outr86 providências". 

S.la da. Sessões, em 18 de ago.,"tO 
de 1964. - Senador, José Ermf1JloJ se.. 
nador, EUgênio Barros. /" 

O SR. rRESIDENTE, 

(Moura Ande.) - O projeto b&Vla 
sido dJatribuldo à.s COml.s.sões doi 
Constituição e 'Justiça, Economia " 
de FInanças. Irá 11 coml.s.são de Agrt_ 
cultura. antes do pronunciamenro dia 
C<>ml.s.são de Finanças. 

O, ar, lo Secretário irá proeeWJr 
à leItura de projeto de lei. ~ 

E' lido o seguln te 

Projeto de Lei do Senado 
n9 47, de 1964 

Elas podem ~e.r feitas no sentido de jacências do POrto de Tubarão, Esta.. e General Câma:'5. no Rio Orande 
uma polWco. néo-ca.pital1sta ou segun- do do Esp~'jto santo. do Sul? ~ssegura aOS empregados o elt. 
do a doutrina do sol1darlSmo- cr:i.stão. 2 - pOi'que não foram :'enjustadaA rezto de prejeréncia p a r a sub". 

No no.sso estender, a prática do So" Art. 29 As despesas com a execução as aposentadorias e. pensões dos crever 20.% do" a-umentos de ca.. 
l1darismo Importará, neceSSàl'lUQlellte da. presente lei correrão à conta das ass<>c:ados do I.A.P.E.T.C., conforme pltal realizado.! por jociedade 
na. criação dJ inúmeras pequenas em: dotações orçamentárias inscritas no prevê a Legislação específica? anónimas.· 
prêsas, e mesmo na pUlverização das orçamento Geral da nn1iio e referen.. 3 _ Teria havido reaJu.c:tamenbO 
grand-es enrprêsa.s. atualmente, ex;s. te. à COm1ssão do Plano do Carvão sem que rõssem atenciidos OS segu- ~lIt. 19' 0.\1 empreg,a.dos terão di. 
tente.s, aumentando, inutilmente, o Nac:onal, . rados resIdentes noo MunicípiOS aci- rel:;O de preferência p2'l"a subscreve.&" 
custo d!1 produção, em detrimento do Art. 3(' Esta lei entrará em vigor ma. citado.:.? 20% (vinte por c e n to) de todos oa 
consumldur, ; .~ na data de sua publicaçfLo, revog'adas Boo.silla, 19 de agôsto de 1004. - awnento,s de capital autorizado.s pela 

Assim, SOmos de op,,-lllao, que B r:ne· I as dispOSições em contrário. Guido Mondin. -B.S.!;embléia geral dOa aclonú>tas da 
lhor wmçdo pa.ra o problema, e a sociedade anônima sua empregado·:a.. 
doutrina Néo-capitalista de!end~da Justi/icaç(lo O SRo f'RESIDEN'I'E: § 19' O direito assegurado por êst.e 
com ót~:ncs argumentos, por ~nsado: O artigo 1'. par. á'rrafü Onico, Ali- (Gu!do Uondin) - O requerimento art:.go ,sómente não abrange os nu .. 
res catól'cos do ma.is alto gabarLo jn- nea "a". da. Lei rl9 3.830-50. rlue lido será Ímbllcado e. em seguida, mentos de capital decorrente3 de 
telectual e moral. ~provou o plano de cootd\3naça·o '"!.,.I~~ de..rpacha.à.(, pela Presidênda. correção monetária. do ativo imoMol 

r O né' capI'talismo com po<"O Inl U4I:l liza.do e aquêles reali.adno pela va.'~, 
< v· , ,'O"",~ - aUvidade.s reliacionada.s coín o carvfio Sõbre 8. mes&. outro requerimento, ....., ....... 
cia!, pleiteia. a democratizaço du ca- mineral, diz ser da competência dA que será. lido pelo .Sr, lq Secretá.r1o. rizE.ção, ou por outra avaliação do, 
pttul das ..em,rêsas. terminando Com Comissão do Plano do CarvfJ.o Na. ati,·o móvel ou imóvel das emprêsas •. 
uma partIcipação dOS empregados, jni· clonal (CPCAN), "o tomelit.Q pr t.Wo.e aprovaao O s-egutnte~ 129 COllSidera-.se empregado, par" 
cialmente, nos seUs lucros e depois na to, cDnstrução. operação, ou amp a. . q 300 d 1964 OS efeitos desta lei, tôda a pessoa fi... 

"!própria admlnLstração, O que, 'llás, ç1\o de usinas termel;(ricas que ti. Ilequerunento n ,e s!ca que prestar seroÇo não even. 
Já ocorre mt França e na Alemanra. l1zarn carvão nac!onal L .. ) ". No têrmo do artigo 212 item m tual à emprêsa. sob a dependência 

O ilu~tre MinisLro DanJel Faraco, tetra.: i e ,. ~o Regimento ID,lõemo re" desta e mediante salárIo, qUe estive!j 
qt.."'ando Deputado, apresentou Um pro_ Ademais pelo arttgQ I~ o Orça querimento Interno. requeremos' re- no exercíCio do emprêgo por mala 
Jeto, já ccnvert~do em lei, há anos ~ Geral da União -t.obrjpudo a meESa para audiência da Comissão de de \11nco anos, na data em que tJver 
atrás dl~pGl:do sôb:-e a abertura do slgnar, anualmente, c'1rar.te dez Agricultura. do projeto de LeL do Se"- sido reallza-da. a. assembléia geral dai 
capit~1 das e.mp:êsa.s, quando e:as (., - as do~ações da Cot'.~~tsão p~ara l'ULdo nQ 19, de 1964, que "Determina. acionistas que autorizar o aumento 
tivessem Empréstimos de. orgam.smos z,ação de seus· objctIw)s,. naO p "en- a elàboroção de plano de Aplicação. do QaPoital~ 
tinanceiros oficia!s. I,d?, em nenhum caso, M impor .. dos recurSCS: de que trata O a-rt. 199 § 8 Nao terã, porém, direito 11; 

Agora o Govêrno baixou Um decreto. c~s das mesmas ser inferlores a 115% 1pl'eferência o em re a.d ~ 
_ que 'l'nf~J;zmente bem pouco ino.. do ruontant! das rendas .ributá ias d!l Constitujção, e dá outras providên~ • p g o qu, nA . . I eias" . ' datn prevlSta nO parágra-fo anter!or 
vou no assunto. previstas IJ'~ proposta orcamentá la Sala dcs Sessões, em 19 de agOSto ~t17er exercend;o. -eventualmente 011 

Part:mto cchamas que é chegado 1) Não oD5tante ê.::s!"s aspectos legaIs de 1964. _ Senanor JOsé Erm!rto, Se .. nao, cargo de DIretor na emprêsa. 
momento do congresso Nacional ma-j da Plano do Cllryão, é s·lb!do que a nadar, EugôníD BarrOs. A::t. 20 A preferência será eX€'rc1 .. 
nif~star'se súbre a lllatéria, pelo que. procur~ de can'ao na.ciQn~l p:lra a da entre todos Os empregados que 
como deco:r(ncia díl discurso que. on-j obt.::nçao de vrpor é inferIor à. .sua O SR. PRESIDENTE: tiverem direito à mesma., proporcto. 
tem, pronunciamos aqUi, apres-cnta~ produção, havend!> formação de 00.. (Gilido lUondin) _ O proJeto havia. naIlIlente. a remuneração - médJ 
mo~ neste momento um projeto de toques e constitUindo pr(Jblema para sido distribuído às Comissões de Oons" mer.sal efetivam.ente p'al"ce~1da. POlI 
lel com '" sefTuinte ementa: \ essa indústria ,sulina. E n:.t61io" tam- tituição e J'lSUca. de Transportes, Co .. cada. um deles, nos Q,oze meses ante. 

<:> ,Mm, a situação deficitária de ener· i ~ Ob Públic de 5a'" rlorf'S à data de assembléia geral que 
. "Ass:::ru:a nos, ,,,,,pregados o di~' g'.a ele' trlca na ,egl'a·o Le.",te.Sul .0 mun caçoes e ras as. I..l" t ,_o 

f ' b I lo: de e de Finanças. Antes do pronun.. au or~r o aumento do eapital. 
nlto de p:e erenc,a para Stl sere- Pais sobretudo em Vitória ~ES) on .. cla.mmto da Comissão d'e Finanças Art. 39 A subscrição das .açõe.t 
ver .'ZJ% dos al.."'lnen.tos de capit~l de ;e investeb v u 1 tos a t5 bnportãn. irá à de Agricultura. taT-üe-á mediante carta contendo 
tf'r.l:zado~, pOr .sOCIedade anonl°l cios na construção do pôrt.o de Tu.. Outro requerimento ·da mesma na.. as c~eclar8.çÕes exigidas no ur-tigO ~ 
mas". barão. t<:s.e. terminlJ.l mal'1t1mp, dts· tureza .será lido pelo Sr. 10 Secretá,- do Decreto-lei n9 2.627, de 26 de se-

AchamOJ que se a democratização do tinadCl ti. exporta-ção d~ I!linério .àe rio. ~ teml:ro de 1940. 
cap:t31 nas sJ,J·eda(.~ anônimas deve ferro, necessita de potên~ia elétrIca ~ lido. e. D41fMedo o seguinte: Art. 4Q QUalquer aumento dD c::'-' 
ser feita é nat'Ual que os primeiros suficiente não t1?enas p.a1"1\ "eus ~. pital social, sà!l1ente. poderá ser MS-
a se ')f'n;..f'cjar dl'la ,cíevem Ser os seus viços, m..as tambem para ~at!.slQze-~ .. ê, RequerimEmto n9 301, da 1 S64 lizado com a incorporação de reser. 
empre~aacs. acele,raçao da ta~ pro(~uto-cap~ta\ <;1 1 . vas ':lU fundos disponiveis ou com_!tI 

No ept~m'o, t'.iU'mos certos que c p~oplciada. pela .uov\.\ p01ftlCtt de mt*\ Nos. tê1"?lc>s do !rtiao 22, item ro, !nte3raIlzação de bens até 80)% dD 
Ccngrch~t N~ciqna' re::olverá o aS'lnn n."'rlO..3: reinvestImento no Pa·fs, dos letras, e ".elo Re.,.1p1ento Interno. r_e~ aumento autorizado. exercendo-sc O 
to, ctmo fõienpre, conforme lhe po.- ben

N
efíci05 auferidos com S'!la, expor- querem!='s para audlênzia da Com~ao direito de preferência dos emptC'~a .. 

tecer m "'Irnr ao'5 interêsses naciOno.1S taçn.o. de Agncultura do Projeto de Lal do dos • sU'·crlção do aumento s".e .. . ~., ., ., Senado n9 178. de 1953, que "Inst1tui ... Vi> " .... ' 
(Muito L ... / l1Iwto bem. p al1.naS). . Contudo, n adequ~çfio deJsa carê~- a Agência do Desenvolvimento do Pan .. totaIJda.de da pfrrte restante. 

O SU. P:: •. ..;:.D2N";'E: cra de economias Extern~, no Espir .... ~anal de Ml.to Grosso, e dá. outras Pal'ágrafo único A n.ssemb1êlJ g~ 
. , \ to Santo. COm a formaçao de exce~ hrovinêndas" " ral poderá aprovar o aumento do 

(Gt;tdo 1I.{01,1d.m _ No ~~ped~~te dent.€s eeonôn~cos,~ no Sul do pais. F Sala das Sessões, em 9 de BZÔSto capitnl a-té o limite sUbsct!to pr>l00 
lido fl';lI~t: :lo ... ~:;mxlgem nl' 4.:.3 (]1) no ~x1ge Q qu~nt1!lcaçao. a~ra,'és de pro- de Ul64. _ senador, José Ermirfo, Se .. emIm~?ado$ no exercício do Sf'U ui .. 
Senado). ~~ 11 do corr~n,t~. em que H~t{} ,comcle-nclosO, a 11m de que se na.dor •. Eugênio Barros. reito de preferência, observado o dis .. 
o Sr. Presldl?'1te da Republ'ca dá. co- pOGsa.m fazer perspectivas que aten· -\" posto no artigo 69 § 19. 
nhec:mrnto ao Congresso Nacional do dam, dentro da esca.~ês de recur~ "O SR. P.RES1DENTE: Al"t, 50 A integralização da..s aÇões 
veto QU€' Op& a dIspositivOS do PrO- Hh':', às alteraçõf's estruturais decor- (!I'!oura Andrade) _ O projeto ha- subsCrItas pelos empregados no exer .. 
jeto de Lei n fO 3, de ·1964 (C.N J, que rf'ntes do c;r,eEicL.-nenro do mercado vIa sido distrJbuído às CotnlsSôes de cicio do dIreito de preferência s~r, 
altera a Lei do serv:ço Militar. I interno brasileIro. constituição e Justiça, de Econom1a, sempre feita: em dinheiro, sendo 10o,t, 

Para delibnaçãc sôôbre êSse "elo 9 E,.·Sfl.S. pois. as r a z Ó e s s6c!o-eco. de Serviço PdbIlco CivlI e de Fina.n... (dez ))or cento) no ato da subscr1~5.o 
P:es;dência dE'slgna a sessão conjunta nôm!c9s da preocnte propoolçAo. Que ÇM. Ant;9s dé ir ti. com1ssAo de P'lnan ... e o restante em doze prestac6es. i~Uf'i3 
já ron\'oc::tda para O dia 9 de setem- ap~nas obrigará. a ut.ilfzaç!Lo de ser- ~as Irã à de Agricultura.. ! ~ns1.\iS· vencível a.. orime1ra 3{) 



·.trinta.) dias ~ contar da. <lft-ta da. .. 
• embléia iteraI que aprovar Q aumen-
to. .. 

parágrafo único. Se a assembléia 
geral deliberar que a lD.t~ra.llzação, 
em dinheiro, das outras ações súbs .. 
ori'W.S do aumento do capital será. fei~ 
rt.a em condições d:ferentes daquela. 
preyi,sta neste .. artigo, os empregados 
ltel't.o a~reito de optar pe:as condições 
CJlprova-das peIa tl'S!Sembléia geral. 

Art. 6~ O praz<l para Os emprega,.. 
d03 exercerem o direito de preferên
cia. .será inferior a 10 dias àqueles que 
1\ asselI1.bléia geral fiXar para- os seus 
/acionistas exercerem o di]eito de pre_ 
Ifer~ncia que lhes couber. 

§ ,19 A parte do aUlIlento 40 ca.
pital não subscrita peloS empregados 
ou seus cessionários, no exercício do 
direito de preferência, 0.$ acionistB$ 
terão dir.elto de su.bscrever. na pro
~rção das ações· qúe pOssuírem. 

§ 29 o empregado, somente, pc
'(lerá. c:eder o se\! direito de p!efe:
:rência a. outro empregado da. própria 
Ifmpr2Sa que preencha as condições 
previstas no § 29 do art. 19 e que não 
estejam compreendidos llI\ e~ecução 
estabelecída no I 39 do referido ar .. 
tlgo. . 

i\:rt. 79 Quando () aumento do 'ca~ 
pit61 fôr realizado parte e~ a.çée.s or,!, 
dinãrj~s e parte' em ~ões pre+eren~ 
'cia~, o empregado, poderá. ~xercer o 
direito 'de prfeerência no tipo de ações 
"lue desejar. 

§ 19 Fica facultado à assemblé1~ 
geral dos aciQnistas deliberar que q. 
parte do aumento do capital sôbve ao 
qual os empregado~ poderão eXe!'cer 
o direito ,de preferencia seja emitida 
em, a-çóes pr~ferellciai.s sem direito 

<i-e ,~.to, devendo, neste eMO a prefe .. 
D:énc':l rons'stir oh:igatàriamentc: 

a) ·em um dividendo preferência 
UI E-!õl um dividencQ pl'ei.:rcnc.a: 

Slão acUmulativo de 12% ao ano; 
b.l semp"e que fôr ,pago àS OJtras 

ações 11m dividendo ou qualquer b<r 
nificll{'§Q em dinheiro Igualou suo 
!leItor a, 9% ao ano, as aÇões prefe
~'~:-.:~ ~. !.lf'nolt.:naâas neste parág:, R
fo t.e fio direito a um dividenco oU 
a .{mll tlonlfica.ção suplement.ar de 
4' s':~,'r~l.. à () U e 1 e Que tiv€.r sido 
ar.íhnfdo às outras ações, 

§ 2Q A prcrerência menclonadll' 
nos H1C1So,s a e b ào pa'rá~afo ante
rj{)r só preva~reerá enquanto 805 ,i\ções. 
f,;)' '\ ehr.erem aos seus respcctivo.s 
~,~b"cl'itQres . devend-o a a.<;scmblé·~ 
c-e"al qUe as criar estabelecer a pre
fe;'enrta que terão OS sew; püssuido
[('::'s ,;(.!.,.':~ (j,ue t':D.!> f-ucm t:r.:.nr,f-::rljas 
8 t"]'c" ,'C ~. 

§ ;'? A preferênclJ. estabelecida 
no 1;101 '!l b do ~ 19 dê'-;.to artigo nRQ 
t,revz}('cerâ qU<:1nf\o se trabr de di&
tribu~rj'io de ações decorrentes de au
r.1entoQ ete eapit.qJ proveniente~ de cor
reção monet€uiL do ativo ínlo-b'U,n
do; de capitalização d~ res;:: 'ves; de 
valori2a!Zão ou por outra. avnliaçíi,o 
d:1 ali';,) móvel cu !mf.'lel da. em~:néSa. 

F~h) e x e e c ã () prevaleeerá quer' as 
hipóteEc..~ previstas aCOl'ram na pró
pria emp"ês.a, quer enl empr":"'f's da 
qunl ela fõr Rcion1st9.. 

ção aurífera /nestes últimos 10 
Art. a9 1\5 fl.ÇÕ~3 -<;ubscritas pejo em~ 

pre,j:ado, 110 exercicio do direito da 
pnferênc-ia "!eráf) s~mnre nominativas 
não pod{!:odn ser ceQ.V,ortldas aa, por .. 
tador, em qualquer tempo mesmo de~ 
pois de tramferiQ,us a terceiro.s, 

g 19 As referida,s açõeS nij,o pQ(iel'ãoQ 
f"er transferidas a t.eneiros, n qual
quer título, antes ~la deco:'1'i4o Q pr~
~o rle, um ano oa, sua total 1ntegra~ 
ção salvo em caso de morte do ~eu 
subscrltOT. ' 

§ 29 As mencionadas 'ações ~õmeI1~ 
te pQder~o ser negociadas, mediante 
pregão púbFco, em BôIs?" SOQ pena 
de nUlidsde, 

§ 39 a têl'mo de tra,ns! erência no 
"R.egi$tà de Ações N01nlpativa~" s(J 
"erá. lavrodo U1~iante deçlaração de 
COrr~ afielaI, atestan<l9 a venda 
da ação eM Bõ~~ OJ mediante alvará 

<lo juJzo oompetente aullOrl=<I<> .. 
treIPSlerêru:1a de. ação • 

f 40 As ações mencionadas n~Bte 
'artigo não poderão ser objeto de pro .. 
messa d-e ·venda, nem de concessão de 
opção 4e ""Jr.pra ott ato jurldloo equi· 
valente, sendo nulo de pleno dlrelt;u 
O respectivo ato.' , 
~t. 99 Qua.ndo a. ação pertenoer, 

em condo!1~fnto, a. lUais de mo em
pr-fgad-a, os direitAJs ao ela Lneren~ 
serão ·€xertjdos por aquêle que tiver 
rnf4'J tempo de sel'viço na emprê..~. 

Art. 10., O empregado que vender 
ou ceder tôd,as ou eJ.gumas ações 
subscritas no exercicio do cUrelto de 
preferência terá o 'mencionado direi ... 
to à subscrição de ações, referentes 
a npvos aumentos de capiml, reduzl~ 
do em favor dos outros empregados 
com direito ao exercício da preferên .. 
Qla proporclanalJnente à percnetagem 
da~ açõ"" vendicjas ou ced1d ••• 

A,-t 11. Na PNPorçá<> do número 
de ações que possuil'em, terãQ os. acío-
nistas preferência. para a subscriçãO 
d. 8D% ioltenta por oonto) do au
Inf:liOO ~-e capital, ob.tervado o dispos
to no art. BQ § 1'01 desta leI. 

Aft. 12. A prese)1t. le! Só se aplica 
quando o alimento elevar o c~ital 
social acima. ~e 200 (duarentas) vêzes 
o Dla~Qr s!llârio min1mo anual, em vi
gor, nq paIs, por ocasjão da assem .. 
bléia. geral dos acionistas que a.uwrr~ 
zar o aumento, 

Art. 13. Revogam~se 88 dJ.sposiç6es 
em contráriQ, 

sala das Sessões, em 19 de a.gôsto 
de 1964. - Gouvea Vieira. 

As Comissões de COIl&t.itutção e 

o SR. PRESIDENTE: 

. (Moura Andq-tlàs) - Ilem a. 
Vet • .çép, em tW'l'..o únloo; do 

PrOjeto de Decrete> ~l.tlyq 
n9 62 originâ.riQ) da CAma,ra dos 
DepU!Mos In' 131-1.-64 na Caso. 
de orl::Fem) que mantém decisão 
denega!óTia. do Tribunal de COn
tas da, união 00 regIstro do con
trato lie empréstimo, no valor de 
Cr$ 1.Qoo.000.000,oo <hum biZh.ão 

,de cnl~eiros) ~ celeplooo a. 19 de 
IUlho de 1963, entre .. unilk> Fe
deral e o Govêrno 110 Estado do 
Ceará. çom reclll"So., provenien .. 
tes d~.· colocação qr~ IJLetrn.s do 
Tesoul'{)H, tendo Pa.receres faV()
,/ivols, so1) .ns. 633 e 634, <I. 1964, 
das Comissões - de Ooru:.tlM
ção e Justiça e - de FinMÇ.Q8, 

Em votllção o Projeul. 

OS Senl~ores senadore,s qu~ o ap-ro
vam, que:::ram penna.nS-C31' sentados. 
(pausa) • 

Est:1 aprova.do. 

A matéria Irá à ConllESlio de Re
dação. 

E' o seguinte o Pro}eto s.prow 

vado. 

~().J)rn:-DElClRmíl'O~
TIVO 

. N" 62. de 1964 

(N" l31-A, de 1964, na origem) 

Justiça; de Indústria e Comércio; Ma.ntém decisão denegatória do 
de Legislação SOCi8.1. Tribunal de ContaS' da unido ao 

O SR. PRESIDENTE: TfJDistro do contrato de emprés-
(Moura. AIldra,àe) _ O proJ'em Soprá . timo, no valor de ., .•.•••...•.••• 

, Cr$ 1. 000. O,D DOO.OD (hum biZhá<J 
!publicado e despe..ohado à.s COtrds- de C'l'll-Z6trOs). celel)rado (I 1~ de 
.seÇies competente. 1ulha de 1963; entre ~ VnUio Fe-

~to b 1~jl, -, 
Em .esul\!!!, serlk> votado.o ~ 

Emendas, tànibém em. escrutirtio se.;, 
ereto. 

Em votação o Projeto. (Pauscd, 
V.I-se proceder to :q>uração. -
Votaram "Sim" 26 sra. 8enadore$-: 

votaram "Não" 11; houv~ uma. llPS;" 
tenç~o. 

O projeto foi :q>rovn<ro, 
}l;~ o seguinte o Projeto apro .. 

vado; 

PROJETO DEl LEI DA CAMAiIioA 
N" ],)0, de 1003 

(N9 1-137~B-63, na. casa de origem)" 
Altera o artigo 189 da Lei nlÍ,me-

. ro 1'L71l, de 28 d!J outubro de 1952, 
que dispõe Bóbre a acumulação de 
caTgos~ pelos I médícosl nas autar_ 
quias. 

O congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Ao a1·t:6o 189, da. Lei núme
ro 1.711, de ~8 de outUbro (te W&2~ 
ncrescente-se o .seguinte parágraflo: 

"Parágmfo único. Está isento 
de .... ta . proib1Ção o médica q118, 
exerça, com perfeita. compatlblU ... 
dade de h'OTário, doIs cargos em 
diver.sa. autarquia, ou cargo pú
blico federªl. esta.Uual ou munici
pal .com outro em entidade' aQ
târq1l1ea. ,0'1 Socieda,de de eco
norilia mista". 

.o\rt. a9 Esta. Le! entrará em ?t. 
por na data de sua. publicação, re~ .. 
getdas as d;.o::pt?s!ções em contrórlo. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Moura Andrade) - Serão vota~ 
agOl., a.s 'emendas, tõdas co~ pare
cer'es contrários. A vot.a.çãlO será em 
bloco. 

Sm votação. (Pausa). 
(procede~se, à votação). 

Pa.ssa-se à d-eral e o Govérno do Estado dO VaL,se preceder à a.puáraça.o. 
ORDEM DO DIA C-:ard, ''}1n recursm~ 1JTOVenientes (Pausa). 

da c,locação de "-'Letras do Te~ .-. 
COl\1PAROOEM MAIS 08 SRS_ souro" _ Votaram "nã,oo" 34 Srs. Senadores;' 

S~~I 'DORES votou "sim" Um Sr. Senador; houve 
I,,!,o,j.', .no < O con,>T, e~so Nacional- decreta.: r.... 13.5 uma abstenção: 

ViValdO Lima Art. 19 E' mantido aoo do Tribunal As emen-das foram rejeltàdas~ 
Dasiré OU:,lrany de contu da uniã". denegatório aO 
J.Qbão ela .$i1v~~r, registrn ~e nmn1'éstimn, n') veJor de A matéria vai à Comissão de R€Ia ... 
Antônio JllC{i DrI: l.D01.Ooo.QOO,C1l (hum bilhão de. ç~o. 
João Agl'-ipino t ' 1 b' l' I j Ih d 

é ·t cruze.ro,~, oe r T'a~o a <e u_ o e São as segutnt.es as emendru; rejel_ 
Jos LeI e 1961, entre- a. UniiÍo Frdernl e o 00- t.adas: 
MotJra .'\nurade - 7. vêrn ... d, E,il do do Oarã. com recur-

Votaçdo. em turnp, do PrOjeto S:J pmveni~~t da. cohcação de flLe
de Lei ela Câmara n{1 52, de 1964, tras ~o 're.'iDUro", 
(W _2_30j .. B-60 na casa de ori.. Art. :29:t'... Decreto _Legislati1ro 
gem.) que estende ao Município 'entra_rá em vigor na data de ~Uq, pu~ 
de Ba170SQ a juriSdição da Junta !'·~cfl"iin. revo~adas as di<:!.pDS!ções em 
de COncfHação e Julga-menta de ccntl'fôrio. 
BarbaCcp.a, tenao Parecer javo~ 

'rárel sob 119 64-1, de 1004, da Co
micsão de Le/l;slaçáo Social. 

Em votaçüo o projeto. 
OS Senh,:.res Senadores que o .&1)1'0-

'-am, queiram percanecer sentados 
(pausa) • 

~Está aprm-·ado. O projeto,irá à san
çao. 

EI' o segui:1te o projeto apro-
vado: . 

PROJETO DE I.Et PA CAMARA 
Iof' 52, de 19M 

(N9 2.305-ll, ~~ 1960, na. 'Jâmare..) 
1i!st(!.nde ao MunicípiQ de Bar" 

roso a jurisdição da. Junta de 
Ct.:noiliação e Julgamento de Bar~ 
bacena. 

':) Congresso Nacional decretá: - . 
..rt. 19 Fica estendida ao Municf· 

pb de Barroso (Comarca de Dõres 
de Ca'n1pes). Estado de Minas ae .. 
ra!,s, '" jurisdição da Junt d~ Con~ 
elllaçã"o e Julgamento de Barbacena, 
l1{) mesmo Estado. 

Art. ~9 Esta Ic! ~tr""á em vi~or 
na d-ata de sua publlcaçã<!, revogl\~ 

dlSj)OS~1Ies _ contTtr!o. 

o 811. ·PIl.ESIDt:N"'E.: 

<lIoera Andrade). - vctaçãO 
em turno único, do PrCjeto de Lei 
da Cilmarfl nQ !10,' de 1983 (núme
ro 1.13'7~B-63, na casa. de origem) 
que a:tera o art. 189 da Ler nÚlue
lD 1. '711, -d~ ?8 de outubro de 1952, 
qUe dispõe sõb<;>e a.. Ilcumulaçã,o de 
ellfg'l15, pelOS médicos nas autar
qUiau, tendo Pareceres, sôbre o 
proJeto: (n9 400~64,) da Oomlssll<> 
de "onstituição e Justiça, pela 
cons·~ltuclonalidade. com voto ven .. 
elda do Sr. Aloysio de Carvalho; 
(ntJ 398-64) da Comissão de Le
gisla~ão Social. favorável: da 00-
misSão de servico Públicó civll: 
lq Ilronunciamento (p.9 399-M) 
~elB. audiência '(ia, COmissão de 
OOru;tltuição Jusliiça: 29 ttronun .. 
cramento (n9 401 • .64) pela a.pto" 
vaç~!o, Sôbre as emenda.s de PIe:' 
nâr!p (2): ins. 702. 703 e '7M, de 
1004) das Comls.só~ de Const' .il ... 
ç!o e .ru.stlca oontrárlo: de Legis
laçã.o soclãl, ;"ontrárlo: e de ('ier~ 
vfç:o 'Pdblico civn. contrlirio. 

A votação do Projeto se rarll em 
c,c,·utfnlc !1ê6l'.t~. '""" prejtli!lo "'" 
e"1endM. 

-

Dê-se 
ção: 

N' 1 
J.() art. 19 a seguinte reda-

"Art. 19 AIO art. la9, da LeI nmne
ro 1. 7U, de ;as de outtibTO de lf1.I}Z, 
IWrescentem-se os segUintes parágra
tos: 

§ 19 E' isento desta, proibição O mê .. 
dico que exerça, com peTfeita, compa
t.ibilidede de hOl'â-rio, dois ca.rgos em 
diver.'m. autarquia, ou car~o plibUco 
{PcdpraI. estadual Ou municipa1, com 
outro em entidadê' autárquica OU so
cieda.de de economIa mista., 

§' 29 Aôs médfoos Que de.sist!rent', 
eX}:)T.(>ssamente em caráter irretmtâ .. 
vejo 'la faculdade de acumular, pré
v1sta no pn-rágraJo anterjor, ~el'ão 
conc?àido<; vencimentos Igua,ls aos 
do.s proclJr~d'O-res das Rute..'rqulas fe_ 
derais, ob!lerve.do. _quanto possível, o 
mesmo regime de trablltIho a que ês
tes se. encontram sl)jeltos'·. 

N"2 
Substitua-se o texto preposto no 

art, 19 pelO se..guinte:. 

Farágrafo dnieo. Estão isento!
desta proibição o médico e a enfer~ 
meira diplomada. pOr Fa.(}uldaq,es 
eoulpar!itdClO:. que exerçam, COm per_ 
feita compatibiliáade de horã.rio, dolS 
cal"gos em diversa. autarquia oU oa,r .. 
~o 'Público federal, estadual ou mu .. 
nfcIpal co,m outro em entidade au .. 
tdtrqulca. ou ooctodude de econom.ia 
mIsta" . 
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o SR. PRESID:-:NTE: I Os senhores Senado::es que o apto. 

. ,varn. queira.m pmrumecer .sentados. 
M • 
O projeto vai à COInlssfo de R:tl!\, I (Pausa) • 

ç o' SR. PRji!:SlDENT~. Está e,.pl'Ovad'o. 
! A matéria. Irá li. OOlUl.5Cilo Qe R~ 

! ;f[aum Andrade) - VotaÇr~o, da.ção. \ 
em turno único, de Lei aa. Câ- ,. . 
mal'a n" ':'5. de lSS-l (n9 lv';'-B-6:i E' o aeçu~nl~ o preFt·o aprc-
';" 1. Casa de oilgem), que d,! 110"\a va.c1o: 
r:)d:l'Gáo a" ~ 19 do a:'t, 77, d~ L~l PP...OJETO DE LO DA CAJ.!ARA 
ni' 3.rn, de 23 de e'lõ..:,to ct.; lS~:J, N0 W2, D~ 1984 
tendo Pa,recer favorãvel (sOb nu-
l!!"'ro 64~, de. 1954.). da Comu,süo (NQ 2.13S-B, DE 1~S4. NA ORIGEM.) 
de Legl,31aç.3,i'I S']clal. 

Em veta\,; o projeto. 
os Srs. S~m:l.dore.'> que o <l,·orovam, 

(.eiram pe:-manecer sents.uos. 
~.- lua). 

Está aprcl.'ado. 

A matér1a irá à. ComL~S§.n ele Re
da:ç:to 

E' o S2$u:.nte O prOjdo flp:·O~ 

vado: 
PROJETO r .l-~ Liill: DA. CA:J~A;:tA 

FQ 35, de 19:::a 

ú\'''' 104-B, :le 1::;::';3, nu Càm~rJ.} 

Dã nov.l redaçeio ao § 19 r!o ar
t1g0 77, âa Let U9 3.807, de 2S ae 
aç1sto ':te 1C50. 

O lJon3!'::!s.s:> NacIonal dccre:a: 
Art. 1Q O § 19, do ert, '17, d~ Lei 

r}l 3,807, de 21 de RgÔ3~O de 1';:50, p:!~ 
t..lrt. a ter a ;~ciuinte rcd;ç5:>! 

"Art. 77 ..................... ' 

. ~. 'i; 'Â' d;dl~r~ã·o 'd~' q'~~' t;~t~ 
l'~;e- aj.ti~'o poderá SE''l' altera::!e 
ti,! ano em ano, sendo lícit,J à ins
tituição. n. que fõr filiado o se· 
gurado, r(;-tificti-la em qu:,:~quer 
t<:.-mpo, dtsde qU& tal d:c1n!'ação 
!.Eja eivn<:a ele c:.Ô10 c nrro P::lSE.a. 

... ser comprJvada. a sua e:ta·.il::1~o·'. 
ArL. 29 Esta lei entra1'á em vi3"0r 

na data de st:.a publicação, revogadas 
a.3 disposições e,m contrário. 
,"l SR .. 1'REf,::lENTE: 

(lI!oura. ·Andr(lde). " 

Votação, em turno únlco do Pro· 
jeto de Lei da Oam!!.ra número 
102, de 1934 in' 2.13$-B de 1964 
na Casa. de origem), que autoriza 
o Tesouro Nacional a promover a 
elevação do capital da Companhia 
Nacional <i e Alcalis e dá ou tras 
pTOvidêncie s, tendo pare-ceres fa~ 
v01'áveis (.i;cb números 698 e 699, 
de 1964) das Com'igsões: - d~ Pro· 
Jetos de E:xecutivOj e - de Fi· 
ll.1,n;;as. 

S.õbre a mesa dois l'equ~l'imentos de 
desta-que para rejeição de dispositivos 
constantz-oS do pWjeto. Vão ~er lldoo 
pelo Sr. 19 Secretário. 

A.utoria!l o Tesouro Nacional a 
promqver a elevaça.o G:o capital da 
Compa'nhia Naciomd de Alcali3 e 
dá outras providências. 

o .CongreSSO Naciol1al decl'eta: 
Art. 1° E' o Pod:!r Exe,:mtivo auto· 

ri~ado a promover a elevaçúo do C!!pl. 
tal da Companhia Nac!oI:.al ãe AI{":l~ 
lis, de CrS BQO,Caa,c~aM (oüo,eni"" 
milhões de cruzeiros), para 0;0 .... 
25.000.000.000,00 (vinte e cinco bi
lhões de Cl'uz:::iros), e.umellto ê.sse que 
será lnt;egrallzado no ato da suJ.sci1-
ção, d-e forma lnt:3T~l ... 

§ 1° O aumento ce que·trata ê~e ar
t!'2.:0 será dlvi-âid.o em ações ordiná'" 
ria-'l', nomina.tiv~s do valol' de crn .. 
l.CCO,CO thum mil cruzelro.s) ca-da 

'uma. 
S ZO A.os atuals acionistas é as:egu· 

rado o direito de preferência para a 
subscrição Jjrcpo.:cicnaJ de ações. 

Art. 2Q E' o Min'-stro de EsLado (!'!)s 
Negéc{('-s àa Fnnnda aut'Jl'izac.'O a 5\1 .. 
D5crever, pe-lo .f2.5:>U'!'Q N:::ciOfl:ll, as 
ações ncce.~iárias il in~:-"':·aJj"~ .. ão cio 
nevo C<.H>it81, p~\o ~ ~11 va1,)r nôminnl, 
inclusIve Bquhles .f.~:'~··e 0;3 que não 
for exerdã.3 o dlt::lto de preferência 
d,:ntro do t>;allo LJ,.J. 

Far~:;rrafo ún:co .. :?arte d'l'> ações 
que o Tesouro 1 .... '1c!omu sub. Cl'ever, 
guardada, ao m1..1,mo, a proporção que 
() manti:nha. drte-nto da metaú.'2 do 
cap!taJ tm ações ol'dinár:as e maLs 
uma poderá ser cc--ãi.da, se houver con· 
venlência, a é..l1PTê.:.as braMleiras e e. 
cidadãos brr.si:~üvs p~10 valor do ca
pital reaIízaclo. 

Art. 3° Cumprirá,_ preferencialmen
te, à Companhia Naclona.:. de Alca· 
li3, com os rUlurscs pl'ov(nientes aO. 
awnento de cap:tal, liquidar seUS 
compromiSsos fInanCeiros C,Jm O Ban
co Nacional do DesenvolVimento EcO
nômico e ou~rà.s or:;.:tnizaç cs crédi
tic!-as ou não-. 

Art. (O Fica !ll~~rada para 50 % ti. 
alíquota. e.d vaIarem do ,subltem ... 
2'5.42.017 - 09.l'bonr;.to neutro de só

cUo - da Tarifa d.1b Alrd.lldega.::;, fi .. 
,mà2s em 40"% p~h Resolução de 21 
de junho d-e lSS1 do CJll3elho de PO" 
lftica. Aduaneira. . 

cutivo a abrir, • pelo Mlnlstérlo dJl. 
F~nd.a.. o creG1to especia.l de Cr$ 
16.000.000.000,00 para subScrição 
d<os aumentos de capitat da Fá .. 
b-rlca Nacional de Moto:res S. A" 
pelo Tesouro NMional, tend'J Pa .. 
recel'~t (nOs 693 e 694, de 1964) _ 
da Co::nhsão ele projetos do Exe ... 
1CUtiyO favor~'nral (com re.stlrições 
dos Stmhor-es Sanzêol'es AuréliQ 
Vianm, e J~é Guiomard). - da 
Comi~,o de FinJ.nças, favorável. 

Em vota-;ão o projeto, 

OS Senh:>res Senadores que " aplO
varo, queiram p~rm:.Jl~cer ,E;.'!nta::1os, 
(Pausa). . 

Vai à sanção. 
E' o seguinte o proj~to apro~ 

vado: 
PROJErO D::;: LEI DA C,UJAR.A 

NO 103, DE lSCt 

, G.r° 2.13{l-:B, de W64. na origem) 
Auto''1z,a o Poder Execultvo a 

abrir, 1le1o MinistériO da Fa;;enda, 
o cr6à:.to especial de Or$ 
16,000,000.000.00 (dezesseis. bt
lhões (J~e cruzeiros) vara f.ubscri .. 
<C'{1o dos aumentos de cnp1tal da 
Fábrica Nacicrnal de aolores S.A.s 
pelo Tesouro Nac:onal. . . 

O Con3:r~'SSQ Nac\'.lnal d:m.'ein.: 

Art. 19 1ll' o poder Er..:cu!..ivo auto
r!z:ul0 a. abrir, pDlo Mini.;tádo da Fa .. 
t:mda, o c.rtãito eSi.h.'C.al dtl Or~ .• 
13.CO[),OOO.(C1,CO (ú~,--< .. Lei.3 b:!hôc~ de 
cl'v_3elrcs) paa a~";Ldet à. /ju~~"rlç:'o 
de at:mento dJ capital da FúJ .. i:::l Na .. 
c;\)n~l de :11Jrozes S. A., p;,;!o T~
sourO Nacional, 

Art. 2"'. Esta Lei el1tI:C~';l em lizor 
~ dr::.b. <le tua puiJ'iccr;':o, te.,-o:m"1as 
rs dl~·Js·:r,t. em CJl,~,,1~:O. 

O sa. PltES:DEN'i'E: 
(lJoura Andrade). 

Votaçiio, em tw'no ilnico do Pro. 
jel.o de Decreto Legibl.ltivo nO 49, 
de 1964, or1zináiio da. Câmara dtos 
poputados (nO 1QO-A de 1953 na 
Ca..--a. de ol'i;em) que mantém de. 
c~ão dene:;;at6 ... ia d~ rezu,.:ro a 
contrato. de oonstituiç:1o de ~ora. 
mento <l!e Um lo~;:! de terreno de 
marinha. beneficiado Co-m a Sa-

lina. I'São F:anci.:"co I1I·D" tendo 
Pareceres favoráveis (nOs (;22 e 
623, de 1964) das Comissõ,. - de 
Ccnstitulção e Justiça e _ de Fi· 
n.ança.s. 

Em votação o projeto. 

Os Sçnhores Senadoies que o apTo. 
vt;.m, .que1rar~1 p;:l'.tnJ.n:-cer s::nt-a,::!óa. 
(Pau .. ~. 

Está aprovado. Vai t\ C-cm;slo c:~ 
Red'aç<1o. 

Fé 123{58 cmfpYk ot!!.oin oh.:"i!:lu 

o SR. PRESIDENTE: 

(Moura Andrade). 

Votaçík>, em tu.rno único do PrO. 
jeto de Lei d-o senadQ, númer4 
21, de 1934, de auw,.ia do Senho/ 
Edmundo Levi que cllspôe sôb~ 
faltz-i ao s&viço (l"lQ tra'balhad::d 
e&tudante te n·d o Pareceres (5"~h 
ns. 645 e 64.7, de lSG4 das comi3'" 
sõe.s _ de ConstiLu:ção e Justiça. 
p e 1 a constiutcionaad.:!.de - de 
Educaçã.o e cu:tura, fav'Jrável com 
a emenda. que oferece; e - de LI:." .. 
~Lslc..tão SOcial,. favor2,vel ao pro
Jeto e à emenda da Cotnis~ão de 
Educação e Cu1:wf'. 

Vai-r-e proceder à. votaçio do p:·o· 
jctü, ém escruMnio stcreto. s:;rn pre ... 
juf~:o da emenda, 

Em V(l\ação. (pausa). 

Vai~se procee.et à 
(Pausa) . 

Votaram "sim" 26 Senhores Senn.. 
dor,~; Yotar~.m "nâ,o" 8 Senhores se
nad:JJes, 

O p:roJ~to foi aproyá.do. 

E' o seguinte o proji!to cJ):'"Oo 
vado. 

PROJf.TO DE LEI DO SE2!AIX> 
N° 21; PE 1954 

Dispõe sóbre t'lUas ao SC1V I ÇO' 
do trcLlX1.lhcuIor estuda.1lte. 

O CQ:."1Jre.sso .r-;Miona! decreta: 
Art. l' O empregado estudante po

del'á deixar de comparecer ao serviço, 
não se lhe ccn.tand-o tt falta p!i.l'a ne .. 
nhu:n efeitol nos dias em que tiver 
de .submeter·se a p.rovas OU e:.:tames. 

AIt. 2' O estabelecimento de ensI
no tm que o empH~3'ado estudante 
pl'CZ ~o.x exame ou prOva fornecida o 
ccmptov!lil.te de comparecimento para 
a dcv:tda. apresent.asfo ao emprezador 
que velerA ccmo documento ldÔlleo 
de jUiltifitaçll.o. , 

Art. 3 Revogadas as di'J)osiçõ •• 
em oontrário, esta lei entrará em vi
SOl' na data da S\Ulo pThbY,c::.9ão. 

O SPk PRESIDIlNTE: 

(1ffoura Anct:rade). 

Em, votação a emenda. de autoria d"l 
ComiESão de Educação e Cultura., qut 
tem l &e$Ufnte redação: 

"Art 10 O empregado ou tra. .. 
balhadôr, regularmente matr!cUÀ ... 
d1 em estabelecimento de ensin~ 
poderá d~jxar de comp~recer a~ 
s~rv1ço._ não se lhe contando ~ 
falta. para nenhUlll e f e 1 to. nOa 
dt.as em que ttver de presbr p:.:o
VlS ou exames dos curSOs que es
tiver freqüentado". 

Os Senhores s~nadores lã. pod:-In 
votlll', (Pausa). 

E:i.o lides e apovuc!os os s::!Juln· 
t:3: 

. § 1° Somente será conced~da impor
tação de baH;~h.l. na qUl:.n:J.d:ldc t.X" 
cedente à p,;,·o~'Jçfi.o Ce barrll1a nacio .. 
nal, mediante c::.mprc.vaç-[lO dl util1-
oz;lÇf.t) \wi:l>1.\:..t:.i~l tio picth:to p::!o 1m .. 
p~~·b:or. 

§ 29 AJ3 autod.t::3.!;'ões pt:.ra c.:nc...$J=:O 
de lic~nr:8. Q.J l.npvl.-:~ç;Lo d:-vt.rti,o ro.;;-r 
aprova-cJ.é' r.:l3 ::-.!'nL~~'r;o tia GltCr13, 
medtc.nte c.pr. '::Cflt"ç,- o de c:ertli1cc.rlO 
fornzcldo ~ela C(tr.~.~nl.l.:a. N:!~!.::n1l1 
d~ .h.lc~l':s, ("~ qll~ lJ.':~ ?U~I;X a'.~ Yler, 
C:Ml p"t::Ul::-O .t-:61J~!n, c.o. p:-d~~", <..': 
in,ctustrbl. 

E' o sr ;u:nte o projeto e:>ro-. Val'~e 
..,t-ad1)~ (Pausa) • 

proceder 11 apu:ação. 

r~;:qt:3j'imejl~O nl} s:<~, ci~ : S-:~· 
Requeiro, mm Unnos re3'llnenta:l.s, 

dutaque, p3.!a. rejeição, da E::~uinte 
part'3 do Projeto de Lei a'a C mara. 
nO 102, de lSô4: - art. 3°. 

Sala. das S2<;:35cs-, em 19 de agôsto 
tCb 19-34-. - JOão Agripino. 

.l:~ç::ri:r:2i1to n9 r::~., G2 1334-
iRequeuo, nos Urmcs r-egimem aiS, 

de.sta.Que, para. rejeição, da: ~euinte 
parte do Projeto de Lei da Câmara n' 
100, de 1e54: - e.rt. 49 • 

c S::!l9. das Sestões em 19 d-/3 az-ôsto 
ebl954. - João Agripino. 

O ali. I.'RESIDEN'l1l: 

(Moura Anctrade) - Em votação o 
'a=.sem. <lS <IJsi>os!tlVOIl éXClu!doS i . ~ ~ d& .. pro\'lI.Ção dos ..,-
I • 

J:rt. 50 E' o PL':~ &:oe:ui;-,o ~t:.·o
!:..~:r::> a n':Jr:l' c;'::~·.i~o C!1~;;(.bl Cl.e r. 
lm:""~rt"'nc!3. (" C" "1 '1"0 (.'3 c,. (.J 
(v{l~te '""'ê qU!!~~:-o . L!'::;ó~s" e éuz:~~co;; 
rni1hG~s d~ c:m:::ro:.,), d.:~tilll:lO .fI 
at:n6'êr'a d::"s~J!.:l cem a lntc~:.:..ll;:a .. 
ção das ações, a que Se ref~~~ o &.rUgO' 
2° desta lei., 

Art. 6° Est~ 1~1 entr,"rá 
na de.ta de .sua puaEca.çf o, 
as d~?O!ii-;,õs em contrário. 

e.>11 V!;!OT 
;:-cvoa':l~t:ts 

PROJETO DE DFCRE'I'O 
J:.óCl'lU1WO 

... .. antém, decisão d.:.1c~2tóna de 
re?_.<"1iO (t contrato v..e coitstitui
r?'.o te ajorar.7.cnto de um l':Jte de 
-t--;';re:?o de ir.(!i!i1h" b"ilepôa.'!o 
com-a SQUna "sao Fra1'!C'i-::co 111 
D". 

O Con3T:.ss() NJ,Ciona] d::cH.~a: 

Art. 1° E' mantido o ato d'J Trl .. 
bUllal da contas da União d!1lega
tório ao cont.·ato de constltulç~o de 
aforamento dE! um lote da terreno'e (Moura Andrade). 

., ~iüo de marinha, ben.ef1c,.lado 
VQts.c;áQ, em turno Úntc.cl do Pro- com a saJ1:na f'Sã{) Frnnclsco m .. 

Jeto de Lei da. Cãm~ra número DOI 
103, de 1954 (n. 2,31D-B de 1964. ' 
na. casa dê origem) de inicia.tiva. Ar~.~. lSsta. Lei entrarA ~ ~ 
"" S<>nh<>r PresIdente <Ia Repd- l)a <t~.ta ~ .ua publIcação, r.~. 
/JIIOa, _ au~ O __ "" c!isPOJ!9ÕeB em contrário. ' 

Vot ~r:m s!m 34 Senho:-~ E:nl:1.,.. 
rfS e n&.o, 2. E:ouve U:l11t e;;~:':_l;~o. 

A em:n'a foi apr\l\'3.Ca. 

(J,ICllta All'i)"atie) - O !J::o;:~J 1:i. 
à C::n0!....!o ele Redaçlo. 

'.To~:-;5{); em tu.."1l0 ú.n!-c~ t'J p,"O .. 
j~:.o' t1C Ibi (la Cà.n~3:-.:!. n~ill::ro 
83 de 19S,:! (nC 85!~B d~ I:;'::J nl 
çr.""'J, à: orl:fm) c~tle iL:nta dOS· 
ln::;O:'tos d~ imp:Jrtaç:-fro e c::~ con
sumo, equtpam~nto tEI:1'ôn!co a 
Be,~ importado na C!daCe de Li .. 
moeu'o, Estado de pcrD:tm1.mco. 
tell~ Parecl!1' favOl'áve-l (ro;;;' nú .. 
m!!ro 624, de 1934) da Co::n~ãO 
de FI:><lllÇM. 

A vi}U1ção dave, Bar f-elta tom es-
crutfni, secreto, Relo proc,,",o eJetr~ 
nlco. 

Em T<>tacll.o. (Pausa). 

Vai .... " pr~ 1\ 
tl'<nIsI» • 



( 2S26 Quinta.feira 20 -
Votarrun sIm 30 Senil"""" senallo

ftI e não J. Hou.ve duas absten.çôe4. 
O )'rojeto foi aprovado, Vai ~ 

-.nçao. ' 

E' o acgu!n!1! o pro~to apro-
TSldo. ' 

PROJETO DE LEI DA CAM.A..Il.A 
N, 86, DE 1!164 . 

DlAR1ü DO CONCRE9SQ NACIO'.NAL 
c't·· _. -:c---

." O seguinte o prOjeto apro. exerçam ativitiacles itrlvadas l'l:lliU· 
~; lleradi\i 110 EstaO.o ode rf:alQêllCI.ra, gQ-

PROJETO DE DEXJ.R.ETO LEGISLA.- .t.a.rão áe ls.ençáo áe QiJ~a.1tO& e aemaU! 
TIVO 2 1 trlDUto,s aduanelrcs, MSlDl como de 

N9 ~. DE 964 llcença c,e unponaçã,o. Q\l. res~·lçao 
(No 168·A. de 1004. na origem) ~u1valente ce ca.riUl~r eC9nôrrLt.:u 

AprOVa o texto de Acôrdo entre para. ~u mobUiário e :1: tlgos de C01~ 
OS Estados Unidos do Brasil • a 6umo de uso pró;triO CLt doméStIco 
,RepúbZic.t.: Fedt->taZ do. Alemanha. inclUSlve um au~omóYel. dcstmadQ a 
,óbre privilét11~08 aduaneir08 a~ eu uso partitular, subsist!ndo tu;:, 

,.,., lado pr1vilégio·3 durante toda o tempo do 
",";~O 864-B~ de 1959, na origem) consu 8. de carreira e jundoná· exerclclo de .suas lunrróes. 

Isenta dos impos".,.... .:1_ M>._. riOs, assinado em Bonn, a 30 de Art. atJ Os Oficiais de Chancelarla 
~ - .... ~.. nOVembro de 1963, d.' _~ tação e de consU17W~ equipamen.. Q carrl~ua às Consulu-uo:) de car' 

to telefônico· " ser importadfJ O Congresso ~aclonal decreta: reira d~1 Fa_rte.s Contratantes, gO:t;a 
pela EmprêSa Telefônica de Li- Af&. 19 Fica ... ,nrovado o Acôrdo .. A.. J'âo de i,.sencao de ~iI'eitos e t1.;:ma.L~ 
11/.l1eiro, para instidação da serví- b --- ~ t-riouto,s aduaneJ.rw:, ussun" _'Uiú Clt 
Ço de. telefone na Cidade de Li- re privilégios adunneiros dé COnsUla- -.licença ê.e importação, ou restriçãu 

e/ E dos de carreira. e seus func!onári08 ui ai te" , 1110 TO~ stado de pernambuco. assinado entre o Brasil e a Repu'bllc.' eq v en, ""e carater e,conOmico PaLa 
se~ mobiliário e artigos de consumo 

O Congresso Naci.onaJ. deeret.a: Federal da. Alemanha, em Bonn, a 30 de uso :p.rópr:o OU Uoméstico, inClUo 
A.rt. 10 E' concedida. isenção dos de novembro de 1963. . Slve um automóvel destina.ClQ& à SUb. 

1tnpo..'ito,s de importação ede ~ con.su- Art. 29 &ste Decreto Leg!slatlvo m. pí1nWira. inStulaçao. 
tno p ti, r a o equigamento telefônico trata. em vigvr na data de sua. pubU. Art. 49 ~ pessoas q:tlé eXerçEU}1 na.":.· 

. C;)nstante da licença. DG-58-9320 .. 989() cação, revogadas na dispOSições em Chancelarias dos Consuladoa de t:ar· 
emíUda pela Carteira. de ComérCió contrário. hU'a das ,Pane.:> Contratantes as tun 
:Exterior, a ser importado pela. Em .. ACORDOS ENTRE' OS 'r:>C!TADOS ções de ;c:>a~tilografia. Arquivista, Crl· 
Vrêsa Telefnica de Limoeiro paa-B '~pogxs.fo ·e B!miJ.ares. gozarão de 13eu· 
wstalação do .~rnro 'ae teeJfones na UNIDOS DO BRASIL E A REPU' Çáo de cl1reitos e de maia tributo.> 
C:dáde de LimoeirO, Estad<> de Por- Br.rClI F.EDERAL DA ALEMANHA adu""elros para os artigos de uso dO-

b SOBRE PRIVILl!:GIOS ADUANEI- éstl ' ti ~am uco. ROS DE CONSULADOS DE CAR Dl co, usa ca, que trouxerem em liua 
. .. bagagexn" acompanhada. ou de.sacOm-

Art, 2' A.Jsenção concedida não REIRA E SEUS FUNCIONARIOS. P'nJlaO. oU oesaca:npanha<la, desde 
e.rr~ge o materi.a.l com ~simUar na- ~ Presidente da Repúbllca, dOS Es- que . sejam naciona.is do .Est8.do qu~ 
c on . tados Unidos do Brasil e o Presidente os envie e não exerçam outra prO!ls~ 

Art. 29. Esta Lel _entrarA em vIgor da República Federal da. Alemanha. São. . 
l1a d~kt. fla,.. sua pub.1cação. rev~ada.s Tendo em vista o qt."'e os Cônsules de lU't. 50" Nenhum di&PoB1t1vó do prc· 
as d.lS-poslçoes em OO~1t.·ó.r10. ,Carr~rs., de ambos OS países merecem sente .!"côrdo deve ser interpretado 

a tratamento consagrado pelos .p':r1n. como permitmdo a entr&da. no ttrrl,. 
(Pausa) • cípios gerais do Direito Intt'l'llac.onal tório d~, Partes Contratantes de ar

o 81\, PRESIDENTE: 

(.~oura A-ndrade). 

e. pelos costumes intern~ionals ge. tigos cUja importação seja. especitica' 
ratmente aceitos e .. _ mente proibida por lei oU regulamento. 

_ Art. 6\1 O número, a. trans.ferênc:a 
Considerando que a coneêssao d.e de proptiedade e a sUDstituição dos 

privilégios aduanelrg.s aos Consulados automoveis importadoa nOS têrmOS do 
de Carreira ele amtios os palses cOn' Art. 19 do presente ACôrdo pelos 
correrá para a melhor execução do Consula(los de Carreira das Partes 
seu serviço; Contratantes terão o- mesmo trata. 

Agôsto de 1964 , 
• - - - -_.-,,_ mO. 

da Alt'tllanha, mediante requ:sição dO 
a~ôrdo COm o regulan1Ilcto vlgente. 

2. Os bens a que se .referem o.t 
Artigos 2°1 e 39 e 49 poderão ser reti .. 
rados do Brasil, medi~nte requisição 
pOr via diplomàt1ca, e· da RepúbliéB 
Federal da Alemanha, med:ante re .. 
quisição de acôrdo CUm o regUla .. 
mento vIgente. pelos bent:!fie-iárlos dos 
prlvilég1o,s nêles menCionados quando 
deixarem deftnit!vamente o pôsto. 

Art. 12. No presente Acordo o tê~ 
mo "nacionaLs" significa, com relação 
ao Sl"asll, todos os brasi!eircs como 
tais definidos pela Constituição dos 
Estados Unidos do Brasil e com re,. 
lação a República Federal da Alema
riha rodos OS alemães como tais de
finidos pela Lei Básica da República 
Federa.} da Alemanha. 

Art. 13. O presente Acó:-do vale· 
tê" também para o ,jLand" Berlim 
a não ser q'G'e o Govêrno da Repo.
bUca Federal ela Alemanha', se man!
feste em senU-dO contrár.io. junto 110 
Govêrno dos Estados umd~ do qra. ... 
s11, dentro de três meses após a en· 
trada em vigor do presente !\côrdo; 

Art. 14. O presente Acôrdo en· 
trarã. em vigor trintà d1as depois da 
troca dos. Instrumentos de (~ati!imt
ção, a efetuar .. se na c l dade ,do Rio de 
Janeiro. e sua vjgêneia durará - a.té 
sels meses 8PÓs a data em Que fOr 
denunciado por uma das parteS Con
tratantes. 

Em fé do que os PlenipotenciariOS 
acima nomeados fir:marg~tj o presen
te AcOrdo, e nêle ~ apuseram os· &eUS 
selos em doIs exemplares igualmente. 
autent!cados, nos idIomas portuguêS: 
e alemão, na. cidade de B':Jnn, aQS 
trinta dias do mês de novembro do 
ano de mil novecentos e sessenta. e 
trêS. 
. Pela ~epúbllca dos· Estados unlÓQS 

d(. BrasU, Egydio Michaelsen - Pe
la República Federal da Alemanha., 
Gerharã Schrõder. - ~ 

O S1\, PRESIDENTE: 

(Moura Andrade) 

Votação, em turno ún.ic.o do Pro
DiscLi.S$ão, em pnmeiro turno 

(aprecia.ç:1o preliminar da consti4 
tuC:.ionalidade nos têrmos 00 artigo 
265 do Regimento Interno) do 
~)rOjeto de Lei do senado n9 78 
de 1963. o'e autoria do Senhor se
nad.or Jo.sé Fcliciano que cria 
Centros _ de Pet.:qu!sa e Estudo da 
~ooperativi.smo 'l'Ul.S universidades 
<10 pais, e dá outras providências, 
tmdo P~l'ecer sob na 636, de 1964, 
da. Com;ssão de Constituição e 
,Tustiça, pela rejeição. 

considerando as vantagens ml1tuas m.~nto aplicáv-el à matéria com rela
que resultariam da. extensão aos çao àS ,suas missões Dlplctnátic3J;. 
c.ônsules de Carreira de ambos os Art. 79 A transferência de prOpr!t. 
-parses dos privilégIos aduaneiros dade dos automóveis a que- se l·efel".; 
usualmente reconhec:dos aos ,seM o Artigo 29 do presente Acôrdo, ~ belI. 
Agentes Diplomáticos; assim. a importação de novos J.utu [ - Discussão, em turno ünico, ,~o 

, móveis,pelos Cônsules de Carreira QUo' Projeto de Decreto Legisl~txv() 
considera.ndo que a. concessão de Partes contratantes. terão O me.s.m nº 94, de 1004 (n9 l77-A, de 1004, 

alguns privilégios aduaneiros aos Of1~ t t li á 1 > a'" I 
h d trt\ amen o ap c ve CII m ucr a COI.. na Câmara) que ~',T)õe só, bre os 

Na sessão anteriOr foi lido·o_ Reque
tim:.nto nQ 208, de 1964. em que o se· 
l'lbo: SenadOr Bezerra Neto SOlicita a 
"olt~ d.:) Projeto à Comissão de Cons4 
tituíção e Just:ça, para -reexame. 

c1a1s de C ancelarla de Carreira OS I' A t ' I Consulados de Carrelra de ambos OS l·e aç~o aos seus gen es DIP omát_- ~ subsídios do presidente e do Vice-
palses é de conveniência nRr& as COS. I' Presidente da República, tendo 

t'- Art. ll9 Os .ofic:ais de cancelarl:, Parecer favor'v,l, 0,01, n' 792, A. Partes contratantes. d' C " • ~ e Caxrmra dos onsuls.uOs de Carre I 1964, da Oomissá:J de Fin~nç9.S. 
Resolverám. conclulr um Acórdão ra. daa partes Contratantes poderí; 

s6bre Privilégios AduaneirOs de con. vender o alo.--tomóv~ 1mPortad? no .. ! Em disc:lSSão. o projeto. (Paus~). 
su1ados de Carreira e seuS FunclonA,.: têrmo~ d~ ~t.lgo.? após o ~rmlno Nenh'lnl doS~ SI's. SenJ.dores dese-

Em votação o requerimento. rica e, com êsse objetivO, nomearam de sua mLSS~ OflClal. no BraSIl, me 4 jando usar da pala.vra, encerro· & 
. -seus Pleni}::~tenc!ário.s, a saber: diante u:qUis!ção por via diplomática d'iSCUS",_4") 

O~ Srs. Se-nadote.s que'O aprovam ' e na República Federal da Alemanha,· .... 
queiram permanecer sentados. (pausa, O presiden.te da Repúbllca dOS Eg. mediante requisição de acõrdo COm U5 A votaç:.o deve ser feita em esCru-
Está aprovado. tados Cnidos do Brasil, Sua Exce· regulaml~ntos Vigentes. tinia secreto, pelo proc:sSQ eletrô" 

lência O senhor Egydio Michae1sen, Art. (19 Os ConsUlados de Carrel," n1oo, -
Em .oonseqUbh.:<ia da ap:ovaçáo do 

requerImento o projeto sairá da Or. 
dem do Oia e voltará à Comissão de 
Justiça. 

passa .... <:.e ao item seguinte .. 

MinjS~o de Estado da. Indústria e ra. daa, Partes contratantes gozarão 
Comêrclo e de isenção de direitos e dema.1s trlbu Em votaçãO. (paUsa), 

O pres!de~te da RepúblÍ()a Federal tos adu:~neiros, assim como de licen Vai ser feita·& apuração~ (Patulílf.· 
da. Alemanha

l 
Sua Excelência. o se- Ça de imjportação ou restl'lção equiv~ , Votaram flsim" 29 Srs, senadores 

Ilhor Dr. GeThard Schrõdel', Min1b4 rente de caráter econômico; pa.ra a e !l "não". Houve uma abstençãO. 
tro Federal dos Negócios Estrangei- importa'~ã.o _de combustíveIs e lubrifi' O proJ'eto fOi aprõvado. Irá a Co-

D;scussC!, em turno único. do ros. cantes destinados aos a.utomÓvel,s da 
prOjeto de Decreto Legislativo nÚ. seu uso oflc1a.l e 0.03 de propriedade llJlo' ...... ão de Redação. 'i 
mero 89, de 1964. originário -da Os quais; depois de haverem troca,.. partícula,r dos cônsules de Carreira E' O segUinte () projet.o apto ... 
Càmara dos DePutadOS (nO .'162-_A, do seus Plenos .podêres, achados em 03 oficJ.ais de ChanCelaria de Carrel· vado: 
de 1964, na Casa de origem) que boa. ·e devida forma, convieram no ra., em. ql.l~ntidades compatlveis Com 
aprova o texto do Acôrdo enlre OS seguInte: suas rellÍg necessidades. PROJETO-':)E-DEOt"1S!'O-
Estadas r;nidos do Brasil e a Re. Art. 19 Os consulados de Ca.rrerr~ Art. 10. 1. As isenções a.dt.--anetr~ LEG1SLATIVO N9 94, 
pública Federal da Ãlemanha. si)- das Partes Contratantes gQiarã.o de prevUitns no present.e Acôrdo serão DE, 19134 
Ore privilégios aduaneiros de con- isenção de direítor e demais trlbutOlS concedidas, no Brasi] mediailte requl' (Nº l'n-A~ • na ol'ige~)' 
Bulados eLe carreira e luncionártos aduaneiros, assim como de licença de alção pI)r v1a diplomática e na : epú· 
assinado em Bonn, a 30.11.63, ten.: tmportacão. ou restriçAo equivalente bliea. Federal da Alemanha, mediante Dispõe s6Me 08 subsidias do 
do pareceres favOráveis. (SOl! .nú. de cará'ter econômico, pa.ra, entrada requislçâo- de acOrdo com o lregulamen Presidente e do Vice-Presidente 
m~ros 695 a 69'7", de 1964) das COi de emblemns oficiais (bandetras. eg· to vigente. da República; tendo' parecer dâ 
mtSsóes: de Constituição e Justi- cudos, seC:.:JS. etc,) documentos ofi·, 2. AI; isenções previstas nos ArU· Comissão de. Constituü;.âo e JUS-
ç~; de Relaç6e3 Exteriores/ e de clais, impressos, mobiliário, material gos 34 '3 .. 49. com exceção das referen- tlça, pela constitucionc..~idade e ju ... 
Ftnanças. . . de epediente, apa.relhos domésticos tes à bagacooem acompanhada. deve· ridicf.dade. ..i 

Em d' - j t ( e artIgos de escritório· dest!nadoa a rllo- ser requeridas até seis meses COn· 9 Congroooo Nac'onal d'C"Ol.,.,. '4-
lSCUSSao o pro e o. pausa). seu l..""So exclus!v-o bem como de au· tados f~ partir da data. da chegada ...,." ' L 4 ~. 

Nenhum dos Srs. Senadores. d~e- tomóvel pa.,ra UM ofjclaJ em número do beneficiária ao posto DO. Brasil. Art. 19 O subsidIo, e a representa..., 
~o. !l5ar da, palavra, encerro a d~4 que o Ministério das Relações Exte- mediante requisição par via diplomá, çE J do p"~-:1ente -da. República, de 

ssão. , . rfores julgue compaUvel com as :es. tlca; e·~na República Federal da Ale; qUe trata o Decreto L-egislativO' n9 ].1. 
Em votação o projeto. pectiva~ necessidades de serv!ço. manha, medIante reqUisição de acÔrdo de 15 de dezembro de 1961. fiXi 

. Art. ~ Os Cónsules de carrefn com O ,1'eguUtmento vigente. na forma da. COnstitutcão Federal, , 
OS Srs. senadores que o aprovam (cônsules-Gerais, Sônsule5, Cõnsu4 Art, 11. 1. Os bens a que se retere mantidos, com a apUcaçã-o, até o 

queira.m permanecer sentados_ (pausa) les.Adjuntos e Vice-Cônsules) das o ArtIg;o 19 pOderão ser retirados, do mino do seu ma-ndato, d().S co:-retlv()S 
Está aprovado. O projeto vai A Co-- -partes Contrata.ntes Que sejam na.. Bra.sU, mediante lequ~lçlo por -na de desva,lorlzaçlo da moeâa e e1~ 

mll5SAo de R~da.çA.o. - ocl~ .do ~ba.do que 05 envie e nAo d~A.t!ea. e da Renúblittt Federa!. ção do custo_ de vida. de 6,eôrdo õ(iiijJ 
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os índices fornecidos pelOS ór'Jão.s 
c.:'-ic1ais competentes. 

Art. 29 E' fixado, para o Více~Pre
sidente da República, até o término 
do seu mandato. () subsidio mensal, 
cc-resr-0ndente a 80% do valor 0.+,.1-
bu!d.) e,o. presidente da RepúbLc:-- na 
fOl'ma do Art. 19• 

Art. 31? Os efeitos dêste Decreto 
610 de\'idos ·a partir de 15 de abril 
de 19" 

Art. 49 &'vogam-se as dkpo.slçõcs 
em cor:trjr:o. 

o SR. PRESIDENTE: 

(11..J:lUra Andrade) 

DiciCu.:;Sr.O, em turno único, do 
projot:· Ce Lei da. Câmara n9 41, 
de 1964 (n? 345-B-59, na. Casa de 
o:.genH que ;.Iutoriza o Poder 
Executivo a abrir, ao Poder Judi
c:f' ,j 1 - Superior Tribuna: :<1[111-
ta,r - o crédito ~pecial de ., .•. 
Cr$ 18.002.427,_". ;.Jf.'-. ('~~nder a-o 
pJ!?:amenb de deEpe~:l~ que esp"'
cifl~a, rrlativas ElO exercício de 
19'59. tendo Parec':'l'e·'3 f:lvoráveis 
(s,:)b nS. 640 e 641, de 19"64) das" 

ComIssões de: ConstitUição e Jus
ti~ e"" Finanças. 

Em discu .. -.s~o. (P:;'USa). 

.DIARIO uO CONli/t;,SO NA~IONAL (Seçâo 11) 

cre favorável' so buli 'i64, d-e 1964. 
da. comissão de Finanças. 

Em discuS'.são o Projeto. (Pausa). 

Nenhwn Smhor SEna<lor desejan ... 
do usar a palavra, declaro encerrada. 
Q discussão. 

Enl votação. 
Os Senhores SertaJores que apro. 

vam o Projeto, ::J.ueíl'ar:l. permanf<ler 
sentados. (pama>. 

Está aprO-'VR.c1..o. 

O projeto irá à. sanção. 
E' O seguinte o prOjeto a.prow 

vado: 

PROJETO DE LEI DA CAM..,\RA 
N' 93, DTl 19~·~ 

CN° 2.052·A. de !!}JH, na origem) 

Revalida a autorfza~áo para a 
abertura pelo MiniStério da Fa
zenda do crédito especial de Cr$ 

'lCO.OOo.coo,JO (Cem mílhões de 
cruzeir.os) , destinadps ao cumpri· 
menta da Lei n9 4.10G, de 26 de 
julho de 1!}f32. 

O CongreS$"o Nacbnal dpcreta: 

. Art. 19 Fica revalidada a autoriza .. 
ção ao Poder EXE:t utivo constante do 
arti ... 49 da Lei n9 4.1Jj6. de 26 de 
Julho de IC62, para a abertura., pelo 
Ministério da Fazenda, :in crédito es .. 

= 

EMm;DA N' 2 

Acrescen';e-se ao Art. 19: 

§ 49 Nâl) estão compreendidos na 
tÍIn1tação de tempo de que trata o ps
râ.grafo lUl,terlor os profe&"OTes fun~ 
dadOres cuJas EP.c.olas ou Faculdad-es 
Federalizl\das ~enham meno.s de o1:D
co !iUOs de tunclonamentD. 

EMENDA NQ 3 lr~daçã.f'") 

o atual :parágrafo 49 do 
pre-sente projeto p3S!:a.r a 
qulnto, 

Onde couber: 

art. 19 do 
parágrato 

Art. . ... OS atua.Ls ocupan.;es dos 
~&l'g()S previstos no Att. 19 neles COn
tinuarão até serem aproveitadOS PetO 
advento da lei prev1st() no art, 29. 

JUStificação 

A presenl,e emenda visa atender à 
situação \ da.s Faculdades ou Escolas 
fede':',alizadas, que tenh~ menos de 
c'ncQ anos de tuncionamí'nto e seus 
rt.>spectlvoo prOfessores lundadJres jâ 
nrmeados polr at-v do Govêrno Federa.}. 

sala das Sessões, 19 de {\Jôsto de 
HI6-~. - Be~erra NetO. 

O SR. PR ESIDENTE: 

(Moura Andrade) - E..rn discussão 

Agosto de 1964 

tigO, dirigião, respectivamente. AI 
Câ.maras de Ensino Prlmário, Médio 
Superior e de planejamento. 

§ 29 A investidura se fará nos têr. 
mos do artigoO 22 do Regimento do 
Conselho Federal de Educação. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposiç-ões em contrár10. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Moura Andrade) - Passa-se ao 
1 tem seguinte, 

Dls{!W:sãO, em turno únlto, do 
?rojeto de Lei da Câmara n9 112, 
de 19&.1 (n9 2.140-B"64. na casa. 
de origem), de illi.::lativa dO Sr. 
Presidente da. República, que au .... 
toriza a Sociedade Braslleira de 
Educação a alienar terreno que 
lhe foi doado pela união Fe-;:'!.e,al 
1endo Pareceres. favorã.vels (ns. 
~'52 • 753, de 1964) das Comissõ'" 
de Projetos do Executivo, com n."
tificação de redação; - de Fi .. 
nanças. 

Err. c:Hscussão o projeto. (pau.ro). 
Nã-, havendo quem peça. a palavra.. 

encerro a 1is-cuss~Q. 

Em votaC'ão. 

Ncnhtun \',3 

jando usar dI]. 
discussão. 

pccin.1 de erS lCO.QOl 000.00 (cem mi ... 
S·s. Senadores dese- lhõu; de cruzdrns), df'.stlr.ado ao cum .. 

palavra, encerro a priinento deEsa mesma jci. 

o pro)too com as emenda.s ... {Pu'usa) • 
Nenhum dos Senhores ~nado!'eS 

desejando usar da pala \'TA, encerro a 
discussão. 

O prOjeto irá à.s Comissões de Cons
tttuiç;iíf' e zustiça e de projet35 do 
ExecU.tivo, a fim de que. .cpinem sO
bre as emendas de Plfnáno que aoa
ba.rz,m de St'l' llC1as. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 

ar. Presidente, peço e. palavra. P'" 
la ordem. 

Em vDtaçüo, 

Os Srs. Senadores que Ilprovam o 
projet.o, queiram permanecer senw
dos. (Pl'u<,f)). 

Está ap!ov.ad,J. 
sanção. 

E o seguinte 
vo.d' : 

O proj'w irã 

o projeto 

"l~RC J I:.TO DE LEI DA CAiV'IARA 
N) 44, DE 1!l64 

à 

All~Orizct o Poder Executivo a 
abri.', 0.0 Poder Judiciário - Su
lJerE::r Tribunal Militar - o eré

-eLo -"é'r r ~ -.e: lCl.tn2.4:!1,OO, 
para c..,t'?ru!er ao pagamento de 
de"TJ?<;as c ue espec?f:.c(., relativas 
ao ,:-xé'rcki'J de 1!!'5!:l. 

o CJngres,;-o Nacional decreta: 

Art, 19 E' ~) Poder Exec'Jtivo au· 
t()riz!'.do a abrir. ao Poder Jud:ciúriQ 
-' Superior T "ibunal Milital' o 
cr6dito esp;:ci~l d~ erS 18.C~2.' "OJ, 
p''':n p:,';?;arf't'''', " (11'\'~Tença de ven
cimentes, s~:"ri':''l de men!3:1.~istas. 
Sl!b.,~:tu!-r"S, riui?~" custo, .<::114,
r'o-f"mHh. :1T~tiflcação adtcional 
por tempo de serviço e de represen~ 
e h-dlu etaoin 3hrdI cm-fr '. '.'''1'' 
t2"'O ~<)' ?-l-~"':l'ados e funcionário.s 
d{) -re'f"rld" ,... .. ···'1'11 e d,~s Audirorias 
Militara", de:p"~a.s essas relativas ao 
eX€'rcfci ~ de 1[,":1. 

Art. ~p' E'<;ta l~I entrará em vl~or 
nR ãat'1 dP SUo:' pUblie-ar'\,(), revo'Jad~ 
€l~ d .. C ',:1:'s ~n. C'"'ntrérlo. 

os:::!. P:t!.:S:·I)ENTZ: 

(llIcI/T'a Anirade). 

E.n di.<;cu.,s:;'o. em lul'no ur.ico, 
do projeto de Lei da Câmara 
1''' q1 de lNi4 (nl? 2.Ú32-B-64, na 
Casa de orijem), de in:ciativa do 
Sr. Prc,<.,idente da Rf'lób1:r-"l, que 
!.:--.,-."-!'1 n nutorlznção p..'l.ra a 
abpl'tT" nr'·..., Min;~t;r:; da, Fa-
7.::-:'(~J r"l ""ffljt" froF'ciol C!", •.••• 
C:'i 1-"1.{'fl»,(YI).OO. df'~tinados ao:) 
cmnn:';mento {h Lei n? 4.100, de 
~':; (:~ íl.l~ho de 1?{l2, tendo ?al'e-

Ai-t. 29 Esta iei en~!'&-I:1 em vigor 
na dIta de sua PUbl1C1Çi!O, rev03:adas 
as disposições em "'o!"1t'·ário. 

O SR. PRESIDeNTE: 

(Mouta .Andrade) 
item seguinte. 

Dlscu.%aO, em turno únicO, do 
Projeto de Lei da Câmara n9 '101. 
de lS64 w'7 2. 121-B-64, na Casa 
de crtgenq .Jue. ,Uspõe sóbre o 
aproveit(lmento de Projessôres 
FundaãDres ôe Facullfa.aes "e_ 
deraliza.clas, ,saladas ou integran .. 
tes de t"niverS'idadrs e dá outr<rs 
provi.iênctas. t('mlo Parecer nú~ 
mero 705, de HI:H, da Comissão 
de PrOjetos do Exccutiv" pelo ar· 
qun-amento. 

Há sôbre a mesa E:mende.s que vão 
ser lidas pelo Sr. 1° S~C'retâ;lo. 

Solo lidas as segutntÊs emendas: 

EMENDA N9 1 

(Emenda SubsUtutinl ao artigo 19 do 
Projeto) 

Art. 19 Nas Faculdades (tU Escolas 
Fed-erais, isoladas ou integrantes da 
Universidades, O aprove1tamento do.; 
profe~sôres que. pelas leis de federa. 
liz.ll.ç'ão, tinhnm condição para per .. 
m!'l necer na regência interIna de cá .. 
t~dr9., deve da.r~se E'In carátoar efetivo, 
cem venclinf"nt<n:; e prerrog'attvas de 
profc~sor tat::-drf.tico, exceto a vita .. 
licieda{le. 

Pa:â~ra?o úlÚCO O aproveitamento, 
1ndicldo neste art!~o, prev.alecerá, a 
l~artJr da data prevIsta nas respectl .. 
\'JS l~ls fêd~rali:zador~, 

Justif1t Q-râo 

A t1nalidad,e da Emenda é mera .. 
mente óelinix quais os prOfe.ssôres 
abrangIdos pejo pr<>jeto nO 10)1. 

EVidentemmte, t1';1 ta-se d'Os profes
.sOrcs que, por fôrça das rE~edivas 
leis de federação, tinham condições 
de permanecer na câtedra. 

Discussão, em turno 'único, do 
Projeto de Lei da Câmara nQ 111, 
de 1964 (n9 2~ 139-B-64, na Casa. 
de origem). de iniciativa do Sr. 
Presidente da . Re-pública, que cria, 
no iMnLstério da Educação e 
Cultura, - Con.selho Fed~ral de 
Educação _ cargos em comissão 
de secretário-Geral e SecretáriO 
de Câmaras, tendo pare:::ere.s fa
voráveis, sob ns. 750 e 751. de 1964 
das Comi~sões - dos Projetos do 
Executivo e d~ Finanç:as. 

Em discus.são o projeto. (pausa). 
Não havenio quem peço. e. palavre., 

encelTO a discussão. 

A votação deve ser feita em escru· 
tínio secreto, pelo prooes.::;o cletrOll1-
co. 

O IlR. PRESIDENTE: 

(Mauro Andrad6) - Trot a palavra 
o nobre Senador. 

O SR, ALOYSIO DE CARVALHG 

(Pela oràem) _ (8_ revi8/fo tIO 
orador) _ sr. Presidente, desejava. 
saber se essa. ret1ffcaç!o de reda.çAo 
consu~Jst!:U1Cla. emenda que deva ser 
votadn ou se é a.penas sugesttlo. Pa
rece-Ill'e que "" uma emenda.. (Lc!:) 

"Esta Comissão, tendo em vIs
ta o exposto e as altaa flnall_ 
dcs sociais da proposição. é de 
'P~recer favorável à sua. aprova .. 
ção. Recomenda, entretanto,'" 
C<lmlssão de Rodação, que cor
ri'a no Art 19, a data aJ1 men ... 
clillia.da do Deereto .. Lei n9 8.MO, 
que parece ser do ano de 194$. 
como se vê de diversas inform.a
ções constantes do processo, e ntiO 
1912" • 

Em. vo-tação. (Pausa). Estou notando, agora, que o autcr 
Vai ser feita a apura.ção. (Pausa) do Parecer é o eminente Senador 
votaram ":üm" 33 S-eUíHl'O!t!S ~ Mem de Si, q,ue, naturalmente, pro-

e curou bastante a data dêsse Decreto--
"não". Lei e ::lão a encontrou. De modo que 

HOuve untll. abstenção. não tt~nho nenh\llll8. objeção a fa-
zer no sentido de qUe a matérta se

O projeto e:Já aprovado. l1'ã Jt sa-a .. ja votada com relação a essa reti-
ção. ficaçã<:'. pa,,'Q que se encontre a da-

'É o seguinte o. projeto aprova- ta. do Decreto.Lel aqui citado. 
do: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N' 111, DE 1964 

(N' 2,139-B, de 1964, Na Origeni) 
. Cria no Ministério da Educa_ 

ção • cultura - Ç()nselho Fe
deral de Educação _ cargD$ em 
Comissão de S8cretdrio-GCraZ e 
Secretário 4e Cdmara;). 

O congr .... o N..tlonal dec~eta: 
Art. 19 FicE~m crtadoo, no Quat'.h'o

Permanente do Ministério da Edu
tacã-o e Cultura, integrados no Con ... 
sellio Federal de Eduea.ção. os se .. 
guintes carg08; 

I - (um) ee.rgo em com,!s6âo de 
S-ecretário.-GeraJ, sfmbolo 2-0; 

II - (quatro) cargos em cOl1ltssão 
de Secre-tá.r1o da ClbJw.ra, siWbolO 
4-C. 

o SI!. P:tES!D::::N'I'E: 

(MOt Ta Andra<!e) - O Sen.'lor ",.
lator, com aprovaç§o da COmw:'ao, 
observou que havia equiVOCO na da
tA do Deereto-Lel n' 8.WI: ao invéS 
de 50< de 1941!, é d. Im. Alám dls
so, há outra.s deficiências de reda
ção, que também foram &pont.a.d!l9. 
razão r :!a qual essSeS observações es
tão feltas para que o Plen:\r1O, 80 
votar o nssunto. ~ai::\o qUe tais retl .. 
ficaçõ., s. farão n. Redação Final,· 
Caberã, portanto à Comls!ão de R~
dação fazer as correções !ruIlSl>en~
vela porque se trata, ev!dtnt\emenk, 
de erros d~ red:a.çfio, 

Em ",taç:to o pr<>Jeto. , - r' 

011 I,... ~e~ <luf ~ ~vs. .. 
queiram pcsmà:-nooet &e'l~~. (pa •. 
se). 

A nova redaç§.o apenas vincula, de 
modo ma!.o; claro, as condições do pre
sent .. projeto com aquêles .a. quem, de 
fato, êle se destina, evitando futuras 
interpretações que não venhRln a. cor
responder ao intuito do projeto, @s .. 
truturalmente ligado às leis de ~ .. 
den.Jizal'ão a '"Jue se reporta.r. 

Sala da...<; SesSÔffi ~9 dE- aJ;ôSto de '1' Os Secret4rios das Câ.rnaraa, 
l!21'li - Gouvêa Vietr'Z. cuj-{\'!: cargos .sAo r-riad05 por êstc ar-

Está ,.p<ovtld<>. W à 0_ t!t 
Rede.~Ao. 



/ 

lo: 
P1lOJE'I1O ,DE lJjlI IM CAMMt4 

,H' 11'2, ])E 1004 

o SR, 1'ItESIDENTE, 

(Moura Am/rll<Ü) - lilD1 Tot.çéo O 
nquer1mentp que acaba d.e BiT' lido. 

1.1 SR, PRESIDENTE, 1 ATA DA 132~ SESS,Ji.O, EM 19 
(Mo",/> Andrade) -- li: pe;!elta- DE AGôSTODE 1964 

mente I)roced.entc, DeiS térmos regi- .1.' ,. • 

O SR, AFONSO ARL"OB, mentais, o requerlmento formulado fEXtraordmanaJ 
,Q<> 2, HQ-B, de 19M, n, Origem) (pe!a ordem) - ar. Presidente, .pe

nas ,para pe-rguntar a V, Ex!) .• ·se S&
ria poos1vel, nesta altura dos debates, 
solloltar a volta d&te projet<>à ,Co
mfBsão de Constituição e Justiça. 
porque ocorre, agora., que entrei em 
dtlvlda :sóbre a cQmpetêncta. d!) Sena
do, desde que o assunto envolve ma .. 
térla financeira. 

pe-lo núbl'e Senador Afonso ,Arinos, PRESIDtNCIA DO SR. NOGUEIRA 
para reexame da. ma.térfa. S. EX6-. DA GA..'\lA 

AutOdea " S~;cdad,e Bra.sUei~ 
t'Q de EilucagtW " "I<_r tm:e
ftO que IM tut aoodo peJa 'UniãO 
Federal. 

'O Congresso Na.-cIonal decreta: 

O SR, l'RESIDENTE, 

Art. 1. Fica " Soci!>dllAe Brijsllel-
1'2. de E<iucaçâo autori'Zada a. aUennr 
llS benefeltori •• constrnldas e o ter
reno com t\red. de dez mil metros 
qua.:!,rados (10.COO m!l). SitttRdo 11.0 (Moura Andrade) - lt cabive! V. 

-Bairro O!<ta-de Jardim, no perímetro E't',. encaminhar requerimento soU ... 
;urba...'I1o em Beln HorJ2onte ~ Estado citando providência. Entretanto, fol 
-~ Mina,S Gerais que lhe '::01 doado lido requerimento solicitando' adia.
'Illela Uniã9 n~ têrlll"Pl do Deareto .. !el mellte de discussão. Um pxejudica.-
1n!1 a.340 de 10 de dez1J}pbro de 1942. rA, evidentemente. O outro. 

Art, 29 O preQo da. a-llenaQiio ser.l\, V, Ex~,. poderá encaminhar à Me-
InO ctfnimo, o .que fôr estp,:(nléCldo Sft. seu requerImento, A Presidência 
pela D€lega,c1a do serviço <lo patri.. .fará. os esclarecimentos necessârios e 
ittlônio da União, no Estado de Mi- s~ o Plenário entender que 11 ""Comia .. 
fl8.~ G~ra.f8', são de Justiça deve pronune1ar...se no-

nã,o nego. a existência do parecer, 
ap~n9S pede Que 1\ .Coln.i.ssão de cons .. 
t1t,l1t~[o e Justiça ree};.3,m1ne a· nlaté~. 
l'1a,. 

Vaf Ser lido. pelo 31', .19 SeC1"et!rin~ 
O reaueTimento do nobre Senador 
AtOn.:o Arinos. 

Jt lido o seguinte 

Requ31'imen!o nQ 306, de 1964 
Com fundamento no art, 274. all_ 

nfa. 4, do Regimento Interno, re .. 
queiro (ej9.· retirado da. Ordem dI) D;a, 
o Projeto de Lei do Senado htímero 
1'7, de 't964. e nOi"Amente remetido à. 
con-.issf~() de Coru;titllição e Justiça. 
n,: fiM de que Se digne de reexa-ml .. 
nã_Io. 

Art; 3. O prodUto da alteragl!o da vamente, o aprovará. 
~ó\'el. na. forma. d<,>_ artIgo antel'lor, O SR AüO't"SIO DE c'~VALno saIa d'as Se..!sões. em 19 de :l:?:ôsto da 
d-ever-á ser d.eposltao.o, em -,conte. as..' ano· 1934. _ .. Afonso ArinOs. 
,ecl.l, n.o Bc .co do Brasil S,A". Sr, Presidente, peço .. palavra pe
eó poderá ser alienada, na o-br~ pro-- Ia ordem. . 
let.da,' mediante flscallscção da De- O SR.PRE8JDEff1'B, 
legada do patrlrnÔnlo da UnIão, em 
$leIo Eori..:onte. (Moura Andrll<Ü) _ T.m .. pala

vra o Sr, Senador .Aloysio de Cana,. 
lho. 

O SR, AI.OYSIO DI! CARVA,LIIO 

Art, 49 A /3Ocled&<le Brasllelra ae 
~ucação se obriga s. assegut'BJ' por
manentement~ a gratuidade de enO!' 
alno para 100 (CElI11 JIlunos, OOIl\Ilro-
TOda, sel11pr. a cO!l<!lção de pobreza (Pela o,'dem - sem revr.ão ão ora- ' 

Apag2m-se as luzes 1U) recinto. 

O SE:. PRESIDEN11E, 

(M"'"ra Andrade) - I!l<b\ suspensa 
.B. 8eS3!io, 

(.4. sess.ão é stuipen.s.a: d.'r 16 ho
...... 55 minutO • • reaberto & 17 
1r.01"as e 15 mfnu:~os), 

dos beneflch\rtos. Cor) - Sr, Presidente, retiro, conlli-
Art. 6. lllsta le!' enerar' em viS'!" clon.lmente, () meu req~ .. llllento. O SIto PRESIDEN':CE: 

lI1" 1I.tjl de_sua pUbl1QaçAo, 1~""". O requerlmento de audiêncl;l de co. 
"" dí.o;poaiçõ .. ~ contrário. ' :nIEB§o.(\e Consl.ltul* e Justiça, ev!- (Mau,,, Andrll<Ü) - Tendo já <ido 

Q d.nt~mente, tem pretOl'êrulla SÔbr. O votada a Ordem-<lo-D,a, .alvo o re-
O SR. PRESm""NTE: meu, que li de slmplt!! ad!àmento. guerlménto de auloria do ,nobre Se-
(Moti.ra· A.'ndr44e) . _ Pa-sse..se ao -Se o P-ltmãrio recu.sa.r o reque.rlmen- nadar ,Aronso Arinos, relatIvo no 111 ... 

jt6m ~eg11lDte: ' llOdo' Sr. Senador· Afonso A1'Inoa, re- timo Item dI' pauto., e, em vist. da 
, ' no .. r~ o meu requ~<nto de adl... ccomocl. de f41to. de energia elétrl. 

l)lsot'lss"o, :~ 'pr~e1r-o t'Ql':nQ ·mento. porque o adiamento est~ exa... OR, vou'" encerrer a presente sessão, 
(19 dia) do Projeto de EmeIldJl, tame-nte fundamentado .na minha con... cçnVOCá-ndo os 81'S. Sena.dores para 
•. ~ODAti,·.t~!Qã,o, Jl9 '3, cte 1964-, qe Ç':f.cção !nefma., para melhOr estudo da uma eKtl'ROrdInárie,. hoje, As 17 ho. 
.1niClaw'ya (la $1', ~1,.\lor Arge-- prop-osiçlio. . rM e :JO minutos, nc)" ca.so de JA hEI. .. 
mt~, (l-i! JNguelred.s>. qu~ altera p ° SR \FO 80"'OS ver VOltado a 'ener!lia elétrica, com a 
.r~,·M7" 8\lPrime".f ? cdo ar!,: . " 'N 1Ut~, seguInte v 

l~~ :da Con~tltui.ção~ ;tendp Pare" ar. Presidente, peço a pala.vra. pe .. 

As 18 horas acha.m~s~ 
QS Srs. seno.dores~ 

Adalberto Sena 
JO* Q-uiomard 
Vivaldo Lima 
Desiré Guarany 
Zacharias Q,e Assumpção 
Ca ttete pinheiro . 
Lobão da Sllveira 
Eugênio Barros 
Vict-orino Frei.re 
Joequim pru-elüe 
:Mené2€s !:~i~lentel 
Ant-únío J~l.Ca 
Wilson Gonçalves 
JoSé Bezerra 
.M:lnoel Vllaç3. 
Atgemiro -de F'igueiredo 
,1oã-J Agriploo 
J?es.soa de Queiroz 
Ermirl0 de Moraca 
Silvestre périclea 
Herlbaldo Vieir .. 
JOSé ~iW 
Aloysio de Ca:rvalho 
Arthur Leite 
Eurico Rezende 
OC'l"\'(;'a. Vieira. 
Afonso Arinos 
Aurélio Vianna 
B<nedlck v .. iladar", 
K>cgueh'a da Gama 
Líno de Mattos 
Moura An(lr~de . 
Armando stom. 
.pedro L"I.ldovico 
Bezerra Neto 
Nels011 Ma-cula.Ii 
Antônio GarIo., 
ltenato Silva 
Ouido MondiD 
Daniel Korieger 
Mem de Sá - (41). 
o SR. PRESIDENTE I 

(Nogueira da Gama) 

prCSli!ntell 

A lista de preoonça acusa O """'Il"
recimento de 41 Srs. Senadore.s, 11$
vendo número l~.al. decla.ro abM'ta, a ~flr fav..or4,vel sob ,11Q !)90. de 1964, la ort\elU. . 

da-oml,oão E"PccJ;>l. 
ORDEM DO DIA . ses.sfio. . ' 

O SR, PRESmENTE, :mm -dLscussãQ o projeto, em !eu· 
pr~elro dia. "Pausa). (~loura Andrade) - T-e-m a pala.-

vra o Sr. Senador Afonso Arinos. 
Nenl1\U1l <los ,Srs, ll.n.~~rGS ~'din-' 

40 a palavra. encerro ao 4isc~o, O SR. AFONSO ARINOS 
A matérIa voltará 11 Ordem do Dia (Pek! O1'ãem) - Sr. Presl4ente, 

d$. :l)1'6xima- ses-sf-O Or4111â11a. para, Ó quero apenas explloo.r ao nobre se
sI!~undo dia de discussão.. D;hor Sem.dor Aloysio de Ca.rvalho e 

ao P:l~ário qu~ o ~meu intuito. ao 
DiscUSS,ão, ,em J9 t\ll.'llO, do Pto- apresentar Q- requerimento, 101 C> se ... 

jelo de Lei ~o ,Se.nado n. ;1 • . c.~ , 
,1964. de auto.rIa do Sr. Se.nador: gumte: no req-uerinlento de S, Exà. 

. não havia. a recomendação de nova 
Attí~o F':lnta.:>a. que dI' no,va ~"" ",udi~oia QI> Comissão de Justiça', O 
<lação ao artigo 1', i·l •• lia Lei·'" 
4.229. Ç.(t 23 .. 12~63. c;letintn,Çl.o ao meu requerimento vlSa., naturaImente~ 
c9Ulpetênaia dos .ll;$~à.~s para a a ·.DreenCltier -e.ssa, condiQãQ, que me 
cobrança e arrecadação do impôs" parece aconselhável para o melhor 
to de "en.das e {:,ons!gl1t'!&ões, tendo e-:~ame da. matéria: 
:Pereceres favorá-vels. (s,oh ns. 557 O SR. ~'ZSmENT$: 
e 558, de 1964) d:tS Comissões: -
lIe éon.titll.i~ão e Justiça (com (Moura Andf'adel - Diante <l$. de
l'Qto vencido Çl.o Sr, ~enador Jef" cla·rRQão do Sr. S'enador Aloysio de 
urso!;) da Ag.\liar. a,poiad.o pe10 $i('. ~rV$lho será. votadO, .em primeiro 
Sena.dor EtU'ico Resende); e d'e ·luga.r. o requerImento de autoria do 
Economia. . Sr. ~ador Afonso ArinQ.4.l, 

Bn. l'-Cquerimemo de J!.dlamcnto de 
d!...<:.C.\.l~o,·que vai ser lido pelO ,:;ir. 19 
Oecretário. :é:: -de autoria ~ nobre &.!
c:l4or Aloysio- de Carvalho. 

"8 lido o seguinte: 

,Requerimento nQ 2C5, de 1 !){)4 
Nos têrmos dos arts. 212. letra l e 

174, letra b. do ~ime-nto Interno, re .. 
(tueiro adiantameut-o d~ '"'1S.CUESâo d.~ 
Projelo õe Lei do Senado n' n da 
1964, constante da ordem do Dia, sob 
Uem.19, a fim de ser feita em SoeS" 
640 dez dias a contar desta data. 

'Sala. das Ses~óes. em 19 .. 3-964, -
Aloysio de Carvalho, 

. Sbmente com a rejeição dM. ba
verâ oportunidade para votação do 
requerl.rc.~nt{) (10 Sr. Aloysio de Car· 
valbo. 

O S3. BEZ!!:3.::til NETO: 

Sr, Pl·esidente. peto a pt'.le.vra. pela. 
ord-em. 

O SR. PREfHDENTE, 

(MOur-a. Altri:rade) - Tem e. 
o 81'. Senador J3,eze:rra Neto. 

O SR. I3llZERRA NET6 
(Pela ordem) - S'T. Presidente, Q. 

Go.rrJssão de Constitu'çãc e Ju.<;tiNl .,~ 
se pronunc!()u eXllressmente pele 
_stltuolooal!d<\de da proposição, 

P:.'xtrClordinária ils 18 h01"<lS) 

PROJETO DE ·LEr 00 SEN'ÁOO 
No 17, DE 1964 

DLsc'J-M-áo, em 1~ turno, do Projeto 
de Lei do Senado n' 17, de 1964, de 
autorin çlo Sr. Seneldor AtUIto Fon
tane.. 1~"Qe dá nova redaQ"Ao ao artigo 
19. f I., <Ia LeI n' 4,2ij9. de 23 de 
dezembro de 1963, definindo a compe
tênci9 dos Estados para cOb!'Qnça e 
fl,rreea,"a('ão do imp&."to de vendDS fi! 
conslg:n.sções, tendo Pareceres favo-
rã .. ,. (8011 "". 557 e ,555 .de 196.41 
C'omw;õP;;: _ de Com .. -stttrdçno e JUS .. 
fica (com voto venc!do d'o Sr. Se .. 
nador Jefferson de Aguiar, apoiado 
pelo S'r. ReJ:l3dor Eurloo Rezende): & 
,- de Eco1iomía., 

PRCI,1ETO DE L,;rr DA CAMARA-
N' 128, DE lBS4 -

DfSCI""ão, em turno únloo, do Pro. 
jeto de Lei de. Câmara n 9 128, de 
1964 (n' 3 .OOO-B·61). -que traIl3!ere 
p$ra :1. Unlve-rsidade 0"0 Brasil <- Eg .. 
ey:t.érlo Técnico fla Cidade Univer .. 
ollãrls" e. DIvisão de Ediflclos Pú
blleos do Denartamento Ad..'1'lin!stra .. 
Uvo ('lo SernQo PúbliCO e dá outras 
"Ol'ovi.c[lill.cias {inclusive na OreTem do 
Dia riOS têrmos do art. 171 nO m. 
do R~,dmento Interno) depe-ndente 
de pronunciamento das Com1ssões, 
- de Projetos do EXecutivo '. - de 
FfnarlQ98, 

. Va.i . cr lida a a.ta, 

O SR. NtESJDEN~1 
(Nogueira da Gama) 

cussão a -ata, 
O SR. AFONSO ARINOS. 

lIlm _ 

$r, presi.dente, peço a pa.lavra. ... 
O SR. PRESID!!:NTE: 

Tem a lla:avra o nobre Senador. 
O SR. AFONSO ARINOS: 

(SQore a A,t;) ~ ar, Pre.sldento, 
ap?nas ql.le-ro pedir a. atenção de 
V, Ex~ para um ponto. Nas últ!mss 
lLllhas da. ata consta que .a existênoia 
d~ sesss~.o que agora intciamos, es
taria. condicionada à- volta de -ener
gia elétrica. Peço rctiflcaç&o, 'lesta. 
parte, de vez que a sessão vai rea .. 
lizar·se sem quo tal condição tenha. 
sido observad~, 

O SR. ;·F."SS~::E-:-"TTE (7Yooueira 
aa Gama) - A solicitação do nDbre 
Senadi "":or:ro Art"":; será a;'cndida, 

A Mesa est:larece que deliberamos, 
.de .acôrdo com os t;'l-S. Lideres. rea .. 
lizar a :essãú meS!"l"!.o sem n. ~;:)l~~ da. 
energia elétrioo. pOrque a informação 
que nos ch€ga. ê a de que jsso ocor .. 
Tf'râ após as dezenOve horas, SE'ID, 
entretanto, determin'itr.se a 'l0rn. 
exata. . 

Como apenas duas, matél'ias OO~1S" 
tam de Ordem do Dia, deliberamos 
realizá-la mesmo sob a luz destaS 
lâmpadas, 

l!!:3M encen'a,da a se!'sIb. 
(~!)ta-s. a ~ .. 

'lU • 10 mfmttos). I O SR, 1I:FoNSO ARL."<OS - Mlnl1l' 
I'i' 100- WliC!tação, é ap""",,, para que" --, 

fique a Ata, ' 



Quinta-feira 20 
---~-~ 

O SR, Pl\ESIDENTE; 

(Nogueira da G-ama) - V. EX!/- será 
atendido. 

Continua em dLacuss:1o a ata. 
(Pausa) • 

Não raver~do mais quem peça. a pa
ln.wa, der.la::a encerreda a diScussãO. 

Em \'otnçftQ. 
Os Senhores Senadores que R. :llJro· 

vam. queiram permanecer sentad<)5, 
(pausa) . 

Está apro'i"ada. 
Não há expediente B- ser lid'), nem 

oradores illiicritos. 

pessa-se à 
O.RDEM DO DIA 

Discu . .são do Projeto de Lei do 
seno.<l:o n9 17, de 1964, que dá ~ova 
redaç.ão ao art. 19 § 19 da. Lel n9 
4,299, de 23.12.63, defmindo fi 
competkncia dos Estados para co
brança: {! arrecadação !iQ impôSto 
de veOl::'':!.S e C0n51gnaçoes. 

O SR. PRESIDENTE' 

(Nogueira da Gama) - Em vota
ção o requerimento nO 306, do nobre 
Senador Afonso Arinos, que se aC,h:l
sÕbre a M~a no sentido de que I) 

Projeto volte 'a. COmissão de CQn.sti .. 
tuição e Justiça para. reexame, 

OS Senhol'e.) SeLadore.<; qUE! o apro
vam, queiram permanecer sentados. 
(pausa) , 

Está aprovado. 
O projeto v<llta à Com:ss!l.o de Oon"~ 

ti tulção e JlU.tlça. 
segunCla matéria da Ordem do DIa: 

blBcussão _em turno úniCO, da 
PrOjeto de Ler da Câmara n9 12t1. 
de lt:M, que tranSfere para a Uni ... 
ver",ldadt. do Brasil o Escrit-ório 
Técnico da CIdade Universitál'Ia, 
da DIVisáo de Edifício~ Públloo:; 
do oepai:uunento AdnimiStrativo 
do servit;o Público, e dá outras 
provJdências, 

A mat-érle está incluída na Ord.em 
do Dia nos têrmos do art. 171, n9 UI 
do Regimento Interno, dependendo d.e 
pronunciamento dols Comissões de 
'Projetos do Executivo e de F·inllnçab. 

SOliCito o parecer da. ComiSSão de 
Projebos do E:x:ecutivo, para o qu~ dOll 
a. palavra ao nobre sena-dor D::tmel 
Krieger reI·) tOr dc.oignado. 

O SR. DANIEL Kl:IllGER: 
'(Para emitir parecer - Lê o ~e

{11Llnte) : 

O Sr:. PRESIDENTE: 

(Nogueirq, d2 Gama) - O parecer 
da Oomu.slo de projetos do Executi
vo é favorável. 

SOlicito o parec~ d'3- COm:..s.são -de 
Finanças, dando e palavra, para êsSe 
fim, Zoa seu Helator. nobre senador 
Bezerra Neto. 

O SR. BEZE.nRA NETO 

(Para emitir parecer _ Sem revt .. 
são do or<tàOT) - Sr. Presid'ente, O 
pa-recer da C.omlSSão de FInanças sÕ
bre o Projeta n'l 128-64 é favorável à 
Sua aprovação, teudo em vista que êle 
transitou pela Câmara eOm e:prova.
ção de tôdas E.S Com1esões e do ?!e~ 
nár4-. sem qua~quer emenda, conside· 
rondo que che~a ao Senado no últi
mo dia do seu praoo e que se não fór 
c.p~vado nesta Casa será arquivado; 
e nao sendo votado automàtierunente 
prevalecerá a M~nszagem remetida pelo 
Poder F'.{ecutivQ. 

Quanto ao mérito do projeto, nãO 
há raz[(1 para nã" ser aprovado; por
que trata da tr~lDsferênc1a para a Uni
versidade do BrasJl do Escritório Téc_ 
niCo da CIdade Universitária da Dl .. 
'V1slío de Ediflcioc: Públicos do DASP 
e dá outras providências. 

A ComiSSão de Educação da Câma
ra. 8liSim cO~ a de Justiça. se pro .. 
nunci'anam quanto aO mérito do prO
jeto, aceltando:o em todos os seus têr .. 
lIlos. 

A ÇolJllssão do. i'íI1~n9'" oPina pela 
- "'J>t'OVa<;llo. 
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o SR. FRESIDENTE: - I sua aprovaçãO. sem dissecá .. lo, sem 
. analizá-Io. E se trata de um projeto 

der>eJo de que a CAmara passe a nos 
dar o tratamento que nós lhe ~i.:;pEIJ .. 
samos. a nos conslderar e-omo nÓ5 t\ 
co,nsiderom06-" principalmente nesl..a 
hora crucll\1 e difícil, quase dIria Irá ... 
gica, em que as interroga<:õe'l c.stão 
espalhadas POr todo o terntór1v TI;}. ... 
donal, em que a expectativa é a cons. 
tante, em que a incerteza l'S~:\ em tó ... 
da., as almas e em todos o, CO;'liÇÔ:>...S. 
em que as d1ftculdades cre';Celn _ pco. 
nõmicas. fInanceiras, políticas, SOXÜl.i8: 
em que os homens estão perple:lto.J 
d1a.nte de uma situação que &' a~":l" 
va. Momento em que, quase diriq 1\ 
N&!;ão Brasileira, como um corpo só, 
deveria estar unida. para sair d3 c"i .. 
se terrível em· que se encontra. em 
que está atolada. quase sacrlftcatr"a 

(Nogueira da Gama) -:- <? pe.recer _ aSSim (l creio _ de tão gra.nde 1m ... 
do nobre Relator da Comlss?o de Fi- pOl'tância que está. sendo votado desta 
M-nças é também irvorá\'el aQ pro- forma. .. Deve ser de tanto lDterês.<;e 
jeto, para êste pais que não poderia deixar 

Ambo3 Os relatores. consignaram, de ser votado. t\SSlm. &.gtll'G., imedIata
nos seus pal'eceres, que hoje é o últi.. mente 
mo dla para, t~-mitaçã<) do projeto. E o' projeto _ observem V. Exas. 
que é d:9- i,n1cra tlva do S: •. Pr~dente _ é de 19611 Sim, foi êste que esteve 
d~ Re:publ1C1.1_ Esta e a prmcIpal :r~ nas lttáos do Senad·C7I' Beierro. Neto. 
zao por que a Mes~, .de acôrdo com O que tae traz, a~ora. o funcIoná .. 
Os Srs, Lideres, dec.dlu realizar esta. rIo do Ser..ad é cópla do mesmo que 
sessâ<? sc;n ? restab~le(:lmenti da se encontra ri~ minl'las mãos, E é o 
enenna e.Ctnca.. mesmo que agora também me é en· 

co.m wp":lreceres favo~av-eis_ das dUM tregue por gentJIeza de um colega. do 
ComiSSões, está em dlSCtI.$sao o Pro" Senado _ Projeto de LeI n9 3,090-B, 
jeoo. de 1961, d~, Câmara. 

O SR. AURti:LJO VI.\NA: O Sr. Héribaldo Vieirá _ De 1964, Sou contra o precedente criado. O 
que não faço é acusar o Pr~~1dentB 
des:--..a sessão de ter agido levianamrn
te. Isso não faço, nem farei. O 1'!t'IL. 
t1do .destas observações já é connec\. 

do Senado. Sr. Presidente, pe,o a palavra.. 

O SR. PRESIDENTE: 

Tem a palavra o noure &zudor. 
O SR. AURtLlO VIANA: 

O SR. AUru:LIO VIANNA - M08 
é o Projeto n9 3.<l90-Bt de 1961. da 
Câmara. Aqui, está escrito. 

do. O porquê da minha 1n.terff!:~ncli\
todos sabem, ma,s não sei se -êste pro
jeto realmente deveria ser aprovado 
desta maneira. Estou esperando- um 
escl:l-recimento, para saber se o pro.. 
jeto é mesmo de 1961, se é oriundo 
d:.t. Mensagem do. atual Chefe do Ro(e .. 
CUtl70, se fere direitos adQuirJrlr).~ se 
é lltIl e vem ao encontro dos dt:Se.oa-

(sem revzsão do orador) - Sr. PIe
s!.dente, estamos votAndo no ~seuro. 
por UI. ta questão de Jé, Mais de tun'a 
vez Q. Câmara doeS Deputado" prende 
um projeto do E,recutivo até quase o 
prazo fatal e o envia ao Senado da 
Republica, que, qua~e desconhecendo 
a ma.téria. impelido pelo desejo de não 
vê-lo prejudioodo, vota·o. 

Não é a prImeiro., nem a segunda. 
nem terceil'U vez que iSto acontece. 
Sugeriria mesmo à Mesa do Senado, 
à Li-derançi1 do Govêrno. da OpoSição, 
dn 510..."'0 Independente, que se diri
gissem fi. Câmara e of.ci(11mente re .. 
cJ,3.mas,em medid,'lS que nao nos CO .. 

Então, há prazo fatal para um Pro .. 
jeto de Le:l da Câmara, de 1961, que 
nos i ~pelisse a uma reunião extraor .. 
dinát\a, pal'a vottr.-lo Ma toque de cal .. 
xa", aceleradamente? 

Será que O atual Ex~utIvo Feder31 
tem mesmo interêSse na a·provação 
dêste ~!'rojeto, dentro daquele prazo 
do Ate Instituclonal? 

O 81. João Agripino _ ~ve haver 
um êrro tiPográfico. 

O Sr. Hel'ibcado . Vieira _ Diz o Se .. 
nadnr João Agripino que deve haver 
um êrro tipográfico. 

O SR. AUReLIO VIANA - Mas 
S .. E:M.. -nã,Q afirma categoricamente. 

locassem ne~ta situação, de algum O Sr, Jo,io Agriplno _ A Mensa-
modo deprimente, gem é do atual presidente da. Repl1 ... 

Não podemos fazer a análise do pro- blic'a com exposição de motivos do 
jeto. não sàbemos da sua impoltân- Mil'li.stro. 
cia, mas v·3.mos votá-lo. porque é che-
g.ldo o térnlino do pra7.<> fatal. E se O SR. AtrRf:UO VIANA -·0 pro.. 
êtse projeto. fÓ$Se ncclvo tlOS i'nterês.. jeto Q.ue aqui se encontra nada diz a 
ses nl\<:ionals? Se ferl:se direitos ad- respeito; e () que aqui se encontra é o 
quiridoS? !riamos dar no,)So plácito, que eu li. 
nosso referendum aQ trabalho da CAio Diria o (~n.selhefro Acâ-clo <lue a 
mara, às cegas, em plena escuridão. pressa é inimiga da perfeição. E'aqui 
que é o d~sconhecimento da mJhi.r1'l? está, Por que tôda. esta pressa? 

Ou elltão. o Projeto está aquI há Em sinte.5f', o projeto transfere .p:ara 
muitos dias e_ só hoje foi mcluido na a Universidade do Bras!1 o EsCritório 
O-..:dem do D!o, Mas não fOI esta a IT~m:co da C~da~e uI?lversttãri:l da 
mformação qUe recebi. DIvisão de EdlffclOS Publleos do.- De_ 

. , . ,partamento Administrativo de Servi .. 
0<'1' Sr. Rertb-aldo VlelTa - O proJeto ços PúblIcos e dá outras providências. 

che..,ou hOje. E' êste a pr()jeto que está em discus .. 
O SF, AORli:LIO VIANNA _ O que I são, que r~ebeu parecer f.avorável das 

ouvhno, azara é o e~clarecimento do I Comitsões que sObre lHe Se ma.nl!es .. 
nobre SenadOr Heribcldo Vieira, de tara.~m. '--, _ 
que o projeto chegara hoje a e$ta. I Nao Be! se es~aria em eondlçoes de 
Ca...a. \ um.a análise mal.S profunda desta ma.-

como que vamos sendo' sucessiva.. tén&. porqu€'. além de transferir, o 
mente humllhadoo pel.R Câmara... I projeto traQfl normas para o apro .. 

'. veitamento dos servidores do tal Es~ 
O Sr. Elerlbaldo Vlelra - Esta é que crit6rio Técnico da Cidade Unlversi .. 

é a vel'düde. ,1.árIa, que passaram à categ.oria de 
O SR. AURÉLIO VIANNA _ ." i funcionários Públicos_por fôrça. de 

porque repito, Sr. Presidente, não é uma Lei, a ~.7~O. Vao, Se!' transferi .. 
a primeira vez, nem Q segunda, nem. dos para a Uruversldade do Brasil. 
a tel'ceira, nem a quarta e não será I (Pausa.) 1 

a quinta, nem a sexta. pOrque mUltas Eu mo dISse que o negócio não es
vêzes- veremOs 3,lnda a Câmara aSSim tllV& bem cla.ro? pe10 menos estou 
proceder. d~ndo esta oportunidade. As véze.s eu 

Desejo a haI'1l\onia. que a paz reine 
eempré entre nóS, Câmara. e se~do 
e, porque o de~ejo é que lanço O meu 
prote.sto, 

V .. Exa .• Sr. Presidente. ao certo 
examInOu li matéria, jUIgcu....a rele .. 
va~te, de impOrtância ca.p1tt.-l, capim ... 
lfuslma, e por isso m~smo resolveu 
convoc,:u··nQs para esta ses.~ão 'ex
traord!nária a fim de haver uma de. 
cião do Sesado. E o féz com a 1m do 
seu interêsse e da SUa lnt.e}l(J'ên~la 
v-1.sando o bem comum o bem de to~ dos. ,. 

Mas não podemos fl00.r silenclooos 
Não protestamos porque a sessão se 
realim agora, mas pela maneira de .. 
selegante como vimo~ sendo tra.tados 
pela outra Casa do Congresso Nacio .. 
nal. 

ouvi uma parte do parecer de um 
dos ReJ,atores porque dêle me a-proxl'
mel, poo.tG.ndo-me ao seu lado. O pa.. 
!'&Ccr não ~ constltu1u de wna anã .. 
·ll.ge da matérlQj tOi conclusivo, 'pela 

CISmo com nlguma. coisa, às vêzes, 
para atrapalhar{' às vêzes para escla. .. 
re<:er ou propic ar que esdarecam ... 
Há qualque! coisa, quando os proje
tos vêm assun, ~esta maneira. O pro_ 
jeto chega inopmadamente e inopina_ 
damente é })Ôsto em votação Prêso 
pela Câmara dos D~puta.dOS, durante 
tanto tempo, impedmdo-nos d.e ana
llsâ:lo - como do no&-o dever, ~omo 
6rgao -revisor por excelência c tam
bém, inJciador de' cert'!l.s e detennlna
das leis - 'cO'~1Stitui O fa to turie des 
eon':iideração e. esta Casa -

Tenh,! cer~:a de que cada-senador 
da Republica, no recesso de. sua. cons
ciêncIa, apóia 2- tese QUe defendemos 
- a de Que o :::;;enado deve ~er melhor 
COn.stderado, d,eve ter. o tratamento 
qUe rne!ece como árbItro do equHbrllo 
federatlvo. . 

Né§o gosto. llão acredito que nin
gu Dl goste de votar às êSCuras 

Em síntese, fica. registrado pel~ Ta_ 
quigrafIa o nosso ma.is: veemente pro4 
testo, a nOO8a esf.ranheza e f) n0680 

da Uni.versidade do Brasil " 
Que êste fa to nos alerte' pan 11m.!\. 

tomad-a de posição, de entendJmento 
COm as l1deranças da C mara, oom a. 
Mes;1. da Câmara, paro. que não se tOr .. 
nem mafs habituais do que Jã são. 

.ru:sim, Sr. Presidente, tendo da. ... 
do meu recado, para trauqUlUe.ndG 
dn. minha consciência deixo esta trl
bUllll, certo de que a Mesa de Sena.. 
do vai tomar atitude para evit9.r 
que te.1s fatos continuem acorrendo 
GJ.Staria de ser e-scrorecido sôbl'e se: 
na verdade, êste orojeto é mesmo do 
Executivo atual, Ee ú de a~o 'q -o-u de. 
1961. Se de 61, ai mais grave se tor .. 
na a situação po-r-quee a Câmara te ... 
tia passado 1961 :9'2. 1963 e que", 
mttade de 1984 para aoal.!"-"ar um, 
projeto e cmllO que Impõem agora, 
que () votemos em vInte e qu'-t.·o ho. 
raso (Muito ~."'). 

O SR. VlCTORINO Fr.:;:IRll, 

Br, Preslde.."1te, peço a p'll::. vra .. 
O UlI. PRESmENTE, 

(Nc'guefra da Gama) - Tem 6 p'l
lavra o nobre 8e'lauc:1'. 

O .sR, VICTORINO FREIRE: 
(Não toi revisto pelo orador) _ Sr. 

Pre.siC:ente, apenas para secundor o 
proteMo do nobre Senador A'.ll'éllo
Vianna. 

A Câmara, que f:eou com a. ma.té. 
ria ta:1to tempo, dcveria. ter tido mais 
consideração com o Senado, envian
do-a "'" tempo hâbU. para que não 
estive.!:semos, como esta.mos agortl, 
votando .. a, para que esta Ca5Q. n30 
fjqJe mal. 

ETa o que tinha. a dlzer, ar. Pre
sldentu, (Muito bem!) 

O SR, PRESIDENTE, 

(Nogueira da Gama) - Em 1Me 
da manifestação dos nobres Be::J.nda .. 
res Aurélio Viana e Victorina Frei .. 
re cab9 à Prtsidência esclarecer qua 
o projeto chegou hoje elo Senr do. as 
15 horas, com informação, da Pri. 
meira Secretaria da Câmara, de que 
o prazo se C5gotaria. hoje. 

Era natural, tendo em V1sf~ o 
adhntamento da hora em que v-aio 
a ~ta Casa e o curso dOS o;rabs !hos 
da. ~e.s.lão da tude, qu~ não hou
veSGe tt~PO suficiente para o 8SS'Jn .. 
to ser examir..ado detidamente. As
sim o projeto fOI tncluido na Or .. 
dem do Dia, dado como certo que 
expirasse hOJe i) seu praw, 

A Mesa entretanto, após Q8 ver1f1 .. 
caç6es fi, que procede-m, têm a de ... 
cle.rar (tue o projeto é de 1961, con
fonne f~firma o nobre Senador Au
rélio v;iana, P'ros6egu1lrA a apreciar
cão da matéria que já recebeu t>are ... 
cer favorável daa Com1ss6es, 8& nAo 



2830 Quinta-feira 20 OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se!,llo R) 
= 

JIto1iver objeção po!" perte de qual- da Executivo, pelo ~rqull'(tment-o e 2. a.~a..do de bom comportamento, 
·quer dos Sra. SeIlltdoren. dependendo de pl'()nuncia.mento da f1nnado p<"II duas :pessoas idôn'f'a~. com 

Comissão de Constituição e Justiça., firmas t"eoorJusc1das; 

m - COROGRAF'.<A DO BR.A&L 

1 - Limites ~ f>c<;lção gOOgráflca 
no continent>e Americano. . O SR. AUR,LIO VIANA: bre o p:r(ljeto e a emenda de Ple- 3. au>,stadc de vacinação: 

fi. ~PQ.]llvrft. nárlo· da Comissão de Prijetos . do I' 4. proy3. de Quitação inilltar, no . Sr. Pres1dtute, per o 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: 

Executivo,.6Ôbre a emenda.. Ç.~.O d.e C'llIc'dat:o de s,",xo ma.sClu1ino; 
5, tít:L11o de eleitor: 

5 6. cartt'ln, de identidade ou pro. 
(Nogueira ela Ga.ma) _ Te:l1 2 pa~ Discu~ão. em turnQ único do Pro- fisslanu::; 

:I ~ Estados, capitais e ci<lades 
principais. porto.s m~ítfmos fluviais.' 

3 - RegIões, sua-s principais carnc_ 
terist.icas, produção, superfície e po .. 
pulação. 

lavxa, pela. orde:n, o nobr'~ ~~a- jeto de Le~ da Câmara n9 109 ,d·z 7. duas 12; fotografias, tiradas de 
dor. 1953 (n9 617-B-63, na Ca.,sa de 'orl- frent,e e s"""". dw.p~u, tamanho 3 x 4. 

gero), que cono::ede isenção. do ;impo.s- DA INSCRJCÃO 
O SR. AUReLIO VIANA: to de renda à. C()mpanhUl Sldertlr- -
(Pela ordem) - SI. Pr~sid,:ntE' 

solicito a retira:ta do Proje::.o do. Or~ 
gica NacioDt:.1 e dá outras providêl:-' 1~ Not momento d9.- entrega do re-
c!as, tendo PareC€res sob nQs 814 766 Ciuerimento o candidato a.s.sinará o 
e 767, de 1934 das ComissÕeS: de Fi- livro próprio e recebt~rá O cartão de 
nanças - l° - J:·e)l audiência da identidade, com a fot.<:gratia e a in
'Comissão de Constitnlçâo e JUStiça.; ,dica.-;üo de s.'eu núme.ro d:t! cham.ada, 
211 - favcn.vel :\ emenda .1° l-CCJ. sem o IIUill não t.erá lngl'esso no re-

dcm do Dia. . 

o S:l. PR~3ID:ZN'!'iE: 

(Nogueira da Gama) - A Presi
dência acolhe e. Qttest1') de ordem 
suscitada pelo ll'l'bre. S2l"~ad{)r .A uré
lia Viana e retira da. Oru·em do DJa 

- de CcnstituIção e Ju.~t.!('::t, pC'í.:.l cíl1to o:n.:te se re~lizarem a.s provas. 
constitucionalidadoe, ofel·rcendo e:nen M 20 Fcderão inscl'ever:-se bI'3.sileiros 
da n9 l':'CCJ. de amb.:)s '05 sexos tE:r.do no mínimo 

'6 dezQito 118> anos e no má.ximo trino projeto, .a Gm de que se cvmp~zte 
o estudo da ma t:eru1. (pau.sa} . 

Devo . explicar a08 Srs. S~nsdor('s 
que a. Comis.são D-iretoroa do S:!n2QO 
de há. muito tomou' a lDiC~.:ttiV:1 de 
adquirir na D1n':mIr.~rt quatro geri\
dol'f'6 para montagem d-a uma A.1Sína 
de emergência, fi. ftn de atender o~ 
serviços do Anexo e d:) edificio prin
.cip~l do Senado, Incllf.sm~ o Iil.ov~_ 
mento de dois elevadores. 

Houve dificuldade para obter na 
CACEX a licença de importação, o 
que só recentemente foi CO!1Se<Yuido 
Dois dês"'-e,s ge-radoros já se encon
tram em caminho e os outros doi$, 
Da Dinamarca. 

A CQmissão Di'retQra está env!dan~ 
do· todos JlS esforços no sen:;ido de 
que Sêj.q. in s tal Q d o o equipamento 
completo, a fjm de nos' €n1anClpar~ 
mos dos ínconvenient.es result.a.ntés 
de. constanté fslta de energ!a eléti"l-
""-

Nada msis havendo Que tratar. f()U 
encruar a &essão designan10 para a 
de amanhã o. se~UÍnte 

ORnEM: DO DIA. 

1 

Discussão, em turno único do Pro~ 
jeto de Decteto Leg.i6la!.Jvo n;,' 91, de 
196~, originúio da Câmara. d,:,s De:pu ... 
tados (n9 121-A~64 na ca.sa de Or! .. 
gem), que aprova. o InStrum.entO de 
Emenda à Constituição da. O'rganiza
ção Internacional do Trabalho, ado .. 
tado pela. 461;\ sessão-- de Conferência. 
Internacional do 'VraOOlho, real·lza.
da em Genebra, em junhO de 1962, 
tendo Parecere-s favoráveis (sob ru. 
74'7 a 749. de ]964) das Comis<ões: de 
Const.ituição e .Tustiça; de Relações 
EXteriores; e de Leg1s1~çft.o Social. 

7 
Disc\..LSSão,- em turno ú!llco. do Pro· 

jeto de Decreto Leg'islat.lvo n Q 92. de 
lS'64 (n9 1"2-A-64 na Ce.s.a de <.<rl
gem), que aprova () 002!vênio de 
Trânsito, firmado entre os Est"&dos 
Unidos do Brasil e a República da 
B<llivia em março de 1958, tendo 
Pareceres fa:vorá'reis, sal) ns. 728 a 
731, de 1964) das OcmiESóes: de Cons
tituição e .Justiça; de Re~çõe5 EX· 
teriorês: de Ind'ht.Jia e Comé:cio e 
d~ Finançrs. 

s 
D:.scussão, em turno tlnico, do Pro... . 

Jeto de Lei da Câmara n9 40, de 1964 Discussão, em turno únicv, do Pro-
(n9·7-B-59 na Casa de origem) que feto de Deere(;o Legislath'o n(; 93, de 
:altera di.Gpo.,itivo.s do Dec.:"'ê'to.lel' no 19M ot"iginé-rlo da Câmara doo Ocpu-
9.295, de 27 de ma..iO de 1946, q'Je tadós ("!lO 16U·A,·64 na Casa de orl
criou o Conselho Federal de Conta.bl- gem). que itpr'JVi\, a ('!~nvençãG sôbre 
lidade, modificados pela Lei nll 570, AEsístênci-a Jl1dtdário Gratuita; con
de 22 de dezembro de 19~a, tendo t:1uida entre o' BrasU e a Argentina, 
Parecer favorâve), sob n9 643 tle 1964. aos 15 de novembro de 19S1, t€ndo 
da. COlll!ssão de Leg{síaçl,o Social. Pareceres ta v-orávels (SOb no; '132 a. 

134 de 1954l da'5 Comis.sõ~ oe Cons .. 
2 tituIção e JUstiça; de Relações Exte-

. Discussão em turno único, do Pro .. tlo:res; e de Flnanea.s. 

.Jeto de LeJ da Câmara n9 88, de 1931 9 
(nO 4.080-B-62, Da Casa de' origem), . 
que alte-ra o artigo" 136, da· Lei nQ ContInur Gão da diseussão, em prl'" 
S.SC7, de 26 de ar:ô3to de lSôO, qUf3 meiro turno (29 dia.) , do Projet-o de 
trata eie amortização e juros de djvi- Emenda à Constituição n9 3, de 1964, 
das da UQ,ião, tenâo par .... "'er favorá- de- iniciativa do Sr. Senador Al'g.emi
vel sob n9 763, de 1964, da Comissão to de Figueiredo, que altera. O art, 147 
de Finanças. e suprime o parágra·fo 2° do artigo 

3 \56 -qa Constituição (aquisiçao, uso e 
\ tUstl'lbuição da proprie4s.d:e). tendo 

Discussão, em turno únIco, do Pro-. Parecer favorável, sob n9 "690, de 1954, 
jeto doe Lei da Câme.~a n9 100, de da Comissão Especial. 
1964 (n° 2.014-A, de 1964, na Casa 
de or-igem) que autor!za o Poder Está enctl'rad~, a ..se6São. 
Executivo a abrir 80 Poder Judiciá':' 
rio - Superior Tribunal Mihtar 

Concurso Público para Auxiliar 
Lerlislativo 

EDITAL DE ABERTURA DE 
lNSCRIÇAO 

ta e cinco (35) anos 
39 Aó ocupante ele I:arg<) ou função 

",ública com maIs de trinta e cinco 
;2~) anos de idade s1:~á -exigida uma 
decla.rG.ç~o do órgão competente a 
q~:-e e.:~JYer subordinado 

4? Nãn serã, permitiClto Inscrição coo
diclonnl sob' nenhum pretexto. 

5Q 8e:rá Mncelada a inscrição do 
cantlidattJ que não 1Ô1 considerada 
em forraa e que convidado por edi
t.aJ, a completá-la não o fizer no pra .. 
zo toncedido. 

69 .J candidato que não apressntar 
o cartã() de identidade terá sua ins
orlção c:a·nCleladl 

70 As provas do concurso, Os pro
Z"Ia-mas, 1\ forma de realização, o cri .. 
t-?~" .] ~ulgamento bem como as de. 
mais: cc'ndi<:õE's d(' corú"urso constam 
das In'"'!;ruçôes em segu1da a êste edi
tai c' se~'ão di,>tribufdas em avulso aOS 
lrteress!l.doo, impIicandc a in.S<:rição 
c{' c3rJlccjmento das mesmas pelo 
~.:lndMato e nó ~ompll:..u!im"o f·ácJto de 
aceltá-JII,s em Iiodo..'1 a..~ seus t.êrmos. 

llAS PilaVAS 

I - PORTuGUll:S 

1. rrf'daçã,o até vinte (20) llnllas. 
no min.imo. sôbre tema sorteado na. 
hora e referente à atividade do Con-' 
gre~ Nacional. 

2. Correção de trec·ho COm um mí
nimo d~ vinte e Oinco (25) linhas, 
sorteadc no momento e n-Q qual se. 
rão pro';Jositadamerite incluido.s erros, 

3. Trt!cho com um mínim.o de trin. 
ttl' (30) linhas para pontuar. 

Esta 'prova valerá. ce;n {lOO) pan-
tO$. arsh::J: distrJbuírlos· . 

a) Nota p~ra a red9.ção - clnqüenw 
ta fIjQ j pOn tos; 

b} Correçã.o de trecho - trinta (ao) 
pontos; 

C) TI\scho par.a pontuU' _ villte' 
c 20) pontos. 

DllraçEo da prova, - eento e cin-
qüenta 1I50) minutos. . 

o nú:nero de pontos para. a 
iltação é de sessent" (00). 

hab!-

TI - MATEMATICA 

Resolução de questões ()bjet.ivas sô. 
bre problemas b:lseados nos S'zguinte.s 
assuntOlI: ' 

1 - Cluatro operaçõ>s fulldamentals 
sôbre números inteires. 

2 - Potenclaçã.o. máximo divisor 
comum e mínimo ·múltiplo comum. 

3 - :f'raç1ies ordlnárl .... e d~inur!.s. 
4 - Sistema métrico decimal. 

4 - PríncLpais bacias fluvic.is, La .. 
g08. 

5 - Sistema oro;rráf1cú; diviSões e' 
SUbdivisões. 

6 - Principais vias de comunica .. 
ção: ferroviárias, rOd-oviárias, roa,rIti .. 
mas, fl'Jviais e aéreas. 

'l - Produção: agricultura e In
dústria Comércio in"";crno e externo. 

8 - Brasília: co-nstru.cão da nova. 
Capital, sua 111'5t6rh. ')'entido eeonO· 
Dl1co, político e socio!. Ed'uc3ção e 
cultura. Superfície e p·o-pulacão, 

Esta prova valerá erro (10"0) pon .. 
tos. 

DW'açâo da prova - cento e vinte 
(120) minutos. 

Será considerado hablUta.do o can
did.ato que obtiver nof-..a igual. pu su .. 
perior a sessenta <PG) DOntos.· . 

IV - HISTORlA DO BRASIL 

t - O descobrImento do Brasil, vts. 
te e explicado pelas suas causas reais, 
as tra.risfohnàções econômicas da épo
~, no con~iÍle~te Europeu, as gran
des navega.çóe. os descobrimentos e 
a expansã.{) marUima de Portug!\-l. 

2 - Primeira.$ expedições. Capita ... 
nIas hereditárias. 

3 - Colonização, Govêrno-Gel·al. 
Luta contrE. os. franceses 

4 _ Expansão territorial. En.tradas 
e .bandeiras São Vicente. OCl1pação 
centro-sul, Ocupação do Sul, NQcleo 
de irrac:iação pastoril: \.. pernambuco 
e Ba.hia. Ocupação do Sertão. Ocupa_ 
ção do Norte. A luta pela posse da 
te:rra. Emboabas e mascates. 

5. - Invasões holandesas. Insurrei
ção pernanlbu~na. 

6 - . Re!>úbtica dos Palma.us, Re •. 
volução de E-cckman. A Revolução de 
FeHp.e dos Santos em 1720. 

7 - A Conjuração Mineira, 
8 - D. Joãc Vi:, A ReVOlução Per

nambucana de 1817. A Regência de 
D. Pedro. 

9" - lndependência. A Guerra da 
Indepe·ndência na Bahia e nas outras 
provll1cias. O primeiro Império. A 
crise de 1831 e a Abdicação. 

10 - O ]Jeriodo regenclru, Regência 
.trina, provisória e permanente. Re
gênCia de Feij6, A IlCrabanada" ou 
"Revolução de Vinagre". A guerra. 
dos "Farrapos" Regência de Araújo 
Lima. A ICSabinada", A "Balaiada". 
A tnalorida·de de Pedro II 

11 - GOvêrno de D. pedro n. So
lução de conflitos e paCificação das 
províncias. Os Farrapos e a Repú
blica de .PlraUni, Inicio da imigra
ção, .EconomIa cafeeil'a. progresso In_ 
dustrial. Barão- de '·Mnuá.. proil·!'.f:SO 
mater1aJ.. S.anoo.ttiento. :"1J:umlnação. 
A~ricuUura e Comérc.10, As letras, 
ciênoias e artes no n Imnérlo. 'A so
ciedade brasileira no Il ·Império. O 
regime patriarcal. 

12 - Guerras - externas. 
13 - Abolição da escravatura. Pro-

clamação da RepúbUc.a. . 
14 - República: fatoS principais. 

Per~od9S preSidencia.is 
15 - Revoluç.ão de 1930. Fatos prin_ 

cipais. 
16 - 'Periodos de Govêrnc posterio_ 

res a 19S0. 

o crédito de CrS' 660.814,30 (sei5cen .. 
tos e s~.senta mil, oitocentos e quá .. 
torze cruzeiros e trtnta. centavos) pa .. 
ra. atender a pagamentos com exerci .. 
elos finqos a. tu.n"c1oná.riOG (salário .. 
famíl!a. aJuQa de custo, diárias etc). 
e' a firmes nor fornecimento de ma .. 
terial e serviços prestados, tendo Fa
recer favorável sob n9 76-5, ::le 1964, 
da: Comísslio áe Flnanç~s. 

De c :o:;m da comissão Diretora do 
Senado Federal faço públlcõ. para 00_ 
nhecimento dos interessados, que Se 
a-oham a.bertas, pelo prazo de vtpte 
(20) 9ia.s, as inscrições para o provi .. 
mento da car~o.s da carre1ra de Au
K.t'!al Legislat.~vc do Quadro da Se-

S - Ra.iz quadrada. 
6 - l:tazões e proporções. 
7 - Divisão proporcional. 

Esta prova valerá cem (l{)O) pon
tos. 

, 4 

, Votação, em turno único, do PrO': 
leto d. Le! da Câmara' n' 101. d~ 
1~4 (n' "2.l21-B-64 na Casa ile ori. 
gem) 'que dispõe sôbre o aproyeita. .. 
menta de Protessôres Fundadores' de 
:F!aculda4>8S Flederallzadas, lsoladru;. 
ou Integranles de Unlversidad", e d~ 
m,ltraa providêncl-.!iL}lt tendo Parece;- nO 
tó5, de 1~, da Comi<;sdo de Projetoa 

~·1c:,:j;~~:;.;,' ,\ .. " .. 

I 

cretaria dõ g'enndo Federal. . 
O l'equerinvmtc d-e iThseriçã.o deve 

ser a;"{Jresentado l Diretoria do Pf-s-
5001, assinado ~ero próprio candids,to 
eu p!'(}cul'ador, ,I instrUldo ~ os se
Q;uintf'~ r'lPf""",pr,+n<": 
. 1. pro.va de idade, por 0!'Tt1<lft<> do 
reg·istl'O civil oU de oasa.mento; 

S - ;~egra de trê.$ simples. 
9 _:. Pel'centa~em, juros 8im;>les 

~ clescontos I'Imples. 
Esta p'rova va.ler;i. t'Cm C1CG) pon~ 

tos. 

Duraçlãc do. prova - ce-mo e vin~ 
mlnutc< .. 

Será c~dera.do hllbilllodo o """t
didat<1 ~"Je obtiver nota igu$l ou $u~ 
peri~ IL sessenta (60) -pontos. 

Dgração da prova - ce;1to e v!nte 
(120) minutos, 

Será oonslderadç habilita.9.9. a can. 
didato qu.: obtlyer nota 15001 ou su
perior <\- sessenta (60) pOn.tos. 

PROCESSO LEGISLATIVO ., 
1 - Regi""nto In.terno. -Sede do 

Senado Federal. Elelç~o, compo>!ção 
'0 cflt.llpetêllcia da Mesa. Atrlbuições 
da P<'esl~cl. e da Secretaria. Co-
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mk::õ~s: PL:ma...."1Cntes e Te:nporárL.s, 
COmpetêncl~L. Se::.sÕes do Senado: 
preparatórias, ordl.nir1as, extraordi .. 
nária!i e solenes. públicas é secreta.s. 
Pro~etos: espécies e destinação, Tra· 
mitação das proposições em. razão de 
sua natuzeza, Votação: proc;:sscs e 
metoê,Qs. Er,unda.s: conc-eIto e cons
titulç5.o. Re:}uerimentoo de informa
ções. 

2 • Regimento Comum. Sessões 
COnjWltas Convocação. Sessão de i11S
talaç-5.o do Con~re.s.:;o. Sessões para 
deliberar SÔJre o veto. Sessões COn .. 
jt.ntas para discuSsão e votação de 
llrOletos de mic1a.tiva. do Presidente 
d8 RepúbIicl: tramitação dos proje
tos de l'ei e dos projetos de Emendas 
à Constituiçüo. Comis.sões mistas: es_ 
pécies e funcionamento. 

Esta provI.'. valerá cem (1(iO) pOn
\00, 

Duração dl .. pl'ova - cento e vinte. 
(l2J, minutlJs, 

Sert ccnsi:icrado hnbilltado o c.an
didato que c,btiver nota igual ou su

..- perior a. SI;s~·enta t6{) pontos. 
VI - DIREITO CONSTITUCIONAL 

1 ~ conceito de Nação e de Es
tado. CondiçÕES ~e eK.ist:}ncia do Es
tadc.. 

2 - Organização Fedel·aI. Os Tr~ 
Podêre.:", Forma de eleição do presi_ 
dente da República. Competência da 
União, <:lOS LHados e dos t~unic1p:os. 
Do Pader Lehisl..,.t:·,~, Cl'l1D.ra dos 
De!H'trd')~ € senado F'eden.l. Ato 
lnstLuc:0nal. Atribuições do Poder 
L'=J:F~3tlYO. l'1!ci~tiva da.s L-:-is O Dr
çumtnto. A n~cjonaliuade e 8 cida~ 
dania. Sufn\l;io uniYrr~Dl e careto. 
Direito,!, C" ~ l'ant!rs indiv:du::.Ls. Le
g-i.slacão Tn'.balhista e Previdência 
Soc!al: prc;c,tC\-S que a fpuda:'1?.1tam, 
Edl:Carão c Cultura; princiuios que 
reg"'Jbm a lq1slação do ensino. l .... ôr
~as Armad:1s e sua. mi::..:.-ão, 

Esta proya valerA cem (1O,{)) pon
tos, 

DuraçÊ.o dn prova_ - c:r~to e vinte 
(120) m!nuto.5. 

Será wllEiderado ha.bllltado o can
dldato que obtiver nota igualou su
perior a seZSt~nta ((;:0) pontos. 

VII - DIREiTO ADMINISTRATIVO 

o r g a n i z f'. ç ã o AdminIstrativa da 
União. Presidência da República, Mi
nistérios. Conselhvs e órgãOS. car~ 
PÚbJicos: con::eito, provimento e va
cância. Edág.<> probatório, inst:rstf
Cio e establl1;l:;.d'e. Promoções. L1c::n
ças R:sponsabilldades: civil, penal e 
adimnistrativr. 

R'êgulamentl) d1 SecrelarlQ do Se
nado Fed21'Cl (r.e~:Jlução r~9 6, de lC::'Jo, 
e suas al~er~.'~õ:s), Nos casos omis~ 
SOS, o c,mdidato' d.::verá r.:;col'1Cr à 
Lei n? L 711, de 1!:52 - c.statuto dos 
Fu:r:cion:iri-os Públic~s Civis da UnHo. 

trallscriçflo, em vinte (20) minutos, ele 
um texto m:.moogrlitKo oU t:.11'l"eS!o, 
sort-eado 00 hor~' 

Peia. veloclda-de será a.-tribulda. a 
nata máxima de qua.renta. ((O) pon
tos, valendo sessenta (60) pontos ta 
p....rte de p:::rfeição, 

o candidato deverá apresentar, no 
mintmo, cento e qUllJCenla <14Ó) ba
tídas por minuto, sendC. descla&sln· 
cad6 aquêle que at1nglJ> um número 
inferior. 

será. oonsiderado habmtad:o o can· 
didato que ob~iv€r nota i~aJ. ou su
perior a sessent.a. (60) pontos. 

O texto m1Dlfografado ou impresso 
deverá obedecer, no momento de $Ua. 
transcrIção da.:a!o-gráfica, ao seguinte: 

a) fi linha padrão será de setenta. 
(70) espaços, sendo toleradG, to dl. 
reita, o excesso ou falto. de quatro 
(~J e.spa.;os e, antes da última pala
vra, uma. tolerância até de três (3) 
espaços, quand~ êste.s fOl'>enl necessA .. 
rJ.o.s para o ajustamento da margem: 

b) entre as linhas o espaço será 
do1.s (2). O pa.rágrafo será de cinco 
(5) espaços; 

C) após os slna1.s de po.ntuação de
verá ser deixado sempre um ('1) es .. 
paço; 

d) não " permitido o 'J,SO de bor .. 
racha nem de car1ono. 

Observaçl!o _ Os t~xlos mlmeogra
fados. fornecidos para a prova, oito 
e3tarã.'J escritos "la linha. padrão de 
~etenta {70) e:::;paços, que. entretanto, 
devcrá ser ob<:ervlc'1a pelOS candida ... 
tos, de conformidade com O item a. 

O cômputo d~ erros !"~ fará de acõr
do com Q tab;la c;:''';1l1nte: 

Cada letra óu sinnl falhado ou mal 
imnn'sso - 1/2 (meio) ê::-xo. 

Cada .ctra ou . in~l errado. omitido 
cu exceeendo a mar~em anterior -
1 (um) êrro. 

cada duas letrns ou sir..ais com as 
resuectivas posições i.nvertidas - 1 
(um) êrro. 

Cada esp~o a ma!s ou a meno.s. 
entre as linhas - 2 (dois) en·oa:. 

Excesso ou falta de espa~os nos 
parágrafos ou entre palavras e sIll!l~, 
t>Or espaçe - 1/2 ~lTo. 

Palav1'as a menOS - por palavra 
- 2' erros, 

pancru:Ias por minuto, com mnlor per .. 
fdçã.o. Feita a diferença entr~ o 
maior I!quldo • o mlntmo fl"ldo 
(140) t cor,;e5PQndente· ao grBlU eem 
(100). estabelecer-se-á a proporção 
que pennltlrâ atribuir os dlV<l'SOB 
grllUB a06 demais candidatos. 

Velar dn prova.: cem (100) pontos. 
H!nimo plua a habiHtação: &U;Ssenta 
(60) ponU", 

DA Cl;ASSIFICAÇllO FINAL 

Em CaseI de empate na. .cln.ssi!1ca.
çlio f1naJ " desempate será felto pela 
melhor nota na. pl'ova de Português; 
se persistir o empate, pela. melhor 
nota na. última prova. 

Para o Julgamento f1naJ, observar
-se-á o seguinte critério: 

Obtida a méd·1a das notas das pro_ 
vas de português, Matemática., COTO
grafia do Bras!!, Hl6lória do Brasil, 
Dire1tos Constitucional e Aclm.ln.istrà ... 
tivo, TécnIca Legislativa, acl'eSCfn
tar-.se-á a nota àupltcada da prova 
de Datil:Jgrajia. A· nota final será esta 
última dividida pOr três (3), 

Após o jUlgamento pe-:a. Banca, e 
ant,:;!s da identificação, as provas fi
carão 11 d1l;poslção dos candidatos 
para. V'lste., pelo prszo de qUB.Hnta e 
oito (48) h_oras, .. fim de poe:;fu1l1te.r 
a formulaçlio de recursos, se cabíveis. 

O,s pontos e OIS textos Sf.J ào sor
ter,dOS e os tmpresoc\1 respectlVOs pre .. ' 
pa.~ados na presença dos caUCl.J.Clatos. i 

() cand.idato q,ue se retu·Si1 do re-..: 
.:..nOO dumntt. a realização da prova.' 
estará, autolJlàt.ieamente, .:xcluldo da! 
concurso. Será, também, exch:.Wo, pori 
ato da Banca. Examinadora ti can
dida.to qUe se tornar culpado de in. 
correção ou descortesia par~ com "'\'11 
examinadores. seus auxil1ares 01J; 
qu~~lquer autoridade presente. Sofre
rá Idêntica penalidade aquêle que,! 
durante a realização da prova, fOr: 
CODlidG em llagrante comunlcaçã o 
com outros candldaJos ou pessoaE es.. 
kal'lhas, verbfllmente, por ~rlto, ()t! 
por outra forma, ou de ut,ill"!ae 10 de: 
notas, livros ou impressos. salvo Q3 

expressamente permitidM. A a.lilt dos 
tra'lalhos deverá reglEtrar qU:"llquer 
OCOl'rênc.la. dessa natureza, 

Não haverá segunda chatllada, seja. 
qual fOr O motivo alegadO para jus" 
tIficar !lo at.lSênc1a do candida to. 

O não comparecimento ;l qllalí1uer 
pr0'18, importarâ em exclus~o do con ... 
cuno, considerados sem efeit<J pS eya .. 
mes porventura já prestadof e não 
lhe sendo permitido prettsll as provas 
BubEeqUentes. 

Tl'atando-se de coneurS\) 'ir P"OV8_S', 
par~ a. primeira investidura (;.':ll r;T_ 
go de carreira, a tôdas 'S~ s1"r..,,,h'1o 
OS (,ancUdatos, fndependen':~,..rn+e de 
títulos ou diplomas que P('~u~m. 

Olltervar-se~á a ordem ;:lo edítl'l!. na 
reall7.acão das provas. A S.-ncr E'f.'l
m1nadora., entretanto, pod .. ~é. D!t"r'.'\" 
la, (uando o considerar ronvrn~~n~~. 

Das Dis~c:6~s Ge"'"tl.:.s 

O reeurs') constará de pztiç!io d.1-
rig1da áo :J1ret.or-Gera.l, sem quebra 
de s1~Uo, () recurso, formulado pelO 
candiCatO, deverã., ~. penJ,. da inde
ferimtn~o m limine, ser fun.cam:-n
t-:cb c indiear, com precis.!o, as C!u~s
tões e 0$ pontes objeto de revL"'ão. 
Aceito o Neurso, o Diretor-C ereJ o 
encam1nhará. à Pre-sidCl1c!.a lla Banca 
E~:nmiru;.dora, que mandará preoeder 
r exame da matéria que deu origem 
à neti~o. A Inscrição do candldat.o, COm a 

A B .Inca, drpols de conhz:l!r d~s as:sir.atura no livro comp::rcr:t l. im_ 
razões a,?l'esentadas pelo recorrent-e, plIcará no conhecimento dE.sta~ in., .. 
farA reviSão geral ou parcial da pro- truç6~s e compromiSSo tácita de BC! .. 
va e emitlJ.·1\ parecer funcamentado, tal" 1'.3 condições do concurso DO~ t.Jr. 
mas só poderá propor alteração d!t mo,.., em que se acham eEtt'b"'ecid'ls." 
not,a atribuída anteriormente, se .fi- l!:':Ie doJs anas o prazo t:Iê val1drde 
car evIdenciado êrro de fato na apli- d. presente concurso, a. contar da. 
caç5-o ,do critérk de julgamento. Não data da homologaç-ão p~la lt"'esa eo 
sera a,recit:~da a reclama.ção, se não selJ.ado Federal, prorroeável por M'lis 
l'erl.igida em têrmos convenientes ou doIs _ anos. 
não indicar. com absoluta clareze, fa_ 
tos e circunstâncias que justifiquem Set,Ao publ1cados apenas Os re.sul.. 
e permitam pronta a-puração. tadooS que permitam a ha!Ji~lbeão do 

Palavra.s a mais (certas) .:... por pa_ Depois dEl aprec-ia.dos Os recursOs eal~dldato. . 
lavra. - 1 êrro. pela Banca., cabe a decisão fi~al ao As nomeações obedecerãn rl'!()t'osa-
, palaVl'BS a mal.:- (enada.s) - por 
pala.vra - 2 erros 
lJnha~ superpostas: cõ~nJmto doe d~.z 

aO) eTros e redução cla.s bati<las re.s
nert!vas, 

Sempre Que c candi('/ato houver co
n:e tido Qualquer dêsse.s erros e rcpe
Ur corretament.... l()~o ti. seguir, a par~ 
te errada ser-lhe-á. computado ape
nas 1 ér.-ó. 

19 Secretário do Senado Federal, re- mente à ordem de classiffr8ção. 
presentando a Mesa.. Os casos omissos serão resolvId':)S 

Os limJte~; minimos estabe!ecldos pela Banca Examina.dora, 
serão rigoro~;amente obedecidos. Apu.. Tôc~as as 1n$truçõe~, chamadns, avi_ 
rar-s~·fio as frações até mil6!!mo,s. Ms e resultados seTao lJubllcadof no 

DA REALIZAÇAO DAS PROVAS Dlirio do Congresso N'alconaJ e no 
Será cbriciatório, em tôdas as pro_ Diárft., Ofü:lal. Não hã jUStif!Z3tIVa. 

vas, o u..:o c~a ortografia oficial (Pe_ para o nro atendimento llOS prazos 
queno Vocabulário Ortor{ré.f!eo da detert~lnados. O candlda. l {) deve eo:: .. 
Lil1~Ul pc:-tt:.guêsa. da t .. caC:~mia. B;a_":: os~m!Jre ~m :mnbcto ':0"'1.' o e~_ 

Separação de Jlaba errada _ 1 sUeira de .Letras _ ediç:io da Im- d • para nao 1)erder Os orn2os. 
êrro. prensa Nacional, 1943). AVISO F.$ta prova valerá, c::.:m (00) pon

tos. o 1ulgamento da prova de datllo_ 
vinte ~r~fia. obedecerá ao seguinte: Dcr~;-:1o da prOfa - cento e 

(12-0> mm';tc:, 

As provas sereo IlUInmcritis ,. tin
ta, devendo O c~ndidüto ccmp=.rccer 
r.1Unldo de caneta-tinteiro ou (3fC10-

o S::nJdo não se compfJ:nete 02tn 
DO pre"'~nte nem no futuro Com re
la<;,to a moradia. 

S~rá comid' r-3.do r~!lbiJjtH!O o can
didato qu~ cYiv::r n'::ta :~u~l ou SU~ 
pericI a "St'S.3 ':Jt;). -(COJ pcnt:;s. 

VIII - n4.TILOanti!"IA 

c.omputado o número de pancadas g ~áf~ca. carre.eq.da. O emprt:.:ro de lã-
• T batidas contld::!s no trecho fome. p:.s ou d:r lt')ls-tint;.. r~~~'L';9'á. li As d-::E.::ricÕ~E para o conCLue r:. (lue 
cido. até o p:mtn alcan"'ado pe~o cnn-, de::.:I~~s;ificrv·!i.o do cznc~dato. E~ re.icre o pr€'sent~ edi':dl estsr:'!o 
didato, dcduzir·se-!31) ao t;)t?l bruto Ado:,ar.:e-á, para sigilo do Jul]:"- ab~ tas até o dia 5 de s:::frmbro d:'.S 
.J(> b:ttidas errOS ua.tilo:=!rMic<>s I!1nr. rr~~nto~ lJroce"Sn que ial!Jcç3. c, !den .. 8 ~s 12 hores. no Sa1Eo Nf::'T~ do 
cadas segun;:lr (} eEDcc-ificado acima t!.llcaçao das p'ovas, as qn.ts tla'ie- I Kti.iJ.c~o do S~nad{} F::ve79.I, em Bra. 

'E.~~ ptCY;l (m--r1.pr:::nde1a dU:ls p:::.r_ :::" quais serão rtluWpllcadOs por d-cz ru), paro 11"'0.0, oferecer o nU:DO t'S.IP1l1a, t. contn do dia. 17 do cc:-r:n"'c 
tes: {lO). Obter·,sc-n. ru;;im. D total li- p~cto maten::tl. mpq . 
. G) Veloc:'drc e; (mido de-oaTICaClS nos vinte (2:0) mi- . Atribuir-seá a nota zero 'l') à. pro b~cn!t3.r1D: do Senado [fIçc1eraI em 

b) P~rfej\.ão. _ nutos d3.· m·~~·:t. CO;:1fc:-!r-"'::,·.t, o r.nm va que aprc:cnh ... sin:it ex!,rc3são. 13 (1:- B'T~St.o de 1.['-:'1. _ J,-;C:i1C1rO 
O E":flme e ~I f'~·"-:-"'r.: ~o y"10f' de cem (00) ao rj?""~'(?n'c <:,US )-o~,l~'PT o~, co~\'ençao que .osSlbi.l.lte ser id:IL 'Men~"', P'Pi'W', r:'J''';'l)r~C? .. tl 

~Cl.:l es~as .r:lrH~ SCJ;::;'O fe.~~;s pe13l nlc<.:nç~do J maior total 'liquido de .t1l1i!ad.a.. I).an 17 à 27 de l!3tstn de leG-! 

\ 
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« 

COMISSõES PERMANENTES 

MESA 

Pte~fden(p - Moura Andrade I PSDI 
. .j .~f-Pre~ncent! NegtH!lra dl- Gama 'P't'B) 
1 ' Secfeté.rio - Dinart.e MarUJ t UDNI 

4 -:;'?crHártt. - (~lJoel'w Marinno PSD) 
3 > Secl'etârió - Actalberto Sena tP'I'BI 
4' Secretârio - Cattcte Pmhelro 'PTN) . 
1 ' Suplente - JooQuim Parente I UUJ.~) 

~ Sup;ente _. ", "unj'l' PSDI 
3') Suotenle _ VascopceJIos Tõrres t PTB) 
4.'" Suplente ~ Herillaldo Vieira lSem legenc3 BPD 

REPRESENTAÇÃO P'ARTIDARIA 

PAU nDo SOCIAL DE..\10;:;HA 1'1CO ,PSDí - 22 reprc:>cntalltes 

1 JOf< GutQmal'd - ACI1] 
::! t...~lb:liJ OIJ S:lvelra ~ - Pará 
a h'~g:élílO Harros -" LVlaranhfl..o 
4 SC'b;\stiau Archer - Manulhão 
5 V lct.orillO Frelre - Maranhão 
(J S'getr-c(/o Pucheco ,- Plaul 
7 Melle7.E'S Pimentel - Ceará I 

n WIlson Uonca1vcs - Ceará 
lf 'V_., rf"'''cj: Gurg:c: - R O NorOO 
10 Ru}' CMllelr[) _ Paraiba 
11 t.e~!e Net.o - Sergipe 

12. AntOnIo l:!alblno - Bahia 
l 13 . Jefferson de Aguiar - E. Santo 

14 Gilberto Marlnhu - GtVtnabara 
15 Moura Andrade - São Paulo 
16. At1Uo Fontana - Santa CatarIna. 
17 GuMo Mondl!J _ R. O. Sul 
18 Benedito Valladares - M. Gerais 

·19. fi'ilinta Müller - Mat.o Grosso 
20, José Fellclano _ Oah\s 
21 Juscellno Kublt.sebel< _ Golas 
22. Pedro Ludovtco - Gofáa 

P .. \H 1'100 rRABALHlS1'A BRASILEIRO (PTB' - 17 representantes 
1 Adalberto Sena ~ Acre 
2 OscaJ Passos - Acre 

10 Pessoa de Queiroz _ Pernambuco 
11. Jose Ermlrio - Pernambuco 

Vivaldu LIma - Amazonas 
edmunao Levi - Amn:z:ona:s 
t'~rthur Virftilio - Amnzonas 

12 Sllvestre Péric1es - Alagoas 
13 Vasconcelos Tõrres - Rio lie Ja

neiro 
AtlTônto Jum\ - Ce:ara 14 
Dl" Hult Rosado - R O Norte; 15 
Arr:;emíro de Figueiredo· -ParaU13 1 16 

81.fn-J"- Carvalho - Pernambuco ' 17 

Nelson Macu!tw - Paraná 
Mello BI'aga _ Pnranã . 
Nogueira da Gama - M Gerais 
~fZl:'rra Neto - Mato Grosso 

UN1AO DE:MOCRAr.::CA NACIONAL JUDNI -:-- 15 representantes 
1 Zac-harms de A,·tsumpc;âo _ Pt'tn~ 9 ,Padre CaJazans - São Paulo 
2 J. oa.CL~lm Parente _ Pinul 10. Adolpha Fl1lDCO - Paraná 
3 JOSP Cândido - PiaUl 11 Iríneu 't 'rnhauser S Catarina. 
" utnnrte Mart2' - R G do No:-tc 12 AntOnio Cnr10s - S. Catarina. 
li João Agripino _ Parafba 13. 'Daniel Krlegef _ R10 Qrande do 
6 Rui Pelmpirn - Alagoas Sul 
1 EurIco Rezende - E ~anto 14~ Milton Campos - Minas Gerals 
S AfonsQ Arinos ""'1 Guanabara 15. Lopes da Costa. - Mato Grosso 

PARI'lUO CIBER'I ADOR ePL) - 2·representantes 
J. AloysIo de Carvalho - Bah!a ' . 2. Mem de Sã - R. O ~ do Sul ' 

PARTIDO rRABALRlSTA NACIONAL 'PTN .... - "J representantes' 

1. Cattet·e Pinheiro - Pará. I 2. Llno de Matos - 8, Paulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 'PSPl - 2 representantes 

1. R.:J.Q.l GJubertf - E Santa ~ 2. Miguel Couto - R. de Jançlro 
-' " PARTIDO SQCIALJS'l'A BR...-\SILEIRO I PSBJ -:. 1 representante. 

1. At~reh1) Viana - Guanabara 
> 

MOVIM EN'I O TRAEALHIS'f A RENOV AUOR (pdTRl - 1 representante' 

1. Aaráo Steinbruch - Rio de Janeiro 

PARTIDO REPUBLICANO 'PRI 

1. Júllo .L.oeite - Sergipe 

r representante 

PARTIDO I;:lErytOCRA'J,'A CRlS'TAQ IPDO> - 1 representante 

'" 1. Arnon de Melo - Aiagoa!l 

SEM LEGENDA 

1. tJosaphat Marinho"'- &hia I 2, Hel'lbaldo Vieira ~ Sergipe 

RESUMO 

partido Social Democrático fPSD) ..•••.. o •... o... .•• 22 
Plp·tifl1.l rrü.balhl,sta Brasuelro IPTB) .;............. 17' 
União OemoerAtica Nacional t ut>m .•••••• 01... ..... 15 
Partido Libertador rpL) .' ................. ," o... .... a 
Partido rrabalhlsta. Nacional tPTN) •••• OI ... " •••• I .... 2. 

-Partido SOcial Progressista fPSP) ..•••• I o,,~," ••. IO,,' 2. 
Partido Soclallsta Brasileiro (PSB1 .. ,''.... .............. 1 
Partldo RepubUcano jPR} .................. ~......... 1 
Partldo Democrata Or'stão I PDC). .", ........... o.... 1 , 
Movimento Trabalhista. Renovador <l4TR) .• ~ .•••. 1..... 1 

64 
Sem leo.ndo ........................................ " :r 

66 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

IJJ(lCO P:Irlamcnla', Independente 

PSP - .•••••••••••••.••••••••. ,'0 ••••••••• 2 Senadores 
2 Seuadores 
1 Senadol 

1?1'N •••••• o. •••• o.. I ......... " ........ '" .......... . 

)'S:B . ',' •••••••• o. ..................... o. •••••• 

PR .' ....................................... . 1 Senador 
MTR ....••••••••••.•••••••••••.••••••••• 
l'DO .........•••••.•• ' •••••••••••.•••••.•.• 
13em legenda .•.•..•..•....•..... " ..•.•... 

1 Senador 
1 Senador 
2 Senadore.:t 

10 Senadores 

LIDERANÇAS 
Lider do Oovt:rno 

Canil!} K.-feger I UDr·fI 

V1ce-Lld~r 

Mcrn,de Sã 

13LOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

t.IdGr: Uno de Matos (PTNI 

~Vlce· Lideres , 

Aurélio. Vianna (PSB) .I 

Júlio LeIte - 'PR 
Josaphat M.1.rlnho .ser legenda) 
Aarão Stelnbruch • MTR) 
Mtguel Couto ,PSP, 
Amon de Mello 4PDO) 

. 11 - PARTIDOS 

PARTIDO SOCIAL DE.~OCRATICO 

tPSD) 

L1der~ Fillnto MUller 

Vlce-Llderes: 
W1lson (lonçalves 
Stgetred.o Pacheco 
Waltredo Ourgel 

PA1UlüO l'RABALIDSTA 
BRASILEIRO (PTB) 

Llder: Al'thur Vira'llio 

Vtce-LJdcres: 

Bezerra Neto 
Oscar Passos 
AntOnIo Jucá. 

UNlAO DE"OCRATICA NAOIONAL 
!ubNl I 

IJdec: Daniel KI'jeger 

Vice-LJderes: 

EuricO Rezende 
Adolphc Franco 
Padre C'al~Zl\ns ' I' 
LopC!!. d.a Costa 

PARTIDO LIBERTADOR (PL) 

Lider: Mem de S!\ 
Vice-Líder: Aloysio de Carvalho 

. PARTIDO SOCIAL PROG RESSlBTA 

. Líder: Miguel Conto 
Vice·Lfder: Raul Glubertl 

PARTlDO rRABALHISTA 
NACIONAL (PTNI 

Llder: Una de Ma tos 
Vicc-L1der~ Cattete PinheIro 

111 - PARTllJOS OE U~l Só 
REPRESENTANTE 

MOVL'I[ENTO rRABALHIS'I A 
RENOVADOR IMTRI 

Representante; Aarào Steinb11lch 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTAO 
(PDCI 

Representante: Arnon de Mello 

PARTIDO REPUBLICANO IPR) 
Representante: Júlio Leite 

. PA"'l'IDO SOCIALiSTA 
BRASILEIRO 'PSBI 

J Hepresentante: Aurélio Vianna 

AGRICULTURA 

Presidente - Senador José Errwrio (PTBl 
Vice-Presidente - .Senador Eugênio· Barros '(PSD) 

Titulares 
Eugllnlo Barros 
Jose FeiJctano 

Titulares 
José' Ermtrio 
Dix-Hult Rosado 

Titulares. 
LOPC-S da Costa. 
Ante-nto Carlos 

Titulares 

Júlin Leite 

COMPOSIÇAO 

PSD 

SupleD~e8 

1. Attilfo Fontãna 
2. Benedlto Valladares 

Suplentes 

·1: Melo Braga 

UDN 
2. Argemil'o -de Figueiredo 

6,uptentes 

1: Daniel Kr1eger 
2. João Agripino 

B.P.I. 

Suplentes 

Raul Giubertl lPSP) 

Secretário - JoSé ·Ney Dantas. 
Reuniões: - Quintas-Celras. â.3 10 horas 



CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 
Presidente _ Afonso Arinos I UUN I 
Vlc~.PresidtULts - Wuson Oon~ah'es ePSD) 

. COl\!1POSIÇAO 

PSU 
Titulares 

1IlI1: ... J.er~on de Aguiar 
AntonJo Balbino 
WIlson Gonçalves 
.Ruy Carneiro 

Titulare3 
Edmundo Levi 
Bezerra Neto 
Arthur VirgíliO 

Titulares 
Aloysio de Carvalho <PL) 
Afonso ArInos 
MlItnn Campos (.) 

Suplentes 
1. Menezes Pimentel 
2. Leite Netu 
3. José Fe1ir.tano 
4. Fillnto Müller 

PTB 
Suplentes 

1. Argemirf) de Figueiredo 
"3. Oscar Passos 
2. Melo Braga . 

UDN 
Suplentes 

1. Daniel K:neger 
:,). João Agripino 
3. Eurilco RezendO 

B P.l. 
Tttulares Suplen~ 

Josapha Marmha (sem legenda) Aarão Stetnbruch (MTR) 
l3ecretárla - Maria Helena Bueno Brandão. 
E.euniÓe!il - Quartas·f-eiras, às 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 
Presidente - AurélIo VIanna j PSBJ 
Vice·Pres!dento - Pedro LudovlcQ (PSD) 

TitllIarea 
Pedro Ludovlco 
Fllinto Müiler 

Titulares 
Oscar Pessoa . 
Edmundo LevJ 

Titulares 
Aurélio Vianna fPSB) 

COMPOSrçAO 

PSD 
Suplentes 

1. José FeIlciano 
2. Walfredo Gurgc1 

PTB 
Suplente3 

1. Melo Braga . 
2. Antânio Jucà 

B.P.l 
Suplente3 

Llno de Mawa (PT!->"I 

f3ecreta.rta - Julleo RibeIro dos Santos. 
Hcuniões - Qutntas-feiras, às 16 horas. 

ECONOMIA 
L"1'esl(1ente _ LeIto Neto (PSD) 
lT.ice·Presidento - Jos$ Ermirto <PTID 

Tltulareo 
<.. Leite Neto 

AUlllo Fontann 
José Fellclano 

Titulares 
José Erm1rio 
Melo Brasa 

Suplentc:J 

Adolpho Franco 
Lopes da Costa 
Irineu Bornhausen 

Titular"" 
UI:lUel Couto (PSP) 

COMPOSrçAO 

PSD 

UDN 

Suplenteo ' 

1. Jefferson de AJruIU 
9. Sigefredo Pacheco J 

3. Seba~lâo Archer 

SuplentC3 

1. Bezerra Neto , 
2. Oscar PassoWl 

l'ltulares 
1. José Ca.ncUdo 
2. Zachartas d.e AssumpÇlo 
3. Mem de Sá (PLI 

B.P.l. 
Suplente.> 

Aurélio Vianna IPSB) 
S,cretárl. - Araoy O·Rellly. 
Reuniões - quintas-feiras, à!I 16.30. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
P:residente - Menezes PlmenteJ (PSDJ 
V;oo-Presldente .... Padre Cal .... ns !PTB) 

'l1.tWBl'e:J 

Menezes 131mentel 
Walfredo GurgeJ 

ClOMPOSrQAO 

PBD 
Buplente8 

1 •. Benedito Valladar ... 
• S1Q'efredo Pacheco 

J 
) 

, 
I' 

"Titulare. 

Pessoa de QueIroz 
Antonio Jucá 

Titulares 

Padre CaJazans 
Mem de Sá I PL) 

~ll 

1. 
2 

TJDN 

1. 
2. 

BP1. 

~~ cj$ 1. =---

Suplent..o-

Edmundo Levl 
Vivaldo Lima 

suple·ntes 

A tonso Arinus 
rvlilton Campoa 

fitulare. Euplentes 

4 

Josaphal Marinho ISem legenda' Uno de Mattos ,PTN) 
Serretárla - Vera Alvarenga Marrn 
Reuniões - quarta-feiras às 16 horas. 

FINANÇAS 
Pre~lClente - ..... ..rgcmIro de lo'lI!U€uedo (PTB> 
Vlce·PreSldente - Danlel Km~f.wr ,UON, 

'TItulares 
Vlctorino Fre~re 
Lobão d:3 SllvelrQ 
Sigetredo Pachéco 
Wilson Gonçalves 
Leite Neto 

'lltulares 
Argemiro de FigueiredQ 

Bezerra Neto 
Pessoa de Queiroz 
Antônio Jucá 

TItulares 
Daniel Krleger 
Irineu Bornhausen 
Eurico R,e7ende 

Titular 
~m de SÚ 

Titula,reg. 

COMP{)SIQAO 

Pt1U 
Suplentes 

1. t\.tti110 Fontana 
2 J)Se Gulomard" 
::I f,uttêmo de Harros 
4 Menezes Pimentel 
"I Pedro LUdoVico 

prB 
suplente!' 

... , José Errolrio 
., E1mundo Levt 
:;, r..:elo Braga 
4. OSl·aI Pa5S0S 

UDN 
suplentes 

1. MIlton Cam.pos 
2. João Agripino 
3 Adolpho Franco CI 

PL 

B.Pl. 

Suplente 
AloysiO de Carvalho: 

1. .1ül1o Leite 'PR) 
, Suplente! 

.. 

Uno de Matos tPTNl 
Aurélio Vianna 'PSBl 2, JClsaphat Martnho 19crn le::r::!nc!a~ 

Secretário - 01d Brtlgger 
~eunlões - quartas- feiras. 

INDOSTRIA E COMé:RCIO 
Presidente - Senador José FeUctano fPSO> 

Vice-Presidente - StmadOl Nelstn Maculan iPTB) 

COMPOSIÇAC 

Tltularea 
José Feltciano 
Atruo Fontana 

Nelson Maculan 
Barros dt~ Carvalho 

Adolphn !'muco 
lrineu Bomha usen 

PSD 

B.P.I. 

t:iUplentes 
Lobão da Silveira 
Sé: bastião Archer 

VI valdo LIma 
O~·car Passos 

Lopes da Costa 
Eurico Rezende 

Ae..JrC.,o St(!lnbruch Raul O\ubertt 
secretária - Marta. Helena Bueno Brand60. 
Reunião - quintas-feira 1, às 16,30 horas. 

LEGISLAÇll.O SOCIAL 
rreSlaente - VtvaldO L1ma {PTBI 

Vice-Presidente - WaI!redo Gumel (P3D) 

'11tuleI"e' 
RUY Carneiro 
Walfredo OurgeI 
Atttllo Fontana. 
Eu\lênlo de Barros 

Vivaldo Uma 
Antônio Jucá 

EUrJ,oo Rezende 
Antônio ClarIos 

COMPOSIÇAO 

PSD 

... rB 

suplentes 
1. Leito Neto 
2. JOJ:é Guiomard 
3, Slgefredo Pacheco 
4, L.obão da Silveira. 

1. Edmundo/Levi 
2.. Pessoa dQ Queiroz 

UDN 
1. Lopes da costa 
3. Za(,harl .. de AssumpçAo 

E.p.r. _. 

AurelIo Vianna (PSBr Aarão stoInbruch (MT1'I) 
Secretária - ~a A1y~renga Mafz'Q. 
R~uniõea - t.éra .... fifrae.. às 15 horas. 

.. 



~Airlp!no 
Joié Cândido 

MWAG , iNSRGfA 
. <lOleOG.t9AO 
~" - Josnl1ltM Malinha 

~ent:e - ~l1o de Moraoo 
P. 8. D. 

fluplent<l& 
1. Sigefredo Paéh."" 
2 Leite Neto 

P. T. B. . 
1. .t:l.ntônio Juoo . 

. 2. José Ennhio 
U. D. íl .. 

1. ~pes da Costa 
2. Antônio 'Carlo& 

B. P.I. 
AUrélio Viam>. Júlio Leite (PRI 

Secretária: Arncy O'Reilly 
R.suni6ea, O.uartas ... feii'as às 16 horas 

POlIOONO DAS S~CAS 
. Prcsldenu ...... _ Rw Carne1.l'O IPSDr 

,'ftDo-PTeslae1lte - h uréllo Vianna (FSB); 

c.oMPOSIQAO 
PSD 

. Su.1l1ente. 
1. SJgc!redo f'.a.eh.eco 

Illx·Hult It<>sado 
Ar1!mlro de Fl~tdo 

2. Lelte Neto 
I'TB 

1. AntônJoo Jucá 
2. JOSe llrmlrlo 

UD~ 

~ tln1f~':," 1. Lopes da C""tc. 
a AntOnlo Ca.T1o,; 

11 P.l. 
JUilo LeJte (PR) 

llocreL4rl. - AraC» O'Re!lJy 
Reuni5es - Quar~a_· ~eira.s.- àS 18 ~ 

• PROJETOS DO EXECUTIVO 
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO. 

~.sldente .- 8enM<;r Jo4o 4iftplno <UDN) 
tr ... ·p,. .. ld.nte - Wilson Gonçalves U>SDl 

Titular .. 
l;.!l!~ Noto' 
Joa' Quiomard. 

liI&rrOB Carvalho U.-. Neto 

'-. 

. COMPOSIÇAO 
PSD 

Suplentes 
W.lfr~do Gurgo! . 
JOSé Feliniano' 

. l't. 
RUy Carneiro . 

AI01tto de OarvalbD 
l"l'D 

. EdmUI!!I. Levl' 
Melo Br"·ga 

UON 
AntoniO Cor!oa 

• Ado!pho !;'ronoo 
BPl 
• Auréllo Vianna 

REDAÇÃO 
.I'f~4ent8 - DIX·Hult Rosado (PTBI:' 

1'1_pr.".,rtlenu - A1lwnlo CarlOS (UD:!<, . 
COMPOSrQAO 

PSO. 
SuplenteaJ 

1. LoblIO .,.. SUVeIr<I 
2. Jose l"l!c'""", 

PTB 
EldIllundo t.eol 

UON 
Eurtoo J:1;'""nde 

·2.Jt.l. ,./ 
Josapl'.at Mo.rlIlho (som ~l; 

~retêJ'ta - Ezra;' Abr:thõ,o 

RELAÇõES EX1'ERIORI::6 
Prestdente - Benedito VallaCla. t.~ ll'SIJ) 
Vl •• ·Pm,idente - Peosoa de Que!r"" fPTBI 

CO~U'(j~ .... ~~O 
T!tul ...... 

13.;;''ldlcto V':tlladar .. 
Fillnto MOllel 
Menezes Pi, nentel 
Jose QUlomard 

:Pessoa. de Queiroz 
Vlva..1do f,.,lma 

. Oscar ?a.sso!> 

AntOnIo Carlo'l 
José Cândido 
aU! Pa.1metra 

Sup!ent ... 
I?SD 

1. 
a. 
a. 
4. 

RQf CarneIro 
Lelte Neto 
Vt\!:torlno fi'rClre 
WUSon Gonçalves 

!{TB 

IlDN 

1. AntOnio Juoã 
~. Argem1n> de Flguf\!re<lo 
a. MelO Brap 

1 < Padre CalazallD 
a. Jo~ Agripino 
3. Mem de S~ IPLI 

B F.I. . 
Aarão Stetnbrueb O.ITR) L1.nQ aI: Matt4s i.l'TNl. 
Secretárto Joio 8a.tiBta oartejoD Branco. 
Reuniões .... qumta&- ie1ru#" M 16 nora.:!. 

IA~ 

."rt< . .d"'to~ WJo 
~O 

'tItulut:r 

Iosl: Ciândldo 

.44""", 

P/.:I1) •• 
1. 'Valn"'" au.,oI 
11. Eu;ên!o _ 

Antlônlo JUIlA 
tlDN , 

Lopes da CostA' 

B.f'.l. 
R&u1 1:I!ubert.l IPSPr MJgu81 oout.o CPGP) 

SecrotdT1O - Eldu4rdo Rui B~rb<lsa.. .. 
BeuntOU - qulnte. .. ·fe!raS. !Ia 15 !toras. 

SEOURANÇA NACIONAL: 

~~;:~~~~';-;I<!~.ho.rl"" ~ Alaumpç~ HJlJNl. 1 - José OuJ:omI.J'Ó rf>SOI 

,... I:lulomard 
Vlctorlllo FrelTe 

Raul <l1uber14' «PSP) 

lX>Ml'OSlÇAO 

vrB 

I/DN 

1. Ruy OIiflleÚv 
2. Mtlllo 1"on_ 

1. J~ ~fl'Io 
S. D!lt.Hult RoZad,o 

1. Adolp!lo ft&Il;1O 
I._~ 

. 8.P.l. \ 

AureIIc ~ _.t __ ~81_ Pfaende. 
..... n1ôe8 - ~_~~. 110 l' hol'aA. 

SERVIÇQ POBllCO CIVil.: 

J.I) 

Pl'B 

. I .. Vlctonno _ 
•• S!gefre90 ~ 

1. MelO sr-.a 
I. AntOI1lo Jucfj 

MeIn de SA 
8.P.l. 

MIguel. couto «pm:' 
,s .... et4r!o - Jos~' Neli Cantas. 
Bete.t" •• - terç .... felr... llD 1& horas. 

:rRANSPORTES. COMUNICAÇõES E OBRAS POBLICAS 
COMPOSIÇãO 

EugênIo' Barros 
WilSOn Ck!tçalves 

MIguel couto «PSF) , 

IlSO' 

t. JeffeTSaD lfeAgulu 
li. OOSé GUlom0if4 

Melo Braga 

trDN 
lrlneu Bo1'IllUlusen 

81',1. 

Raul Gl1Abertl Il'SPI. 

• ... ·.t4110 _ ~""andN Pf •• nde; 
BettnfO<!. _ q1l&l'ta&-t._. U ~ boras. 

tf' 



A) 

, ::,r;:,; _.=-
~arll RevIsão do Prol~to que 
define &, r~gula. a .PIlOTE
ÇAO AO DIREITO 00 AU- O) 
fÔR 

Crlil.O.à .:m· V1.rtUâe elo ReQuu:merlto 
n~ 4üo- e~ '" do Sr. 6enaaol M.lltotl 
Camp06, a.provado ~ ;lO ali ,&!leao 
d. IDGa 

OIARIO 00 CONCRESSO NACIONAL {Secf.I1JI} 
~-- .~~~== 

Agôsto de 1964 ~835 
.~ 

COMISSõES. ESPECIAIS 1 ':' ..... Ib ••. (ltumore ao "'03 "". 
tVeq1Je-;·un~lJt.o I1iHI~ apr e!p 12 De 

• , ; o tembr(. Ilf' H162 • 
Para E!studo das cl\usa; que G) Para.o ~~udo da situação' - B::~ ~b tte uezernhrc (jr .flti4 _'+10 
dificultam 8 PRODUÇAO do CEM I RO I S:CI\IICO DE I RequenQ1CD!;< I ,,,. Ô. 'p' e:o i! .,. 

. n - J" .:eí'emtlrc de 1963. 
ACRO PECUA"III é suas ré- AERONJIU llC" I: DA ESCO . çomiJ,e!-lH1H em '9 ao OI""','· oe 
percussões negativas na ex- LA DE ENCENHAR!." O!õI'9ô' I', ti, m"," d. 19,3 e" ".".11 
r-""'\tção AERONAU T ICA. DE S JO. oe ,"5:1 . 

OeSl"naoa eJ:D 3D Clt Q.ol{tt1bro de ,Ortaaa em virtude do Rt<lUeraneD~ 
1952 to n'. ~69-63 . a.o \Ír. SellBQQl Jo>ó Cri""" em ""ua. nu ""Í'lOrwlfn· 

S~ OOB CAMPOS Hemoros 1161 - p!.\.!'t1d('f; 

Jt!Jlcr"n ae A6 :dal ~ P.;.i.; 

tlrvfrúgad.a B.te 15 d.i dizembt'O ~ I!IrmtriO. aprovaao. na !essãc t:Je" 10 ae ti. QIt lU8 6'J do SI SCnadtil t'it.-11rt 
196J em VirtUQl3 ao Requerullénto an.. 19O5w de 1963. . ~ Qalaz.aIl'S. -apnlVIiQr 00 ,essae lI!' L3 

I..vr.ta~. ua '::iHIJI!;ru '.t~.ll; ,,:lr1} ~D 
:tHi~, .~ t"'$U 

mero 193~62. aprovado em l2 de Oe--· Clt: Qovembrc d.~ :963 
Zembf(l de 19G2 Destgnaoa em, 22 de IlgôS~ de 1913. i DesLgnaaa "em 1::1 \2e oovem:or\J at 

Klh •• StUl!lf'(l - P~D 
t$eoeU.lI;u, valJ80ílret- - P.sD 

CompLer.a.aa em" de' ,aneJ.!'O de Prorrogada POl 1 ano, 'em 9"1.ftU'lf' 1963 
1963. 0000 ~ Qeslg:riaçã.o dOS $en~vres 1.Cl RequerlD1entc ntl 1 197·63 _ <10.,~ Prorroga,às Ilt.é 16 de d.ezem!lrc Of 

. WU.$OD Uullça.JVe:: 4'3 Qe 1i,:nJ ~ 
um;$· ., t'::ll.} 

UilD:f'J K,r!t.'gel - UUN 
Senadores . Vn,sconcelQS Iorrea o Q,hOI SenadOl S!getredO flacbeco. 1964 em {lrtuae ao ftequer:mcllltc "'O~ 
Edmundo l.,eVi. ' . a.provadO em lb cle tteu:nhl"O 14'" mero 1 153·6~ elo Sr S"e'n~dor .",,,'0· 

L.<J~e:. Otl .\Jl)sta '2~ ae JU~ub.:<. .... 
,!/â:.I . • UOI'< 

PrUrl"Oi~áa atê 16, Cle ClezeQlbro ck 195'3. 01.0 Juca. apruvad ... em 10 d, 1~':!~!ll' 
19"64 em '1irtÚdtt do R.equerune.p.to nó.. . .: bro de 1003 

M.lJwo L.'ampoo ,V ice· t-'resh1Ct •• eJ 
HerltH1Qo V'elta uut-i 

mero 1 193-63 .110 8r .. senado: Mene- Mem~r~ f5) - PnrtltWs .M(,'mbT~ .61 - PaTtteO.s 
~e.t P1mentei· s.p:ovado em 15 .te de-- J~ Fellclano _ PSI>,.' Jose to'eliCllino - PSD. 

rlllJ, i:'&lmeltá _ I,JLJ1'o 
:-.illllc$r.re t'~t'\Ciet. ,"i~ Ct a:;:\l ~e 

zembto de 1963. .e;lgelreQ.Q ~cnéou WlccPr.J Ruy Ca.rnelro ~ PSlJ 
:-'t:3D " ." Ant, ~nlc J}lcâ - pTa 

196:1, , 
Ht'l,errs Net(1 '23 O!:' ~:)TU ;le 196J., 

- P', B MOllllJ"", 17) - Partidos 

OJJben", Marlllllo - PSD. 
Menezes PlmeateJ - PSD. 
Htnbaldo Vlenra -. Ui>S, 
Milton Camp'''. _ UP~. 

Vasconce1Q1 ~'orrE6 _ lYl'"B. 
Edmundo Lo,l _ PTB 
AlOYsio do carvaJhc - 1'1... 

JOse &rnUrta (presltlent,e, _ l-'TB Padre Ca.laz&.ns - UUN 
LOpes a. OOS,. - UUN, --
AI1réUo VJ.a.Dlla IRel8ton - PStJ, I 

o seo:-etíU1o: AlJXtlw .~g1statlV(), fi) Pará o estudo das Me'l)sa-, t\,t!"fU:' ua ·v!lJhc. I:""J B 
~L-I0 Alex,andre Marquef; de Albu.. gens do Podet E:iecu'ü~c re~ hlQy51-Q de L.:arva,h" ,PlC.:iI.1..:t.t.e). 
qUf'...rq\l~ Mello ." .. E R 

néut1lô .. , 2' •• 4 .. ,te1l"1» til i. ferentes à. R f O ,MA AO· .. Pl 
nora. MINISTRATlVA "f·m a. s. - Pl. 

J~l.~<'lDIJa! Mar1ntl{) - S IC."!t'nda, 

Atll.n:t<. CCJSY - .p rH. 

B) Para estudar ~ situação da E} 
CASA pA MOEDA 

Crle.aa paz UtIClawva dà Cãmar€l I, • 

Para eietuaJ o 19vantamen .. doo DeputadO$ opro\"ad~ nele Senl:t,k I\!~) PrOjeto de Ememda à C::mS. 
to da PRODUÇÁO MINERALlem 1 12 1963 tl!\llção nO I 6, 

• '0 • Mem\:)ro:s 113) Partidos 
DO PAIS e estuda; 08 meios Sena.dores: ~QÜ~. qWl'úl!. ~OHl{t~ ,\S M,\ n~ ... 

Cna<t.a em VU'tude Q-o aequerunllD· 
to D' õ6i-ll3. do Sr Sena60r &011 .. -
80D ele AatUat. ü.prova-ào em li IH 
agõstCI de 1963. iJeelgnada em 28 Clt 
agOsto de 1963 

Pr\>1T0lleaa &~I l~ d. ma:ç., ao I~ 
190 dias leni vt.t'tude do, RequcrlJXlena 

to número I 16(1-118. do Sr, Seu.na' 
J"crterson de Agular aprovado em lO 
de d .. embIO de 100:1. 

MemIJ"'" CTl - P .... tldo> 
J eUer80D de Agul"" <!>reSUl."", 

PSD. 

WilSob Oonçai... - PSD. 

Arthlll VlrglUo - P'!'B. 
EClmWl<\o t.eVl - PTS. 
A<loIPll<> FranCo _ UPN, 

Eurico R-ezende IVlce?re$.ldcnteJ 
UDN, 

JOS&pllat MBrtnbo·- Sflegen"". 
S .... otAr\O: onelal Leg'.alatlvo, 

1'1.-6, J. B. Oasl:'j"" Branco. 

capazes de' possibilitar a'l' Wi.i.ron GoDÇ.a.lV.~ - PSD. IU:\; 0,\ CO;,'U'I';H:!'I.t.li\. t'~a\ 1\-
. . •• t..eife Neto _ PSU n\'t\ uu SE~AHO t:\, t.t l;'d,\} 
sua Industrialização Slgctredc Pat:hec.o _ PoSO. A~ OI! ilj~{j~'OH ~ 1'..:1.0.\ I·.H..'-t . ."ou 

Argenurt... d.e FlgUC!.fCQl. _ p'rB. l)\.b l:nl:."'}~S IH ,Ui.s1'lJ\t) IH .. 
Orla.Oa em Virtude (1Q lkquer1.oitlen.. EdllhUldc: LeV] _ P'l'U I'i.OíH'\rl' -l l·~H.\L\;;:I'.!\'Tt ~ 

to 0\1 665 .. 6a, doSr Senador.·OSáJ Adolphc l'1:aucc _ llUN. A;:··i{U· ... At:: I.J :I.~Slt\HH.tt'.,j.·:'It ... 
Eniltrlo, aprovado tl1 scs.s4.<l de lf de .,},'" u 1'0 o HOtHI' .. H~'.:'·I () t! I) ~if' .. \ .. 

V4\.-' Agr!I)lllCl - U N, f,\.'I};."iTO :){'. ,·:F1.é\{.·Of:-' 1/1 .. 
setembro de 1963. A.uréU, Vlanns _ psa 

19 de sctemnro de JosaptiBt Martnho - ::leu; te;jf'o4.a I?U.n-l,\rl( .. ~::, t.:o:\) l'AiSE:-, [:::;-
199~1gnadB em Deputa.d03:. ._ fHA.:,,;riEIHOSl 

GustaVc capanema fPre,!)'i(jectCJ - Elt!l!.a em i oe outUOI OQ€- .961. 
Prorro~ada em vtrtuCie do .:id1jue

rlmeIlto n' LlóB-63, da Sr, SOlWlo1: 
!vruton campos, apro.vado Da sessão 
d. 10 d. dezembro de 1963. 

M.embrO! 9)' - PartJdOB 

JoSé [i'eUClaDQ - ~SD. 
Attllio h'uu!&lla - PlID. 

PSD . P'·QrfU~;!:Ida· 
Aaerb8J Jurema _ PSU - ate 1:J, Oc dCz!;!mlJ:-o Cle !9.I~ :'t~'O 
L-aerte Vl4' ra - UUN ,SUi)..;t..l::Ll.'dt Hequt:!l'!UH:nu. W7 61 apl em .4 -.e 

pelo epu~ado A.rnald/..' N<Jguel.:'jl). 1"'~'.'!lltllo Qí- anHo 
SeltoI Oia.s -, UUN - au 1b de ,jf'Zemtlrt: de ~;,;1 Of',O 
Doutej de 'AliclraQe - P'l'B. t..teq t l:m-tiJ apr êm lU df; C1~·7,e!ll .. 
Amaldc Certle-1f2 _ p~~ o 'Ore Qe 1S5::s 
Jua.rer rávora _ PU{.;. t)omlJie:Uda cm ~f) <N autuO$"( .. C~ 
EwaJdo ?1DtQ _ M'C'R.. Ui6:!. e H ::ie at.,~l: de 1~62 Eugônw BaJ'ro. - PSD. 

Jose Ei'm1río tRelator) -
a ... rra Neto _PTIl. 
Molo Braga - .PTB 

?TS. I' . l\-1emof~ tJijl _. t-'drUOO1i 

.I) Para, 110 prazo de três (3) Mene'''" ~,men<e. - PSO. 
\\'rl..:::.o.o uonçaJvc.!t '23 ele 'iorll de 

meses, proceder no estw:1.o UHi3. _ ?r\::"sld~l1te - P$D IJOpea d. Costa _. UDI!. 

" M.UtoD (;:am~ tPre8ldeDtel 
UPIL 

das proposicões que dío-am l.NO~ cl!:l t:iUvelra· - psu 
, re.speito à p"articipaçâobdos J ., R~~IJCarllejro ,23 ae allrU -:te IU\l;!J 

C) 

Júlio """te IV\CePt.} - PR, 
o secreta.rlo: Aux!llíU &."eglSll1tlVC 

Para o l)S,tudo dos efeitos k'1.-1O Alexandre Marqu.. do alOU
da INFLAÇAO E DA POLITI- Querque MeUo. 

trabalhadores nos luc.ros UUlau i\1. • .md.:.n j., de oU!,U:)rç de 

CA TRIBUT ARIA E CAIV 3tAL ReUllJões: . ô'S feir" tio 16 nor ... 

SOBRE AS EMPR~SAS PRI_ -
VAOAS F) Para estudar a situação dos 

cnada em virtude do Requerunen. 
tO n' S:U .. 63 do e~r Senador Gouves 
Vieira. aprovado "". sessão d. li de 
agOsto de 1963 

Destsnaa. em 8 d. ãgoslo a. 11163. 

ProlTOgllOa em VUT\lae ao Requen
mento n' 1.161 ds 1983 do SenDO! 
Senador Attillo l.i'ontana. aprD"'ajo 
em 10 de dezembro de 1983. 

Membr08 '6) - partidos 

Atttllo Fontana 
I'SO. , 

José FIlU.o1auo 
PSD, 

Presidente 

IVlce·Pr. } 

José I!:rm!rlo - 1'",10101 - P'rB, 

Adolpbo FranCo - IlDN. 
Auról10 Vianll9 _. ·PSD. 

Secret::..,rUt:: u1.tc,;.at L"'~u. Lt.tt~ 
PL-3, JwJcta .:.llbNfU eLos ,SLlnto;s, 

TRANSPORTES MARITI. 
MOS E FERROVIARIO~; 

CrlaC1.a em Vlrtude c1c ttequer.men ... 
~ 09 152 .. 63, do Sr. Send.dor José 
Enn1rio. e.piovado na sessão de 13 l1e 
navembrc de 1963. 

üestgnads em 13 de aovem:bro je 
,963. 

E'TOt'rQgada até 15 de àezeulbro Oe 
1964,. em vtrtllde do Requer1.1neoto 
n' 1 162-63. do Sr senado. Júllo 
Le.lte. aprovado em 10 de de'U!ml>:-c 
de 1962. 

Membros (61 .- PartiCb3 ' 

AttlllQ Fontana - ~SD. 
1:S1gerredo pacheco _ PSDo 
JOSé Ermlrto - PTB. 
:rtneu Bornhawen - (TOS. 
Júlio Leite - PIl.. 
Secfetár1.Q~ AumUar t..eg'3I\.UVC 

PlrlO, Alcxn.D<1re M. Gc U. M:;:to. 

das emprêsas, 
. IilEMB!WS 

Senadores: 
Bezerra Neto _. presidente 
A.!onso Arinos - Vice .. Presldente 
Jeffersun de Al~!nr - Relat.61'. 
Leite NetO 
N'e.ll::on· Macu1all 
Eurico Rezende 
A uré1\o Vianna. 
Se-cretárLa; Aracv o'Re1Jly de S:>uZoa 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 

U)641 _ PSl) 
guncc aezende '23 de aDrll .:e 

L9ti31 tJDN ~ 
DanIel Kfleger - ()I3N. 
Milt.(,lD ca·mpos IVlce°PresICe.:l:-C): 

_. tJDN 
HE:nouJOL Vlelra _ UDN. 
Lopet. da Costa _ UDN . 
Sll\'estTf ~érlCJe6 ......•. ) _ E''l'B 
'J j va1C1c. Lima - ~. 
Amaun- Silva ,24 de a.brll de ~gl$;n 

-·PTB 
Vaga j(1 Seruulor pwto FCrrw& 

':I~ de abrO de 19631 - Rele.toz 
P'l'B 

AloysiO e!e Carvall10 - PL. 
PROJETOS DE !l:M!i:N LIIl. d. Mato. - E'TN. . 

DAS A CONSTITUIr ÁO L) Projeto de Emenda à Cons-
J) Proj€1o de I::menda à Cons- tituíçlio n9 8/61 

tituição ,,9 4/61 15f>'JRiI €."O"~ll!U;\O POli PRO-
POSTa DO SENADO DE çmWE 
D:l ~]]lSSAO OIPl.OMA nCA na 
CARil T"2R Pl~nMANENTE). 

IQUB OISPo.i!. SOUR:i ~N()!lilE:~ .. 
TOS 00& 1,IAGlSTR"DOS. 

Eleita em 2'1 de Junh<l do 1961. 
PronogaOa. 
_ a.té J5 de dez~bro de !t~3 p~~c 

RE'querllnenro 6C!), 61 ti:;:'. em H tH: 
dezcmbrc de 1961. 

1t!le.lta. em ó de outubro de 1.061. 
Prorrogada: ' . 
_ att 15 de df'7.$mbro de J~;').J oe.!o 

t.1CClll('r1;nento C~3-Gl, e,'Pro?~ce ('!ri 14 
de janf'iro de 1931; 



2f~ j C~i:;:~-fo;;-a 2~ 
~ 

_ Ilt.e 1:> ae lsne;ro Oe 1963. Ue'J.O 
Req~I~:'UlJelll .... HH-ti:t aprovad<.: em 12 
de J;~Zt'm:)rL Qe 190Z .• 

_ ate Ll:! de :tezenlbrc. ae 1964, pejo 
J;tequllnmenW l 140-6J 8prvvadc ezn 
10, de oezelllorc de J963 

(;ump,ctada em 30 ae marco oe 
19i;;! ,J9 de outuorc de 19li:.l, ,-~ dt 
Ilbo: je 196:l 

Memon:)f 116) _ Partidos 

:Merel.e!> Pimentel 7 PtiU 
fLl~ CarDe:n. 23 ae ab~U c)e 19lj3) 

_ ~:·esldentf' _ PSu. 
u'oa,(,) na' 8live1Ta - PSD. 
Jeliersun ae AguiaI .23 de ilorll ex 

l!Hi~!' - P8lJ 
G'..lHlc Mondln t29 de QutUllI'O de 

:t9Bl' _ PSU 
l)llnle. K.r1eget _ UDN. . 
Euneo Rezende 123 de a,:,r1l Cle 

19ôJ' -; UUN 
A'l.llt,on campos - UDN 
Hel·ibaldo Vlelra 'Vlce· PresIdeDte) 

_ UUN. 

u"Jpe~ da Costa - UDN. 
Vaga au Sellador PlOto FB~eU'8 

·(23 de alJrIJ ae J962 - Hela f,ol -
PI''' 

Her,erra Neto 123 de abril de 1983j 
_ PT"H 

!lm~urv Silva 123 de a.bril de 1963) _ PTB 

Vrllaldo Lima _ PTB 
1.1()V~1O de Carvalho - PL. 

. Lmo de Matos - PTN. 

M) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 9/61 . 

(QUI!: IUOUIFl{?i\ o REGIME DE 
. J;tlsCntMINAÇAO DAS RENDASl 

Eleita 'em 'lO de llovembro de 1961. 

Prorrogada: 
_ até lb de dezembro de 1962 flCJO 

RI~Q'ier,ment(l 605-61 ap-:"Ovadc em H 
Ile dezemlJr<. d.e 1961; 

- "tf lb ele dezembrO de 1963 Delo 
fli'q .1enmentO 182-6:l aprovado em 12 
Cl' j?-/-I?m bro de 1962. 

- -tt.e I:) <te dezemlJrc de 1964. Qelc; 
Re[punmenlQ 1 141-63 aprovado em 
1(' je de:t,embto. de HIG3 

1\·lemoro::, tiSI - P».ftHiOS 

J{'tter~JD Qe Agu1al 123 de a,brU 
de . !Jô~' - PSU 

l\lt:neze: ~lmentel _ PSD. 
1"11101,(. MuJlel - PSD 
<...j~.l:d() Mllndm 129 de outub.-(I de 

lSol - PSL> 
HlJy Ci!.rnem,) ~23 de abril t1e 196~ 

_ P::>U 

D.Jfl.eJ Kneger IRelator) - ·ODN, 
Euncc tt.ezende 123 de &o-riJ de 

1~'j3, - UlJN • 

MlltuD Gampos - ODN. 
HcnbalClú Vlelra - UON. 
R:.l.l Patmem:l -UVN. 
Amaury Sllva _ ~ de abrU ót: 

l!H';;S, _ P'fB 
B·.ut% CarvaHlo - PTB. 
A -gemlro de FigueIredo - P'rB. 
Bf'zerra Neto 123 de abril de 1~3 

_ PTB 

AlOySIO de Canalha :... PL. 
Line de Matos - PN. 

N) Projeto de Emel1da à Cons
tituição n9 10/61 . 

·,APLH .. AYAO OI\S l.~'l'AS DE lM~ 
. POSTOS DESTINADAS AOS AlU· 

NIClPIOSl. 

EleIta em 28 de dezembrc de 196Z1 

Prorllg:ada: 

- à,te Ui ae clezembrc de 1963 pele 
Req 783-6::1 aprovado em 12 de de-
membro de 1962. 

- a.te 15 Cle dezembro de 1004 001e 
:Req. 1.142·(t3 aprovad9 em 10 d. ou
tubro de 1963. 

OIARIO DO CONGRESSO NACIONt,L (Seção 11) Agôsto de 1964 

Completada em 30 de. março 
1962. 29 de out.t:bro de 1982 e 3 
'ibrll de 1963 

C1e Joko Agrlpmo t23 de u.brU de 1~tl3' 5) 
de - V:ce-PreS10ente _ UUN. 

Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 5/62' 

Memo:-'Ds (l6) - partJdOs 
Danlel Kr'leger - UDN 
Silvestn Per\Cles \1S de abril de 

1963\ - lyrB 
JetterS<.JD de AIIU131 - PSD. 
WilsoD Oonça, ~'es (23 de &Drll 

Hil63) :- P8lJ. 

Nog'ciell'ü da Gama .~ PTB. 
l!e .Barros Carvalho _ ?11.1. 

I 
Aloy,stú de CaJ'Varbo - PL. 

RUy carOeltO _ PSD Allréllo Vianna ·:.1:1 dó abril de 
19631 - Rel-ator - PSB. [.,obâc Qb Sllvelra - PSD. 

Guieto Mondin t:!!.l de outubro dt __ 

19621 - PSu 
Ml1toD Campos - UDN. 
BerlbaJdt Vieira - UDN. 
ltOPeb da COSta - UDN. 
João Agrlp.no 123 de abril de 1183) 

- UUN. 
l!."'UncQ Rezende 123 óe abrU C1t 

19631 - Ul1N ' 
Silvestre p~nc.le5 123 de ELbrU dt 

19631 _ PTB. 
oNgueL!'8 da: Gàma '.- PTB. 
Barros CarvlUIo - p'}'B. 
JOSaphat Martnha 123 De 'brtl de 

1963) _ S leg 

Q) Projeto de Emenda à Cons-
titúiÇâg nQ 2/62 . 

:l:-O:S'ITl'Ul NOVA OlSCRli\tlNAÇAO 
DE RENuAS EM FI\VOR DOS 
l\IUr\lctPIOS1. 

Elelta em 23 de maio de 1962. 

prOrrO!l~ç:'l,Q: 

- &Lé Ui de dezembro de 1~63 p(oJc 
Requeru:nern.o lH6- ti~. a:provado em C! 
de dezembro ae 1962; 

_ até 15 de ctezembrc de 1.964 ':)"110 AlOYS10 de Carvalho - PL. 
LlDo de MaC.os - P'rN. ,(. Requertrnento 1.14b-63 s.provado OD'J 

-}...:" 10 ele dezemtJrc de 1963 . 

O) I COmpletaoa em 23 de at)rU de 

Profeto de Emenda' à Cons- 1963. 
- "11/61 Membros - Partldos ,', tituiçao n' 

.CR1A<;AO DE NOVOS 
MVNJL.:JPIOS, 

Eleita em 28 de mArço de 1fOI. 

Prorrogaçá-o: 

- a.te 15 de dezembro de 1963 pelo 
Req 194·62. aprovado em 12 ~ lIt .. 
zembtt.; de 196:o! 

- ate 15 Cle aezembro de lt64, Pt'Jo 
Req 1 . 143- 63 aprovado em ~O 4e 
de:z.emorc de 1963 . 

COmpletada em 29 de OUtubro oe 
1962 23 d. abril de 1963 • 22 I!e IU
lho de 19C3 

Membros - PartidO! 
Jefferson ae Aguiar _ PSD. 
WilsOD Gonçalves l23 de abril de 

lSb3) - PSD 
RUv CarneIro - PSD. 
L.olJão Qa ::lllvetrQ -, PSD. 
GUldc Mondin 129 d. outubrO de 

L9621 - PSP 
MilwD campos - ODN. 
HeribalOt, Vieira - UDN. 
Lopes da Costa - UON. 
João .Agrlpino (28 de abril • 1983) 

- UDN . 
Ji:U.T1OO Rezen de (23 clt abdl 4t. 

lS6" - UON. 
Silvestre Pertcles (23 de abnl. de 

1963) - PTB 
N<:gueU'a da Gama - PTB. 
BarrO! carvalho _ PTB. 
Aloystc de Carvalho· - PL. 
M1guel COut() - PSP. 
Cateete Pinheiro t23 d, abril 4e 

1963, - PTN. 

P) Projeto de Emenda 11 Cons
. tituição nq 1/62 

tOBllIUA"l'UIUEDADB DE CONCUR~ 
80 l'AR.% INVESTIDURA EM 
CAUUO tNICIAL DE CARREffiA 
E PROlBlÇAO DE NOnlEACOES 
(N'CEHINAS, . 

Elelt-a em 10 de malo de 1962. 

Prorrogada: 

- até. In de dezembro de 1&62, pele 
Req 185-62 aprovada em 12 de dt~ 
zem bro ele 1962. 

.~ . ate l~ de dezembrO de 1963 peJe 
H.eq 1 144-63 aprOvado em 10 de de· 
zemb~o c}e 1963. 

C4,)mpletaan em .23 ele abi1l. de 19&. 
Membros _ Partidos 

JeflerSOll de agUiar _ PSD. 
WUsOD o<>nçalVea t23 de abrll de 

19f5l - pSD_ 
Ruy oal'nelto - PS. 
Menezes Pimentel - pSD. 
Milton Oampos - UPN
Beribaldo Vieira - UDN. , 
murtco aozond. lll3 de aII<1I de 

II11lS) - UDN. 

Jefferson de AgulAl' - PSD. 
WUsoll <kInçSJves l28 tte abr'll C1E 

1963> - ·PSD.: 
RUy CarnelrO - PSD. 

. LobA.c, de SilveIra - PSD. 
Le!te Nero '23 de abro de 1963) 

- PSD.· . 
M1lto:o Campos - UDN. 
Heribaldo Vielra Vice-Presidente _ 

UON. 
Menezes rlmentel - PSD. 
EUrlOO aezende (23 de -a.bri Ide 

1963) - Relator - UDN. 
SU ... ;tre Pérlcles .23 de abril lIó 

1963) - Presidente _ PTB. 
NogueJra da Gama - P'I'B. 
BarrIl! Oarvalho - PTB. 
Aloy,,10 de carvalho - PL. 
Uno de Matoe - PTN. 
Jo~" Agrll>ino 123 de abril d. 1968) 

- UD:li. 
Danl,el Krteger - UDN. 

R) Proj"to de Emenda à Cons
tituição n9 3/62 

(AV~'OltlZA O fltlBUNAL SUl'E
RIOR ELEI'fORAt A FIXAR DA
TA PARA " REALlZAÇAO' 'DO 
PLEBISCITO PRIlVISTD NA 
EDIINDA CONSTITUCIONAL N' 
• ~. ATO ADICIONAL) o 

Eleita em 10 de Julho de 1111l2.· 

Proroza.çllo: 
- "te lb Cle oozembro de 1963 pelo 

ReQuorime~to 787 .. 62. aprovado em 12 
d.e dezembro de 1002. 

- Il.te 15 de dezembro de 1964 pelo 
aequftl'ímento 1 H6, aprovado em 1(1 
de de,zembro . d. 1963. 

Completada em 23 de &br1l Ce 
1963. 

Membros - Partidos 

Jefferson de Aguiar """:". PS. 
W1.1SOD Gonçalves (23 de Q!)ril de 

19&3) - E'SD. 
RUy Carne1ro - PSD. 
LO'.)ão da SUl/elra - PSD. 
ME~eze5 Plmentel. - PSD. 
Leite Neto '23 de abrU de 1963) 

PSD. 
MIlton Campos - UDN. 
EIe.rlnaJdo Vleira - UDN o 

JOio Agripino <23 de abrll de 1963) 
_ trONo 

EuriCO Rezende (23 de abril. de 
1963) - UDN. 

Dllnte} ltrleger - UDN. 
Sllvestre PétlclE,o; t2i de abril de 

1963) - PTB. 
Noguetre da Gama - PTB. 

S"rros OarvalhO - PTB. 
Nem Iie Sã - PL. 
klrlo 8telnbrucb_ 1dTR. 

IDISPO!!: SOSUE A EN'l'REOA AOS 
31UNlV'PIOS UE 30% OA .. UIlIl
CADAÇAO DOS ESTAlJOS QU"~
DO EXCEDEU AS RENDAS MU-
NlC1PAI~I. • 

Eleita em ·13 de setembrQ de :iPd2. 

Prorrogaáo: 
- ate lb de dezembrD de ~.953 pejo 

Requerunem~o DI' i 147-0:5 I:I.pflJVblJQ 
em 12 de dezembro de 1962; 

- até U' Qe aezembr() ele 195~ OeJCl 
R.equeruneDto 1.147 -li lapruv8Jc· I!n 
·'-0 àe dezembro de 1963. 

OOmpieUla em 'l3 ele a.Ort: c1e lV();;. 
MembrU6 - Pait:OlJtJ 

JeftersoD ae Agwru .:. P'SD. 
Ruy esmero _. PSl:; 
L"obão C1a Slvera - tltiU. 
Wilson OonQSJVN 12::J Ce al\rU de 

1963, - PSD.· . 

Len. Neto ·23. 63, - PSD. 
Menezes punenteJ _ Pre.iio14:~ente. 
MUton Campos - UDN. 
BerlbalQo VIe". - UlJr.c 
Josapbat Marinho - ;23' 63) 

Vlce-PresuleDte - ODN 
Donle. Krleget _ UUN . 
Vaga do SenbOl ptnto f'erreti" 
Eurico Rezende (23.4.63, - UDN. 

'26.4.63) _. PTB . 
Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Carvalho _ PTB. 
Mem de Sã - PL 
Miguel Coutd' t23,4.63)J'. - PSp, 

, 
T) Projeto de .Emenda 

tituição n9 6/62 
lAUl\IEN'1'II, PARA QUATRO O NIl
~IERO DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS Il DO DISTRITO 
FED~RAl NO SIlNADO). 

Elelt. em 13.962 

Prorrogada: 
- ate 15.12.63 pelO Requerimento 

7&0-62. aprovado em 12.12.62; 

- até 15.12 64 pelo Requerunento· 
1.148-63. aprovado' em '16 12 63. 

Completada em 23.4.63. 
MembrOs _ partldos 

Jefferson de AgUlaI - PSD 
Ruy Oarneiro - PSD 
Lobão da Silveira - RelB lor 

PSD . 

WiLson Gonçaivea C/3' 63) 
PSD 

Meneua PImentel _ PSD 

MUton CampO/)' -UDN 

Heril>aldo V1elre. - . UDN 
Josapha.t Marinho - (23 4..00) 

ODN 
Daruel Krleger _. UDN 
Eurlco RezeDde - (23.4 63) - Vl

ce~Pre.sidente _ ODN 
'.. Vaga do Senaàaz Pinto Ferreira 
(23 4 63' '" Presidente - P'I'B 

Nogueira d$l Gama _ PTB 
Barros Canalha ..:.. PTB 
Mem de Sã - PL 
Júlio Leite (23 4.63) _I PR 

U) Projeto de Emenda à Cons_ 
tituição n9 7/62 

,REVOGA A EMENDA CONS1°ITU_ 
CIONAL N' t. QUE INSTITUIU O 
SISTIlDIA PARLAMENTAR UE 
GOVI!:RNO, E o' ART. 61 DA CONS
'I'lTUlCAO FEDERAL. OI! 18 DIl 
SETEMBRO Oll 1946) o 

Ele!ta em 6. 12.62. 
Prorrogada.: 
- até 15.12.63 pelo ltequertmento 

791-62. aprovado em 12.12.62!m· 
- até 16 .!l!. 64' pelo Requer euto 

1.14»-63 apro ........ 10.12.83. . 
COmpletada em 23.'.63. 
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Membros _ Partldos I Le1te Neto -
J;:fferso.o lie~ Agu!ar _ PoSD I Amaury :::311va 
H:1y Ca.rnl~lro - PSD Bezen8 ,Nf'IAJ 
p~dro t...UdOVlCO - PSD ',",. Vaga du Se 
\Vilson Gonçalves l23 1 (3) - í - PTH . 

PSD 
_ f'TB' 

PTH 
8<101 Pinto F'e!"retrs 

Atunsc ~~nno.s _ UUN 
J'tfsapha: Mllrmho "::ll.:n'l 

,Rau. Gt~lOer'.l - P:::.l~ 

Jose t..eJ;,e - f'R 

.. _~ 

~SO \. ", Vaga d(I S nndor e:C1uardc Qa. 

Benedito VaHadal'es _ PSO 'I talão Vlce-I.I,c!> dente, - p'rs :Z-2, Proje~o de Emenda à 
.. Vaga dç ~ nJQvf Ed'..la.rdo As- ...,,;; - u 

Menez~ PuneDteJ - PSlJ sma.s ' .. P'l'B Con~tJ.Ulçao n li 63 . 
MUWn campQ~ - l1UN ~ • 
l-!enoa';àc V:e1ra _ UUN ~'.l;lC(' R<"I'!lGf - P"I • l.e - t1'HA:\'::-.h.HE:~( L-\ P.\lL\ " ({fI;-
EUrico Re:~ende 1234631 _ ODN'I MI.t~.IO ca:npo - UlJN 1St:t:\'A UU ,\lIUJ.-\~: IH &JI\A 

Df S",~ naê.s em 25 5 19Si 
Jl·ftd·S,,)ú ti':!' AO!u.iur IPSD). 
A n:ón:u Ha.blnO lPSlJ f 
\\'IIStln UOnç3!VES lPSDI. 
Ru\ carneiro lPSD, 
M::-ne-z?)': t-'lfllenteJ PSlJ). 
EJmundú Levl (PTBI. 
B~zenil .Neto 'P'l'B· 
A.-I.hm lTirgillo ·P1'B •• 
O.leal Patw.s ·PTE I 
A~On.:i() ,4.nno$ • UDN"l. 
Mil~on Campus ,UDNI 
E1trl('o Re'lend{' IUDN\ 
.AloV~'l() de Can'alh(o PL). 
Juanhar M-ulnlH BPH . 
l~llf("J:O Viann~ ,BPTI 

.L.JaWel Krleget '- UDN Oan_e, Kr,eget - Ul1N ~1I1! Se (;A.'\;U:H.\ l.lU A t.:AHt.iU 
João Agripino 23 0\ 63. _ UDN AJoyslr ,de C~ 'Valho -, p~ U.E 1'1\ OI 
Amaury Silva 12:i 4 631 _ PTJ:S 1_ Josapha Mar. ho - Rela '-Or 
.Nogue1ra da Gama _ PTe I ~em Legenaa ue.$lgnaau em 'd IV 6:; 
BarrO.! Ca!"VBlho _ PTB ProrrUi!;ll-ClIl ate J;) J:! 64 Ú'ç;o Re-
Mem de Sá _ Pl • • quenlllé.'nLt.. numere.; J J:10- ü::I 9p:U~~' 

Actrão S\~bi)r\Jl'h oB?!) 

Rau; Glubertl - PSP Y) ProJE·to de Emenda a Cons- ,lO em lU 12 6' I (·()',.II~". (~)":S 
tituiç50 !'lI? 4/63 I MemOIl* - !-'~rt.:aos I jl .;:,,,-, 1:. 

Jetrersoo a. 'gu,,' - ~~u . l''\I~J.Al\IgNTA/{E& DE 
V) Projeto de Emenda à Cons- lCOSem", '.JlJS,ÚAI>ES ApS Ruy carne"" - Col) I· 'INQUÉRITO 

tituíÇão nl? 1/63 " \'l!;HE U()H~SI . WI~s()n Gunca.lle~ - ... su I 
Destl?;nada em 1U I) 63 I Jose ("ell<!~afh. - PSL cm.\I},\~.t UI+. A(;Of{UO COM O 

rrUAM. ALHO UI!: i\lULHI!;ItES E ME- I prorrogaoa .. 8L 1:, 1264 oelo Re- WaltreQt; O'..lrgel - r>:::;O 'lH'1 53 0.4 (.'O.\'STl'IlJU,:AO E 
NORES ~~ fHAIIALUO EtU ll"ol· quenmeuu. Dum ro 1 15~~63 aprova.· Argem1rc de f'lgUPirf>rjl - PTB O AIn 14~1 AUNF:A 1\ UO UE~ 
OUS'J t:.JAB lNSALUlua:SJ. I' do em 10 12 63 HezeITu Ne c - 1;'" t:s (ilMES'. () lNT\'o:UNO 

DeSl ·"Oa e 'J') 4 63 ' Membros - Partldn5 SUvestrt pencl~ - ~ns 1<'(1) Para apurar a aquislf':ão. 
i{~. a OJ ,... , J ffe d pso Edmundc LeVl - P'l'l:S y 

Prorrogaaa ate ,15 12 64 leJ.O Re.. Reuy r~~~nt'l;'o A 'Jl~~D- EUrl~ Rezende _ UUN pelo Covêrl1O Federal. dos 
q'.;enmentc l. 150~63 aprova Q em 10 Lobâo Ela Sl;V U", _ I:'SD Ml!t(Jl' Campos - UlJN ncêt·vos de concessIonárias 
de GezembrQ de 1963 • WUsoo GonC!lJ es _ PSD A;OYS1C de Carva,hc _ PL o 

.. Membros - E'art.do.!: Meneze~ P.me t,el _ PSD Afon.sc Arlno~ _ UUN.. de servIçOs públicos e a 
Je.tersOD (Ie Ag'JI3.I - PSD Leitt Neto _ SO JosavhSI Marlnh(' - tie"rn t...egenljl'l importação de chapas de 
Ruy Carneiro - PSD Ama'lf\' Silva _ PTB JÚ:IO Le:!e - PR 
Lobão da Silveira PSO I1p1erra Neto P"l'ti aço· oara a Cia Siderúr .. 
\VIlMD Gonçalves Rela"OI VaO'a do Se adoI t->lnto FerreIra C"lca Nacional 

P~~ene'l.es P'.ffient.e1 {ISO :":' PTlf. 2-3) Projeto de Emenóa à cr:a~a oe.a tl··!.sOJuçâc n"Omero 11. 
Leite Neto _ PSD SUv(',:,t.re PrrlcJ s _ ?TB Constituição 11:) .8. 63 de liJtiJ ass:n3dfl pelo Senhv/ NelSOn 
Amaurv Silva _ PTB AClalberto Sena _ PTB Mi:I~tl:an e rnaJ~ 2~ Senno!'~ Sena~ 
Bnerr a NE'Lo _ Vlce~Pre.s1deDte Eurico ReZE'nde 12::1 4 63. _ .UD~ ,AUTU~UI\I1A UOS ,UUNICll'{US' ClorN· apreseutlJ.Ul-l em "30 de IMI' de 

PTB Milton campos _ UON i j9fl:i 
, eSlgnad.a em 22 10 ti:i . Vf'~l<.wnoa em 31 de m~\o de 1963 

Vaga de) senadol Plnto ·F'erre1ra AlOYSIO de Car alho - Pl- prorrogaaa aLe Jj I:! 64 De.o Re· _ {-'r<l.7.L _ 1:!(J dJ.!I.s. aLe t8 de s.e. 
- PTB Josaphaf MMln o - Sem Legenda :}"uer,menLo oumerr.. I I:>. ti,.} ap ..... ' "'. teIn'oa dt>- lBô3 

Rllvestre Pérlcles - PTB 
Al'gemlfo de Flguelreao - PTB 
Eurico Rezende (23 4 6S\ _ UDN 

João Agrlp\no - UDN 10 em H.I 1~ tia prutrot::!i oa . 
Memoros - Partldot: _ POI mal.~ 120 dlllS em vU'tude 

MUton Campos _ ODN Z) Proleto de menda à Cons·~ 
Daniel KrlegeI' - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Legenda 
Alors1o de ClU'Vslho - PL 

W) Projeto de Emenda à C911S
tituição, n9 2/63 

·lDlltEITO DE PROPRIEDADE) 

Deslgnaaw em 23 4.63 
prorrogada: 
- até 15 )2.64 pelO RequerUnenw 

1. 151-63 e..provado elll 10 12 63. 

Membros - partlOo! 

Jefferson de Aguuu - PSD 
Ruy Carneu-o - Pres1dente - PSP 
Lobão dá ali velra - PSD 
Wll.soD (kIIlçsJVes - PSD 
Menezes Pimentel _ PSD 

. Herlbaldo Vieira _ Vice- Preslden· 
te - PSD 

Amaury ativa - PTB 
Bezerra Neto '- PTB 

•. ' . , va.ga de Senador P',n:() Fer· 
reira _ PTB 

Silvestre Pértl!le.s _ PTB 
Aftm Vlrg!!!o· - PTN 
EurIco Rezende 123.4 63) - UDN 
Milton campos - Relator _ trDN 
João A,gl1plno - UDN 
Josa,ph.a.t Marinho - Sem Legenda 
Aloy~O de Ca.rvlllho - PI. 

X) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 3/63 

"HSPO~ soaRE /11 AD~lINISTRA
çll.O DO OISTRITO FEDERAL E 
MATERIA DA COMPETl':NCiA 
PRIVATIVA DO SENADO). D 

Deslgnaaa em '2.5.63 
Prorrogada até 15.1264 pelei Re

querimento. 1 152·63, aDfovado em 10 
de dezembro de 1963. 

Membr os -' partidos 
JeffersoD de Agu1ar - PSD 
Ruy Cs.rnelro - PSD 
LobAo da SU •• lra _ PSD 
W1lson OonçaJve.s PSD 
Menezea Pimentel - PSD 

tituição 119 5/63 I 
(OISl'O~ SOER O IMl'OSTO DE, 

VENDAS E 'O:-lSIGNAÇOt:S . 

Deslgnada em 1. Ó 63 
Prorrogada ate 15 l~ 64 pelo Re~ 

Querimento num o 1.154-63. apro
vado em 10 12 63 

Membros _ partldos 
JefferSOD a,~ B. ular - PSD 
Ruy Carnelr(l PSD 
Lobão da SlIv-ei 8 - PSD 
Wilson Gonc;alv!l. _ PSD 
Menezes Pimen el - PSD 
Leite Ner() - SD 
Amaury SilVA PTB 
Bezern Neto PTB 

, • . Vaga do ens.dor aumberto 
Neder - PTB 

Argem1rO de Fi uelredo 

Eurico Rezende - trDN 

Milton Campos - UDN 
DanIel Krleger ODN 
Aloyslo de Carv o - I?L 
JOSaphat Mastn o - Se tnI...egenda 

Z-1) Projeto 
tituição n9 

e Emenda 
6/63 

lINELEGl ILIDADE1 

Designada- em a .10. 63 

à 

ProrrOgadO até 15.12.64 pelo Re~ 
queriment<Ç nl1mer L 166~63. aprova· 
do em 10 12 63 

Membros parUdos 

Jefterson Qt- Ag ar _ PSD 
Ruy Carne.lre - PSD 
Wilson Qonçalv _ PSD 
José FeJicianc PSD 
Wa.1tredo Gurgel - PSD 
Argemtro de Fi e1redo - PTB 
Bezerra N'eto _ PTB 
SllVe.stre pertele.s - FrB 
Edmundo LeVj P'rll 
Eurico Rezende UDN 
M1I1OD Campos ODN 
AloYSIo de Cana o _ ODN 

Jefferson de Ag'lHl.l,. - 1"'81..) da npr o\'Ação do R,eq'lertmento no.. 
Ruv cafJlell'c - t ~D mere 65fHi3 do SenhOl Senador João 
JO,3f' FeLlclanc - P~lJ A~nTt'n~l 0.1' ses!;ãc de 18 de se' em· 
WUson Gonça,ve' -:- ?SD tiro tjf ltH13 21 nora~t 
Bezerra NelN - p1 B, _ !)lJ- mnl~ uro auv em v,rt,,(1t do. 
Edmundc LeVI - P"1 ~ >iPl"o'laçãc do R rQuenmemo oú:nerO 
Argemlrc Flguelrf~do - PTB II ln·6:j do senhor f;enador Leite 
Mell Braga - P'fB I Neto na <:'es.são de 12 de dezembro 
EurlC(. Rezende ('l3" ti:!' - UON I de l1163 
Aloysio dE' Carvalllo - UDN I Membro5 - ?artldQ.s 
Atoosc ArU'lo~ - UDN Jeffersun de AgulaJ - pSD 
Josaphar Marinho - Relator - Le:te Nt't() I presidente I - PSD 

AurélIo VIanna - PTB JoAo I\<:Z"riplno Relator) - UDN 
Sem . Legenda I Nelso,"" N.'a('u;lli'. - PTB 

Júl10 Lf!ltl~ - PR JOS::lohal Marmho _ Sem Legenda 

Z-4) Projeto de Emenda 
Constituição n9 1/64 

, 1 2,) Para apurar fatos aponta-
a dos da tribuna do Senado 

e outros. relacionados com 
irregularidades ~raves e 
corrupção no Departamen-

(Eleição automátlca dt· Vlce-Prfc
Blden~e COm o Presidrnte ca EUepú. 
bUcal 

üeslgnads em 26 2, l!}64 
Jefferson de AgUHI.I IPSD). 
Ruy Carnt~1ro (PSlJ· 
LQbão ~ ;Sil qeiTa lPS1:n. 
WilOOD Gonçelve,<:, PSD). 
JOaSé Felir:lano PSOI, 
8~zerra NI:~ PTB) 
Jt..rthur V!xr,il1o ,PTB). 
A.!ltônl·. Jucá IPTB). 
OScar Passos (PTB I 
AntônIO C,lflm (UDN) 
JUoysie tifO Carvalhü (PU.' 
Eurlc( Rpzendp (UDN) 
Milton CampOlS fUDN) 
Jow.phat Marinho ,BPI>. 
Julio LeIte IBPTl 

Aurélio Viar:na 1 B?D , 

Z-5) Proj€10 de' Emenda 
Constituição n9 2.'6<;. 

to de Correios e Telégrafos 
Crla.da Dela ResolUção nOmero S:J 

de H\63 assinadR oelo SenhOl Jef
terson de AguIar e mnu; 33 SenhOre5 
Sena(!ores apre:.;ent-acta na sessão di 
30 dE outubro de 19631. 

Pra zc _ a ti:' o fim da sessào leg1l
latlva de 1963 

Prorrogacâc por 90 d1a.s taté 15 de 
marÇ(1 de \964\ em /Itrtud-e do Re
querunentr null1erO 1 163·63 10 Se .. 
nhor S lDSdOt WIlson ooncatve.s 
aprovl.do na sessa.o de 10 de dezem" 
bro de 1983 121 30) . 

DesiJ;:'nação em 6 de dezembro de 
1963 

Mer:lbros' '01l - Partidos 

I 'Jefferson de AguIar - PSD 
! Leite f'ol,~t.o _ PSD 

à I A. "'111<.. ft"Ontar..a - PSD 
wn~,{)D Gonçalves - Presidente 

t P:5D 
fDâ nova I'édação à 9:l1nea a. do Artm Vi.rg1l10 - PTB 

art. 101 e aJ item IX dO &rt 124 da BezPITo Neto ·8 11.63 - Vlce~Pre ... 
oonstitui~ão Ferlerai a Um de est.a- i:dent,~ - PTS 
belecel que s'ejam orocesF-a-<los e ;uJ- MeJJe Braga _ PTB 
gados nos crlmes comuns: Joã< Agrip1no _ UDN 

_ os mem br03 do C(}n~re.sso Na- Dantf"l' K"eger - UDN 
c10nal pelo Supremo Tribunal Fe~ I W.1rlCO Rezende f23 4 63) - UDN 
der 1. ~ AurHto Vlannll - PSB 

a. . SecretarIO. Auxiliar l~1Z1"lativo, 
- Os membros dlS Assembléias Le· FL-9. J. Ney Pauos Dantas. 

g1.s1at1vas, pelos Tribunais de Justiea), t Lob!.o óa Sl1vc1ra _ pSD 
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CONGRESSO· NACIONAL.; 
PRESIDtNCIA 

rato ,fQ.bcr qUI o t1Ongrseso 'Nw1ont\1 aprovou, nos tênna; d.o art. G6! 
J/I nc, da o-tltUi~ FOdotal, e eu, AUl'O 'Mour. An\iT_: l>r_te "" 
I:l(onlldo l'1Id..-aI, promulgo o .egUlnte: 

OECRlln'O LEOlsLATIVa N' 40, DI!: ~4 

Df8póe sóbre o, subsütiolJ ao Presidente e tio ViOl!~Pr~u 
4<0 .Rep1ll1lic •• 

Art. lO.. O subsidIo e a repl'esCllw,çâo do Pres.í.dente da. Repúb1!ca. do 
'l\Ie t<at .. " Decreto LegiSlativo Il" 19, do 16 <le d ... m]>ro de 1961, firmado 
na iotpla da constitUição Federal. sã.o mantidos com a ap!i(:açáo, até o 
tél"mlno do Qeu mmdafo, dos c:onetivoa de desvalol'itruJAo da. moeda • 
elevação dei cust()..de~virla, de Môrôo com os: lndices fornecidos 'peloe ór;âtl& 
oflclrus COJ~llpetcntes. 

Art • .". g' [''''''00, par. o Vlcc-Presidtnte da R2pUbUca, até " tóm>j.
no do seu mandato, o BUb6!cUo .mensal c()n~pond(lnte a 00% do vttJ.or do 
IItrlbuldo "" PrOSldente da. RePública na tO!1Il .. do .rt, 19. 

Art. 31). Os efeitos dêste Oecreto são devIdoi a partlr ·de 16 de abril 
ele 1064, reyog'tt(lllS ... dlsp<>&lç6es em contrtlrlo. 

Sonaào Feóeral, em !lO d~ e.gôsto de 1~64. 

AURo M~"'" Alo .... , .. 

'Presidente do Sena4.o Fed.eriU 

·0 Pr~ldent. 40 p,o""d<> Federal, no.s termos do .... t. 70, t 3_ d. 00nBt\. 
-tul9lio e do Me, I\', n~ IV do lugunento comum, convoca as dU1\& 0$s93 40 
Oongresso Nacional para em sessão conjunta a realizar-ae DO ~ ~5 d' 
agÔflt-o do 8;110 em C\.U'SO àS "21 horas e 30 minut<lS, no Plenárlo da. 04J:tlara 
doo Deputados, cOnhet'OIcm do ~eto presidencial no Projeto de LeI /nü
mefQ 1 HO·E, de ;e63, n9. Cãmara e nO 16 de 1964. no Senado) qUI aprOTtl 
nOrDl9..l pare rev$ão ;e ",reços e meontratoo de obras OU servi,>,s. a cuaa 
·de órgdo do Govêrno FedEral. e dá outras providências. 

Senado f'cderal, '111 3 de agôsto de 196~, 

o Preside-nte do ~enado .Federa.l, nos têrmos do art. 'lO, .' 3V~d da 
constitUição e 'o art. 19, nY LV, do Regimenw Com.um, çonvoea. as UM 
Casas do ConO't~SSo NacionaJ. para, em sessão conjunta ., lea11zar--se no 
dia 2 <Se setembro do ano em curso àS ~l noras e au minutos, no PlenàrlO 
da Càmara do! D~putados. conheeerem do veto presidencial ao PloJeto de 
LeI In- 3 696 <lo 1961 na Cll.tn.ra e n' 181, de 1961, no Senado) que Isenta 
08 minerâdor~1 do pá,grun.entQ da contribu\çlío arrecadada pelo Instituto 
li. Aposenlad,ma e PensO .. dOs lndustrlárlos 

Senado Federal. em 12 de agOSto de Ul64. __ 
CUULLQ NoaU'EIRA DA 'Q.AJ.U, 

vice· presidente, 110 exerelelo da Presld&ncla 

. O Presidente do Senado Federa!, nos tênnos do art. 10, I 3', W. ~ .. 
-. UtulçAo • elo art. 11). nO IV) dO Regimento Comum convoca &.I auu .... asas 

do Oongresso NMlonal par", em sessão conJunta' re'llza .... e !lO dia 9 de 
se!ell>bro do ano em CII,..." It.a 21 horo. e 30 minutos, no Plenârlo 4& m.. 
mara dos ~DeiNtad08. conhecerem dos seguln~s vetos prestdencle,16! 

\ 

- ProJ.to de LeI (n' 641-13, 11. lO!9, na Oàl!Ulra e n'OI!, de 19Ij3, nl) 
Senado) quo D1odltJoa o anilo 16 da OOIlSO!ida::~3S Lei. do . "'bolha, 
aprovada pelo Deoreto-ll! n' & •• 5., de l' de maio d 1643; 

- f'rOJoto de Lo! (nO 3.a37-B, te 1961, na O . a e nO 33, cio ~, no 
laeDadol que .. "" ..... nt. <lols "Ol'ágratOS M artigo 11, da LeI ,,' a.l!07. ~ 
26 d. &!;Oeto de 1960 (Lo! Orgânica de Prev!dênel!; Social). 

St,g'40 II'Gderal. em 18 d. 1IIl00to d', lD6' 

8elt.l,<ior C"'\IILL() NOOum.& DA a ..... 
V~1'ret!1am>te, no '_oIelo da 

ProMldêtlcl<l -_. ConJunta 
r $-., J,eg\llaUv. Ol'dinArla 

5' Les!>la ..... 

11m 21í de ~4sto de 1964, às 11 horas e 30 minutos 

ORDEM DO DIA 
Voto 1~""'~ (j)..-.JaJ> ao Projeto de Lei n' 1HO·B/88 na Cizllar&. 

<l911 Dopalad" e n' '16164 no Senado, lIU" aprova LO,.",.. para ravlsAo de 
praços em oonllratos de obrN OU servlc;<l', " carllo 4. órgãos do Govtrn.Q 

?ed.,.a1 e dá olltra. providência.. (tendo Relatório, sob n' 10, de !DM> .. 
. ORlEJ>.'TAÇAO PARAIl VQTAÇAO . 

O6cIula l>loposltlvo a qlle .. rer ... 

,. . ,\ri. 28 (pala "'os vetadall) , 
a I l' do art. 2" (J!alll.vrae veta<\ .. ) 

s ...... Oimjanl • 

.. S_ LegIa1&U.,.,~ 

S' LoBIsta tur .. 

Em 26 de ãg&sto de 1964, às 21ltorM' e 30 minutos 

ORDEM DO DIA 
170to presldenclal (p.relal) 30 PrOjeto de LeI DI' 1.96Q.A, de l8\Y.. ~ 

Câ.nlal:a e nU 5ti/6~ no Asnada, que autorlZ!. a em:lsslo de Obrlg~.. dq 
Tesouro Nac1ona.i, altera a legislação do ImtlÔSto sõbre a Renda e dá ou
tras providências, tendo Relatório, sob n· 9. <101 1964, da CO_lo l\4lSta. 
Cédula. Disposiça.o a que se retere. 

11" 
1 • a 

• 8 

Art. ~, (parte vetada): 
Art. 20 e seu. parágrafos (tulaIl<Iatto,: 
Art .. 31 • ,eua parâgrafos (totalidadell 
t 6" do art. 8' (parte vetada): 
Altnea "a" do art. 32 (parte vetada); 
A!lIlea "a" do par~rafo áDlcG do art. 
AUnea "e" dO art. 311 <totalidade): 
Art. M (parte vetadal. 

• 



SENADO FEDERAL~ 
SESS.:W LEGISLATIV AORDJNARIA, 

DA 5' LEGISLATURA 

ATA DA 1334 SESSÃO, EM 20'Câm"ra dos Deputad"",, eneammh"';'_ 
DE AGôSTO 'DE 1'964 ~~O~i~~~'" do Senado • '<>sul"," 

,"RESm~:oiCIA DOS S~S. MOURA 
;\>WItAIlE, NOGUEIRA DA GAMA 
l' ADALBERTO SENA 

As 14 horas e 30 m:nut-os 
acham-se presen~s Os St'&. Se
Dadores: 

'""dalbel'to sena. 
JQSê Guiomarc! 
Viyaldo Lima 

Projeto de lei da Câmara 
n9 129, de 1964 

(N° 2.17I1-B, DE 1964, NA OR}GEM) 

AutOJ:"iza o POder Execu.tivo Q. 

abrir ao Ministério das Minas· e 
En.ergia o crédlto especial.de Cr$ 
30.567.300.000,00 <trinta 1>ilMes, 
quinhentos e Sessenta e sete 1ni~ 
lhóes e trezentos mil crwxJrtXJ) , 
para fins que eSl}Ccijlca. 

EXPEDIENTE 
Def"ARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL 

DIRETOR ·caaRA" 

ALEERTO DE BRITO PEREIRA 

011 .... GO •• nv,ço '0& P\J.L1CAÇO •• CHCFa DA ,&lIlç,lO "'& "."'Aç.&.O 

MIJRILO FERREIRA_, AL VES FLORIANO GUIMARÂI!:S 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. 
SI!<;Â.o 11 

lmpr ... o n •• of:CIfl:lfJ ao Departllmen10 dto Imj:ftMa NacIonal 

BRASíLIA 

A S S l, li A T U R A S 

RllPART1>(l.n:s E PARTlCULARES 

/Eugênio Barros 
Vlctol'ino Freire 
Joaquim Parente 
Menezes _ Pimentel 
Wilson GonçalvE"..5 
Jo.'>é Bezerra 

o Congresso Nacional decrtw: C ' I 
' ~plta e interior, 

Art. 19 11: I) Podzr Executivo auto-

FUIIClONtRlOS 

Capital e interior 
Manuel Vilaça. 
Al'gemil'o de Figueiredo 
pes.soa de Queiroz 
El'mirjo de Moraes 
Silvestre Péricles 
J\loyslO de Carvalho 
lEdual"do Catalão 
Arthur Leite 

rizad.o a abrir, '00 Ministério das Mt~ ..$81"""'9 ........... .. 
nas e Energja. o créd-itD especial de 

Cr$ 50,00 Semestre • ............. o • Cr$ 89,00 

Cr$ 00.&67.300.000,00 (tl'inta biJllõ<s, lu •. ',,, ............ , Cr$ 96.00 Ano o .... o ................ Cr$ 76,00 
Exterior Exterior quinhentos e sessenta. e sete mlIhóes 

e trezentos mil Cil"uzeLros), para. a.ten-
~ ao cu.steio de obras em and"3.men~ A.na ................. ~ .. .. Cr$ 136,001·bO ....... " .............. ~ .. Cr$ 108,00 to e cujo pr()&S.egUimen~· foi reta.r- . ______ .-,.. ___ ...!.. _____________ _ 
dado por deficiência de recursos or
ç.amentáriOs em exerciciQ6 anteriores, 
sendo Cr$ 100.000.000.00 (cem milhões 
de cruzeiJ:os) para a rêde de d1strl· 
buição da usina termelétr1ca de Ma
naus, no Amazonas; eIS , ........••.. 
100.000.000,00 (cem milhões de cru
zeiros) paro obra.s de expansão da 
capa.cldade ger.atlora de Belém, no 
pará.; Cr$ 1·50.000.000,CO (Cento e cin
qüenta milhões de cruzeiros) para. 
melhoria. da. usina te:rmelétrica de 

Eurico Rezende 
Aurelio Vianna. 
1l\i'ogueira da. Gama. 
].{oura Andra-de 
:Bezerra. Neto 
N'e1son Maculan 
Antonio Carlos. 
Henato Sl1va 
Mero de Sa. 

\ 
o SR. PRESIDENTE 

(25) 

.... EXlletuadas as para o exterior, que serão sempre anu.ais, I' 
assin.sturas. podet"\s& .. ão tomar, .em qualquer épooa. por seis meses 
ou um. aDO. 

- A fim de pOSSibilitar a remessa de valores acompanhados d. 
esclarecím811tos quanto à sua aplicação, solicitamos dhm preferência 
â umassn por meio de cheque õu vale postal, emitidos a favor do 
Td8ou'relro do Departamento de Jmprensa Nacional. 

• 

(Moura Andrade) - A lista de pre
liença acusa o comparecimento de 25 
Srs. Se..'1adofe.s. Hevendo número le
Sa.I, dedaro aberta a sessão. 

São Luis e de sua. rêde de 'distribui- aOI 
ção; Cl'$ 4.927.300.(){)0,00 (quatro bi

- O~; suplómsnt('s às edições dos órgãos ofiCiais ,serão fornecidos 
assil\antes sômente nlediante s·olicitação. _ . 

- O custo do mimera atl"aliado serã acrescido de Cr$ 0,10 •• .por lhões. novecentos e vinte e sete roi .. 
lhões e trezentos mil cruzeiros) pata 
refôrç,o do Fundo Fedeml de E1etri~ 
ficação, mediante íl.wnento de capital 

-exernício deco:rido, cobr·ar_ss·ão mais Cr$ 0,50 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2'1 SecretárIo, procede à 

lettura da ata. da sses§,o anterior. 
que é aprO\'ada. sem debat.es. 

da. CHESF, e destinado às obras da 
linha de transmissão Milagre.s-Forta~ 
leza e respectivas subestações, no Es
tado do ceará; cr$ 50,000,000.00 (cin

O Sr. 1 () Secretârio lê o seguln.. qUímta milhões de cruzeiroS) pa-r,á a. 
te: . rêde de d1stribuição no Estado de 

EXPEDIENTE Sergipe., da energia da HidrelHrlca 
de Pa·ulo AfO:ru:io; Cr$ 1.300.000.000,00 

J?esposlas ai pedidos de informações: (um bilhão e trezentos milhões de 
cruzeiros) ptl.ra a linha de transmis
são Catu-Ban..aneiras e subestação 
abaixttdora cO:r're~pondel1te, no E.sta~ 
do <la Bahia; Cr$ ~70.Wn.O()(),W (tre. 
zentos e setenta mUhões d-e cruzeíhJ.S) 
para· O'bra,s da usina. de Suiça" in
clusive. do reservatório d-e acumula
ção no Alto Santa Maria e re&peotl~ 
vas desapropriações no E:itatlO do Es~ 
piril<> Sento; cr$ ;,870.()O\J.OOO,00 
(cinco bilhões, oitocentos e setenta 
milhões de cruzeirOS) para a. Unha 
de tu...n.snús.são e SUbestações de in~ 
terliga.ção das u~inas de pe!xotos e 
Cach<ieira. DOura,da; Cr$ 3D.OOO.OOO,OQ 
'(trinta milhões de cl'uzerros) par,a, a 
linha de transnlissáõ da usina caro' 
los Euler, da Rêàe Mineira de Via,,:, 
ç§,o ~ Cidade de PasSa Vinte, no Es-

8) Do Sr. Ministro da EducaCãa e 
Cultura: 'l -

Aviso n' 1.411, de 30 de Julho, com 
referência ao Requerimento n9 187-64 
do 81'. senador Raul G1ubertl; 

b) Do Sr. MiniStro da Fazenda; 

Aviso n9 GB .. 142. de 10 de agôSto 
com referência a-O Requerimento nú .. 
mero 632_63. do 8r. Sena.dor JeHer" 
SOn de Aguiar; 

Aviso n'1 GB-l56, de 13 de agõsto, 
eom raterência ao Requerimento nú .. 
mero 304,' de 1964, do Sr. senador 
José Feliciano; 

c} Do Sr. Ministro do. Trabalho e 
Previdência Social: . 

Aviso n Q 992. de " de a.gOsto, com 
referência ao projeto de Lei do Se .. 

t' nado D' 5, de 1962; , 

tado (\e Minaa GeraLs; cr$. ...... ,. 
6.600.000.000,00 (sel!; bilhO<s < seis· 
centos milhões de cruzeiros) para' as: 
obras da segunda etapa di! Ca:choe1~ 

Aviso n' B-221 de 7 de agôsto. ra Dourada, l.nclu.slve lInhOs de IN\IlS
d) Do Sr. Ministro da Viaçdo t: missA.o e suhestaçõe-.'i; Cr$ •........• 

Cl I 1.MO.000.OOO,OO (um bilhão e 'quo.. 
bras Públ eQ.S: r-enta milhões de cruzeiros) para as 

: Av1so.nQ _B-22t .. de 7 de agõsto, com Obras da usi.ne. hidrelétrica de Mimo
referê-ncla. ao Requerimento número 50, no EstadO de Mato Grosso; Cr$ 
1128.64, do Sr senador Dinarte Ma- 1.00(1.(100.001>,00 (um bilhão de cru
I"lz: zeiros) ·para. a linha de tl'aJ)smissãO 

Avi..o;o n9 B-241, de 13 de agôsto, com da Usina T-exmelétrlca de Figueira. 
referência ao Requerimento número no paraná, trecho de P.o.nta Grossa. 
;38_64, do Sr, 'SCnador LOpes da Cos. ,- Cu.itlba; 01'$ 5.080.000.000,00 <ein
,ta; . co bllllÕ~S e oitenta milhões de\ cru-

AViso nv B·243, de 13 de ag&to. COln zeirOS) para a. conclusáQ da pr1m.eire. 

de Palmeira, Garcia e SistEma ela 
Sotelca, em Santa Catarina; Cr$ .... 
900.000 .000,00 (novecent:',s ll1ilh6es de 
eruzeíros) para construção e amplia
Cão de subesoo.ções de Tel"melétri,:a de 
Charqu-ea.:las, linha de tram~nis.são 
CachoeirL':lha. _ PÔ1'W Alegri! e li· 
.. naa. de m.ansI11ÍSSão da Usina de 
<,Ie!!"",e; Cl'$ l.WlI.000,O().l,~n (um 
bilhão e novecentas milhões de cru~ 
zeiros) para. regularizar-' a pOSiCão de
vedora da, Cofn:panh!« Hidnlétrica. de 
Slo Francisco perante o Tesouro Na~ 
ci<mal. resultante do pagamento ~e 
avais em titulos de financiamento do 
Banoo 1::ntle:ma.ci<:mal de Reconsb'u
çã-o e De&envolvlluento (BIND). 

AXt. 2'1 A aplicação do presente ctê
dito será [eita observadas as nOrmas 
Jn.stituid ... na Lei u' I. {E9. de 10 de 
dezembro de l~l, ou em convênio 
com OS ~spo~vds pelos respect.ivos 
empr.e.eIldimentos. " . 

Art. :l'~ O crédito especial de que 
t-Nt.a. e3ta. lei será a.utomàticamente 
registrado no Trlb-u.nR1 de COntas da 
União e. distribuído ao Tesouro Na:~ 
<:1()naJ, e pod-erá. também, ser 8pUCa.~ 
dI) na :Jquid(lção d,e compromissos em 
atraso, devId-as em exercícios ante::r:o~ 
re8, df!8de que decorrentes da exe
cução ,ie obras prevÍ.';tas no art. 19. 

Arf;, 4~ Este. lei entrará em vIgor 
tJ,Q, dal;a de sua publícação, revogA~ 
d.. ... dlspoolçôes em contrário. 

,~ Comf.6são de Finanças. de 
aorn-do com () Art. 9-4:~ B § 29 ~ do 
R~mentf) Interno. 

PARECERES 
Parecer nq 798, de 1964 

Rol.tor: Sr, LObIlo da Sllv<ira. ! ferênCia ao Requerimento núm,ero etapa, da usin,a, de C&pivari, q:ue ser .. 
DI·54, do Sr. Senador AdQlpho Pran_ vlrã aos Estados de Banta CatarInA 

. e Par.nâ; er, L 100. 000.000.00 (um 
OIJcio n~ 1.947, de 18 do mês em bllhAo e cento e cinqüenta. r:nlIhões de .. ()omJ,as&o apresonta a redação fI. 

eurso. do Sr. Plimeiro Becretó.rlo da cruze.uas) para a.plice.çã.o na.s u.sJnas 'DAl do Prol-eto de Re.3o:uç,ào numero 

/ 

36, ce 1964, que suspende, em parte, 
a execução da Lei n9 2.907, de 15 de 
outubro de 1956, do. Estado do Paraná. 

Sala das Sessões, 20 de agôsto de 
1964. - Antônio Carlos. Presidente _ 
Lobão da Silveira, Relator _ Mene_ 
Zes Pimentel. 

ANEXO AO PARECER N' 79B, 
DE 1964 

FaÇO saber que o Senado Federal 
aprovoQ-, nos têrmos do a.rt. 64, de 
Constituição Federal, e eu;- ....... . 
.. , ............... , ......• promulgo a 
seguinte 

RElSOLUÇAO N' .... DE 1964 

Suspende a ex~cução do art .. 20 
da Lei nf' 2.9D7, de 15 de outubro 
de 1956, do Estado dO ParamL 

Art. 11) 1!:. su,spensa, Por incon.stitu
c~ol18.lidaàe, nos têrmo5 da decisão de ... 
fini~va projerida. pelo Supremo Tri_ 
buna] Federal em ,sessão plenária de 
4 de agô.sto de 1958, na. Representação· 
nQ 356. do Paraná., a execução .do art. 
20 da Lei n~ 2.9Q7, de 16 de outubro 
de 1956, do mesmo Estado. 

Art. 29 Revogam-se as dispooiçõc$ 
em contrário. 

Parecer n~ 799, de 1964 
Redação. final do Profeto de De

creto Lcgislntivo n9 24, de 1964 
(11-9 68~A} de 1963. na. Casa de ori
gem). 

Relator: Sr. Lobão da Silveira, 
A ComiSsão apresenta e. redação f1_ . 

na! do Projeto de Decrel<> Legislati
Vo nQ 24, d e1964 (n9 68~A, de 1963 na. 
Casa de órJgem) que ma.ntém o ato 
do Tribunal de contas da. União de_ 
negatório de reg.jstl'O ao contrato en .. 
tre a união e o Govêrno da E'st.ado 
do Rio de. J~rQ, retel'e:lte à ins_ 
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(Seção 10 A.iô~ de 1964 2841 
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falação de um la.boratóriO experimen.l 'l"ellda. !a\'f~d.a em te: de setembro de 
~ no póst.o Agropecuário de cacho,eJ_11949. reLat1vamente II .tun~ área de 
1'4 de Macacu.. \ ·terras situ~o:;.'1.s em p~peri-Ohapecó, 

I 
nos O:stritas de Mondai e PIonIsto 

nutençao da EsCOl. d. IWclaçio Agrl- Bras,Ielr" cio Vama., Melalúrgfc", em 
C018. no Mun!c1pio de Santo EstevAlll. 12 de outubro de 1953,- para. tomeét ... 

sala das Sessões, 20' de .gOsto de menta de ma.tet~aJ ferroviário. 
1964. -~ Antónfl? Clarlos, Presidente - Art. 20 ~te Decreto Legislativo 
Lobdo. ,ct<z Stlvctra, Relator - Mcne~ ~ntrará em vigor na data de sua pu. Sala aas sa.~e~. em 20 de agõstl) cerque!ra, Municipio de Chapecó. E5~ 

de 1964. - Ant6nl~ C~rlos, :,resí?en. "la.do de Santa CatAl'ina. tendo como 
'<te: - LQb~o .~, S.I1Jc.ra, R_.ato. - 'outorgante vend-edora s. Superlnten-
Menezes PJmen~e.. I dência das Em.p~sas IncorporAdas ao 

zea P.-mentel. hHcação, revogadas as djsPQ~ções em 
ANEXO AO PARECEa 1>'9 Im "ontráriO, 

DE 1964 ANEXO AO PARECER N9 799 patr~ônlo Nacional e e<>mo outorga. 
DE 1964 'do comprador Dr. GIlSl"'r Coutlnbo. 

Iledação /"nal do Pr _1eto de De A 

ereto .Legislativo nP 24, de 1964 
(n9 6U·."!.., de 1963, na Casa de ori .. 
gem) . 

Art. 29 l!::ste Decreto Leg1.s1at~vo 
entrará em vigor na. daf,a de .sua pu~ 
blica.ção, re-vogada;s as d1.spos1çôes em. 
'Contrário. 

Rj~~ã.o final do Projeto de Dew 

ereto Leg~ta.tivo n9- 44 de 1964 
(nP 127-A, d·e 1964, da Cosa tle 
or~gem) , 

Fa.ço saber que o Congresso Naclo_ 
1141 a.provou. nos têrmo,s do art. '17, 
§ 19 Q1\ constituição Federal,' e eu, 

Parecer n9 804, de 1964 
Redação final do Projeto de De .. 

ereto Legislativo n9 6l, de 1964 
(n? 14B-A. de 1964, na Casa de 
(Jrtgem) , l"aça saber que o CCDgresSD N.acl.o

v,al aproveu. nos têrmos do a.rt. 77, 
1 19 da. COruítitulçáo Federal e eu, Parecer n' 801, de 1964 Relawt: ST, Senador Lo~'~ dQ &11 

\"eira. .......................... , .......... . 
IPrllsidellte do Senado FedeJ'al, 
ilJu·.go o seguinte 

DECRETO LEGlSLATIVO 
. N' ... , DE 1964 

pro-

Mantém o ato do T'fibunal de 
ConÓll8 da União <lenegatório de 
regf3tro a contrato celebrado en_ 
tre a lTnião e o Gov~rno do Es
ta.d() tk, Rio de Janeiro, referen
te li. i'1lstalllção de um laborat6-
rio erp.mmentul no PDsto Agro
pecuár.'o de CachOeira de Macacu. 

O Congre.lSO Nacional deCl'eta, "
Art. l' l! man~do o ato do Tri

In mal de C<:~ntas da União denegató
tio de Tegl,c;tro a contrato celebrado 
IIntre a UnH3:o e o GOvêrno do Estado 
Id{} Rio de 3ft·nelro, referente à tns.. 
1t&1&:;ão de um laboratórIo experimen_ 
tal hl) POsto AgropeCUárJo de Ca
IOb:Oeira de Macacu, em 19 de de.z~m
""0 <I. 1963. 

Art, 29 1;!stc Decret.o Leg~sl6.t.ivo 
!entrará em vigor na data de 1iua pu
bUea{'ão. revogadas M dISpOsições em 
~"tYnt:'á.rto . 

Parecer n~ 800, de 1964 
Rerktçdo final do PrCtfeto de De

creto Legislativo n? 25, de 1964 
(nP 1l3~A, de 19l13, na CQ.3Q de 
Origem) . 

)1.elatQt': sr. LObão da SUveira. 
A Comls5ão C'lpre.senta a redação fi~ 

.,..,1 do projeto de Decreoo Legislativo 
li' 25, de 1964 InO 113-A. de 1963, na 
"()asa de orlgenü que ma.ntém O' ato 
Ido Tribunal de Contas da Uniã-o de .. 
llt!gatórl0 de rE~gistro a contrato ce
Ilebrado entre a Superlntendl~neia. das 
!l!!m.prêsas lncorporad6.S ao Pa.trlmónio 
tN'ac~ona.J e o Dl'.· G.aspar coutinho. 

SaIa dss sessões, 20 de agôStD de 
"a964, - Antdnfo Carl08. Presidente -
jtol)ão (!-a Silvei1't'l., Relator _ Menezes 
~11lentel 

ANEXO AO PARECER 1'1' 000, 
DB 1964 

Redação Jinal do Projeto de De~ 
ereto tegislativo n P 25, de 1964 
(1lP 1I3-A, dt~ 1963, na. CQ..!;Q. de 
origem) • 

"Paço saber que o Congresso NaclO
IIlAl altrovou. nos têrmOG do art. n, 
• l' da Constituição Federal, e eu, 
' .......................... , .......... . 
!PreSidente do Se~1a.do Fedeml, pro-. 
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGIElLATIVO N' .... '. 
DE 1964, 

Red.ct.<;8.o final do Projeto de De~ 
ereto LegiSla.tiVo n\) 27. de 1964 
(n? lU-A, de 1963, na Casa de 
origem) • 

Relator: Sr. LObão da Silveira. 
A comiEsão apresenta a. redação ti_ 

nal do projeto de Decreto Legislati
vo n9 27. de 1964' (n9 111~A. de 1963, 
na casa de origem) que a.prova o ato 
do Tribunal de contas rla união que 
denegou registro ao tra!llado de es
crltur.n de compra e venda. de imóvel 
eelebrndo entre a Superintendência 
das Empr!5Sas Incorporadas fl.O PatrL 
mônl0 NacJonal e Albert1> Am!n Ma~ 
di, e 27. de outUbro de 1U49. 

Sala dns Ses8~. 20 de agôSto de 
1964. - Anfó11.'io Carl. 3. Pl'es:dente _ 
Lobáo da Siltleir(l., Re ator - !J[enezes 
Pimentel. 

ANEXO AO PARECER 1'1' 811, 
DE 1964 

Redaçã.o final do Pro;ieto de De
creto Legislativo n9 27, de 1964 
(nv lll-A.,' de 1963, nu Caea de 
origem) . 

Faço saber QUe o CongressO Nacio
nal aprovou. nos têrmos do art. 77, 
§ 19 da Con-stitulção Federal e .eu, 

Presidente do Senaílo Federal. pro
mUlgo o seguinte: 

DECRETO LEGlSLATIVO N° ... i 
DE 1964 

Mantém ato do Tribunal de 
Contas da. União denegntório de 
registro d; escritura de compra e 
venda de fm6üel ceu{tJraàa entre 
a Supcrintn.edbtcia das Empr~sf1S 
Incorporadas ao Patrim6nio Na
cional e Alberto Am'-n "Madi. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 l: m.antido o ato do Tribu

nal de Contas da União d.enegatórIo 
de registro à escritura. de compre. e 
venda. ltwrada em 27 de outubro de 
1949, relatlv8.ntente a wna á.rea. de 
terras situadas na "Fazenda Barty-
1'&", Estado de São· Paulo, tendo co
mo outorgante vendedora a Superin
tendêncla. das Emprésas Incorporadas 
ao PatrimOnio Na.cional e COt1l0 Ou~ 
t;orgado comprador A~berto Amln 
Mad1. I 

Art. 29 ~te Deereto L~iste.tivo 
entrar' em vigor na data de aUa, pu~ 
bI!ca.çáo. revogadas .. disposIções em 
contrârio. 

prestdente dO senado Federal, pro-. -.,-\ Comissão apresenta a redaçã.o fi .. 
mulgo o .seguinte nal do :Projeto de Decreto' Legislati .. 
DECRETO LEGISLATIVO N' .... " vo n' 64, de 1964 (n' 14B-A, de 1964 

DE 1964 na Casa de Origem) que mantém o 
.' ato< do Tribunel de Oont<lS da União 

Mantem o 4!q do Tribunq.l de denegatório de registro ao contrato de 
Conta., M umao ãenegatóno a. "tlm n ., d registro do têrmo aditivo ao COTl_ em))l' ,0, Q v_O! e •. '" ......• 
trato ,~elebraão entre ('> Govêrno I Cr$ 200.000.000.00 (duze~~os mllh6th 
Federal (Ministério dtJ A{!ricultu- de cruzeiros) entre a UJ:llao e o 00 ... 
m) e o l.\ltCLdo da Bahia, para ,vêrno do Estado dO Para. 
manutençáo da Escola de ln ... ci(J,~ 1 sa.la d~ sessões; em 20 de agõsto 
t;ão A:'JTicola, no Municlpio de de 1964. - Antônio carlos, presIdente 
Santo Esterum. - Lobáa da Silveira~ Relator. _ M·e-

o Congrt'SSo Nacional decreta! 
Art. l' J!: mantido o ato do TrI

bunal de Contas da Unl~o denegató
rio de registro do têrmo aditivo ao 
acOrdo celebrodo entre o Govêrno .Fe_ 
deral (MinIstério da. AgricUltura.) e 
C> Esta.do da Bahia, pa.ra. manutenção 
da ~cola de In!cfa.ção Agricola, no 
Municipio de Sant:O Estevam, em 19 
de abrll, de 1953. ' 

Art. 29 ~;te Decreto Legislativo 
tnu·a:rl1. em vigor na data. de s.Ua -pu
bl1caçã~. revog-adas as dJ.spos1ções em 
-contrárIo. 

Parecer n~ 803, de 1964 
Red,aç{J,o flnc.~1 do Pro-jeto de De .. 

ereto Legislativo nP 57, de 1004 
origem) , 

Relator: Sr .. Lobão da SIlveira. 
A comISSão apresenta a. redaçl'io f1 .. 

nal dO Projeto de Decreto Legisla.tivo 
n9 57, de 1964 (n' 13S·A, de 1962, n. 
Casa. de origem) que mantém o ato 
0.0 Tribunal dl~ Contas da Uruf.,() d~· 
negatórlo de registro a contra.to ce .. 
lebrado entre () Ministério da ViBÇA-O 
~ Obras PUbl\ca.·s fDNEF) e 8. Com
panhia. Brasileira de Usinas Metalúr .. 
gicss. 

sala. da..c; Sessões. 20 de agOSto de 
1964. - Ant6nto C\l:rl08, Presidente -
Lobão da Silvefra. Relator - Mene
zes p:mentel. 

ANEXO AÔ PARECER N9 8<i3, -
DE 1964 

Redação final do Projeto de De
creto Legislativo n9 57. de 1964 
(n1' 135·A, tle 1962, na Casa de 
Origem). . 

Fa.ço saber que o Congresso Nacio
nal aprovou, nos tênnos 00 art. 77, 
I l' d. - eonstltltlç1lo Fed""a~ e eu, 

ne.c-e$ pimentel. 

}_'1EKO AO PARECER NO 1lO4, 
DE 1964 

Redação final do Pr<>jeoo de Do
f~reto LegislUtivo n? 64 de 196' 
(n9 14S .. A, de 1964, na casa. 4e 
Clrigem) • 

Nço saber qUe o Congresso NacIo
nal aprovou nos têrmoo do artigo 77, 
parágrafo l° da Constituição Federal 
e eU. • ••• Presidente do 8emnlo Fe
der8-1 promUlgo o seguinte 

DEOf/oElI'O LEGISLATIVO N> ", 
- 1964 

Mantém o ato do Tribunal de 
Contas da União denegatório de 
rel1íBtro a contrato de emprésti
mo no ""lor de Cr$ 2110.000.000,00 
(duzentos milhõe, de C1'w.teiros) 
cell~brct40· entre a União e o ao
lJtrno do EstaM da pará. 

O Cc'ngresso NaCional decreta! 
Art, 19 E' mantido o a\P do Tri

bun.$-l ee Contas da unIão denega.tó
rio de registro a contrato de empres· 
timo com recursoo provenientes da 
colocaçs.o de letras do Tesouro no 

montante d. Cr$ 200.000.000,00 (du
zentos milhões de cruzeiros) celebra· 
do em :t4 de maio de 1963. entre a 
UniãO e o Govêmo do EStado do 
Pará, 

Ar~. ~9:a:ste decreto legisla.tivo 
entrará em vigor na data de sua pu
blioo.ção. revogada6 es disposições e:Ql. 
oontrárl-o •. 

Pareoer n9 805, de 1964 
Rednç/io /ina2 do projeto de D.

ereto Legislatt'vo nP 69 de 1964 
(1!.9 156-A, ãe 1964. na casa dd 
Ortgem,) • 

Presldente dO Senado Feder.a.l, pr04 

mulgo o seguinte Rel$.tor: ar. Senador Lobão da Rll-
Parecer n9 802, de 1964 velra 

Red<tção fi""'i iiKJ Projeto ele De. DECRETO u:g~SIfsiirvo Nq .",., A C<>mls:;!io apresenta a redação fi-
ereto Legisla.tivo n9 44 de 1964, ntaJ. dO Projeto de Decreto LegISlativo 
(n' 127-A, de 1964" da Casa de Mantém o <lto da Tribunal da n' 69 de i964 (nO lS6-A de 1964 !lA 
origem). ComttJ.s da uni.ã~) denegatório de Casa. 'de Origem) que aprova o Con· 

Relat.or: Sr. Lobão da Silveira. reu'stro a contrato celebrado en~ vênio pl.U'a. o estabelecimento no POr .. 
tre o Ministério da Vfaçã{) e Obras to d. Corumoá no Estado' de Mato 

Mantém o ato do TrlbutUa de 
Cont.us da U1t.!ão denegatório de 
registro à escritura de compra e 
vend.a. lavrada em 16 ele setem
bro de 1949, tnedo como outorga».· 
te vendedora a SUPerlntend~ncla 
dhs Empr~sas Incorporadas lU) PQ.~ 
trlmdnio Nacional e como outcrga
do co~nrad'.QT ç;crspar Coutinho. 

A Comi.ssão a:pres.enta. a redaçãa fi- Públlc(fs (DNEP~ e tJ C(jrapanhia Grosso. de um Entreposto de Depó" 
nal do Projeta de Decreto LegisleM- Brasileira, de Ustnas- Metal'iN'uletl3. sito Franzo pe.ra t1ercadorla<; imJJOr~ 
vo n9 44. ele 1964 (nQ 127-A, de 1964, O Congresso Nacional decreta. tadas e 'exportadas pela República da 

O congresso NacIonal decreta.: 
Art. l' J!: mantido o ato do Trlbu_ 

bIl de Contas da União denegatórIo 
'li! reg:stro à escritura. de compra e 

na Casa de origem) que manU!m o . ~ Bolivl9.. 
aoo do TrIbunal de Contas <Ia UnlAo Art, l' I!! mant!do o ato do Trl-
denegat6rlo de registro ao t-êrmo ad.l. bunal de contas da união deneg.n.tó-- Sala- aes Sess0e8, em 2Q de e.gÕ8tG 
Uvo ao a.côrdo celebr$.do entrt! o 00- rIo de reg!.c;tro a contrato· ~lebrado de 1004. - Jlntónío cartas, Pres.i.dente 
,"~mo Federal (Ministério da AgrHml- entre o MinJstério da vta",ão ! Obras - Lo~áoO da Silveira., Relator. - Me ... 
tura) e o Estado de :Bahia, para map Públ1<X1s (DNEF) e a C!':~1mh!.a. ntze" Pimentel. 

.. 
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lNltxO .MJ PAREc.:ER. N9 80~, ª Rtp"'~Uca Atgent.in.a, concluído t!IU I di\. mensagem gOí'e:namenta'! n9 229, Govêrno, a. siLuaçáo dos atuais D.l-plo--
! DE 1964 Urugua!ana, em 21 de .lbxU de 1961. de julho pl"óxi.mo passado, que .'lC fêz matas, que fícariam cOm o.s limites 
, .Redação jinal do J)ro1'eto de De- Sala das Se~sé&:} • . em 20 de S-lô:::,t.O acompanhar de longa exposIção de I fixados na. legislação Então Vigente 

d 
190.1 de 1964.' - ~ntonzo. c{~nosJ fresi .. moti .... os do Sr. Ministro das Rela~ões I até que fôssem promovidos à clMSe 

ereto LegislatiVo n9 09.. e. U"J;. dente. _ toMo !14 Sllvetra. Re.ator. Er.te'rioreS". .l.med1atamente-superior'· 
I Bedaçao jlnaz do projeto ele De~ MensíiJe.J Pimentel. . . Nt:;se dôc.a:rlento, estão allnhados e! p.c;. nas Pl'~moçõ:.3 á Min!siro de 
'qTeto Le(/'!slativo n9 69, de 1964 AlMEXO AO PARECER li? S-'J7, 1 rt,t.3en-Yol'ltd~ minuciosamente as ra- S~Q~da. cla .. s~, e..:lt?-oelece\l _8. ~ro .. '-,i9 158~A, de 1964 na Casa Cfe D11: lD"!i4 f ~óe5 que leV:lram ° Poder Executivo P01'ÇUO de qwoLro vag.as, por mero;;:ci .. 
Qrtgem). ; '1 "'Oli"t ld" i l~!sI ti menta e uma por antigUIdade; 

UedtU;iio j,nal do prO'}c>to de, '., ","" .. :..c. ar B.. pr~v ~nc a eg!.! a. va. d) nas pm1l;oeões na barreira dé 
Jlaço saber que o Congresso NaciD- De.,:reto Le9ü'l!l-t:~D n'} &"3, etc- 1\1:14! llj~~m ~f'r .~'e.;,Ulllldas da seguint{e .ma- \ plomata, elasrece'u o quadro dos con .. 

nl\l nproyou, nos tênuos do art.' 66, (7J.'I 1_6B-A~ de 1!W4, na Ca,Sc~ de ~ ~~!.a a..~ ... ~'t~lfC;; e medidas cbJ etlva-, correntes, ~::,mWndo que pudessem 
p9 I da Constituição Federa-l e eu, origem) • I. u.~:S no P .. , ..... to... I disp~tar o acesso os. D\plom,atas colo ... 
_1Pre.sidente 'do Senado Federal pro- d c ti .. d d t'" d d mulgo o seguinte FaCo. saber que o C:cng'r~o Na.c:o~! --.' a,~ 1. a z:::·~t:..s~i\.la e, ~m: face do mo- I a o:s, ,por,?l' em e an "6 u_ a e. 1,105 

na! aprovau, nos tê:;'l1t'!:S do 6.rt. 61$" .... ,e.-.:<J lllSrór:.co braslleL. o, rle ren()v~ I dois pd.melTos têrçQS da resped.va. 
D'ECRETO LEGISLATIVO N9 _ L954· nQ I da Cor~tHuiçãu F3der!!1 e €-u,: a ,e.:;;,rt:tura de nossa [Ch.~n.;e!arla, classe, 

Prc:side..'1te d-O &nl1do Federal. p::o~ 1 p1'~nc palmente no que d.z, respeíto ao! e)l", quanto n~ cargos 1so1ad_os de 
Aprova- ,o Convênio para o es_ 

tabefectmento, no pf>rtÓ de Co
rumbá, Estado ds Mata Grosso, 
ae um Entreposto de DeopóSitd 
Franco para mercadorias 111WOr_ 
ta~as e "",portai/as_ ".la Repábll-
cu da' Bolívia. ~ 

O Congresso Nacional decreta: i. 

,~ Art. 19-~ a.prova-do o Convênio pars/ 
-... o estabelecimento, no POrto de Co

rumbá, Estado de Ma to Gros~o, de 
'Um Elltrqposto de Oepósito Franco 
para mercadorias importadas e éXJ)or .. 
tadas pela República da Bollvia, fir
mado em La. Paz a. 29 de março de 
i1l58. 

,Art. 29 l'l:ste decreto legisla-tivo. en· 
tr-sl'â em vlg-or na data (ie sua pu.. 
b11caçáo. ;revogadas as disposições em. 
contrârlo. 

Parecer n9 805, de 1964 
Redação/i""l do PTojeto aOI 

DecTeto LegJsZativo n9 87, de 1961 i 
(n9 169~.A, de 1:9M na C4Sa ãe{ 
origem) • 

Rehtot; Sr. Lobão da Sllveira. 
A Comissão apresenta. a redação 

.I'..nal do Projeto de Décl;eto· Legisla
tivo n9 87, de 1964 (n9 I09-A, de 1964, 
:na. Casa. de· Origem) que aprova o 
Acôrdo Cultural entre o Brasil e a. 
Bolívia, assinado em I.e. Paz, a 29 de 
março de 1958. 

Sala das Ses!ões, em 2Ó de l\I!&to 
de 1964. - Antônio CaTlo!!, Pres!" 
dent-e. _ Lo"b/Ío da. Silveira, Relator. 

~! ene:tes Pímen!el. 
ANEXO ÀO PAlj,EPER N9 8C6, 

DE 1964 

Redação fiMl do Projeto de 
Decreto LegiSlatito n/f" 87, de 19cé4 
(nQ· ISS-A, de 1964, -na casa de 
origem) • . 

Pa.ço sa.ber que o Congresso Nadto
na1 aprovou, nos têrmos do a-rt. 66, 
nQ I da Constitu1ção Federal e eu, 
Presidente ao Senado Federal pro--
mulgo o seguinte 

DECRm'O LEGISLATIVO . / 
N9 - 1964 

Aprova o Acôrdo Cultural entre 
o BraSil e a BoliviaJ assinado em 
La Paz. 

O Oongresso N ac:onal decrf;ta.: 
Art. 19 ~ aprovado I,) Acôrdo Cu~ .. 

turul enUe o ErasU e a anUvia,. a...<:S1-
nado em La. Paz. a 29 de marco de 
1950. 

Ar!. 2' :tste deereto legislativo en
tI~rá em vignr na data. de sua publ1-
cacão, re;rogadas as dispOSfçOCf; em 
contrár:o. 

Parecer 119 807, de 1964 
Redacão {,inal dQ profeto ae 

Decreto' Leg stattvo n9 88, de. Wq4 
(n9 lBB-A. de 1004, 114 Casa de 

·ortgem.) . 

nelat<>r: Sr. LObíiO da silveira. 
A ÇomisSão· apresent$ ~ redaçã"tt 

/jnal do Proieto de Decreto Legl.sla .. 
ij~o 1l? 88. de 1964 (n' 168-A. de 19M. 
n,g, C'tt.!q. de origeml _que nprqv~ «) 

Convên!o de AmlzttdEt e Cpnsulta. 
entre 05 EEta<iós Unldoo 110 Br~SII e 

l11U.'gO ô segulnte 'pe~.so!\l, em prol de uma. d_lnâmica de Mill!",Uo para. Assuntos *onomicos 
• cxecuçáo patalela à. dinã.m1ca de for.. de Primeira. e SegullQ.a Classe, de: ... 

. DiitCRr"3TO' LEú!SLA1"NO mul3.~ão; • xou-os na Parte Pel'manerite do Qua-

N
9 1"64 b - , - ór:o de PeEsoal do '-tl,inistério dru Re-

- u 1 a adQçãp de med .. drul. d€ntro- lações Exteriores. pa.rsou a denomi-
Apret,;a o Co.'tlt'tinto de Am.:.t:!Ide I ~..,tL 1 otlenb.çao, tendent.es à renova- ná--los l<Ministl'o de A.ssunt~ COmer .. 

e ConsuUa e-::,tre Os E~tatiO$\ Um .. I çao> . .,.('~ qU<t-dros d~ p~SS()al do lta.- clais"! elevou para 65 anos _ o Emite
dos do Brastl e a !república. Jir-; ma~,,-ty. sem. !f"l'ir <ilreUos, UE!m tam- de idade para aposentadorÜl COlllpul .. 
ge1tttn«, conclu4Z0 em Uruguaia:na.! !)auco a s.eJltJdo de- justiça. que deve sõrla Cios Mtnl<;tros de Assuntos Co-

• i norteã-la.s; merciais da Primeira Classe atribuiu 
O congreaso l{:.cional decreta: C) B prirlle!re. desSas nledidas vlsa a êsses Minl.Stl':OS das' duas classes 
Art. l' lt aprovado o Convênio de ~ pe~:mittr a renovação esponmnea pl'eferênela pg.ra' a djreção dos Servi .. 

4mita~ e Cor.stllta- entre QS Estados dos quadro::: da. Carreira de Djplome- I)C3 de Bxpamã.p e Propaganda CO" 
Uni<Ios dQ Bn;,sU e a República. Ar- tas atrTq.~;és da. aposentadDria. volun. merclal (SEPRO) no exterior e, por 
gentins, assinado na. Cidade de Uru- biria de ~Jl~uns de seus integrantes; f~. estabeleceu. que o provimento 
gUalBna. ~m _21 de abril de 1961. futuro dés.ses cargos fica.rá condicio-

Art. 29 ~te decr-eto lEgislativo.en- 4) a segunda, com a m.C&ma finaU- nado à prévia aprovaç6.ó, pelo Senado 
trará em 'V1gor na data de SUA .l;lU:bll- d.ade da anterior] é d~ caráter perlUa- Federal, dos nomes propostos Pelo 
cação. :revogadas as disposições em nente e visa a dlsciplmar a.e.pcsenta.- Executivo' 
contTárlo. . daria comr,uls6ria de seu.s ecrnponel1- j) pemÚUu O;:; atuaIs ocupantes de 

toes, reduz.ndo o lilI).ite miximo de I cargo iSOladQ de Cônsul Privatfva-·pOS40 

Parecer' n~ 808, de 1964 
RedaçâO'I' jS'l-al do Projeto, de 

Dectéto LegiSlativo n9 45, de 1964 
(n' 118-,4. de 1964, na Casa ele 
Origem) .' 

Relator: Sr. Lobão da Silvl,ira. 
A COllilssão Q.pr{;S'enta a redàçlio 

final do ProJet-o de Decreto LegiSla .. 
tivo n9 4$. de 1664 (n> 116-A, de 1964, 
na Casa.. de origem.) que aprova. o 
AcOrdo de Intercâmbio cultural, a,s
slnado ent.re em E::stados Unidos do 
l3rasil e a. RepúbILca da. OoIômb!a, em 
Bogotti., " 20 de abri! de 1963. 

Sala das sessões, em 2Q de agôSto 
de 1964. _ Antônio Carlos, Presi
dente .. - Lobdo da Silveira. Relator. 
- Menezes- Pimentel. 

.lNUO AO PARECER.!f'.)108, 
DE 1964 

Reàaç~o /Inal do projeto ito 
Df!'creto [,.egislatzvo n9 45, de 19M 
(n/I 1l6-A~ de 1964 na Casa de 
orIg=) • 

Faço "ber que o Congresso N.ap16-
nal aprovot\. nn.l têrmcs do art. 66, 
ri9 I d.a. COnstituição Feder.al e eu, 
Pre:sidente do senado Fedel'al pro
mulgo o seguinte 

DECREI'O LEGISLATIVO ' 

N' '_'1964· 

Aprova. o Acdrdo de rnterccim
tnv Cultural, entre os Estados 
Unidos do. Brasil e a- República 
da. ColÔmbia.. 

O Cong:es.so Nncional decreta: 
Art. 19 t! ,aprove.do o ~côrdo de 

Intercâmbio Cultl.:ral, a'3Sinado entre 
00 Estudo,5 tJn~-d.Qs da Brasil e a Re
pública. da ColGIl'.bl.l, (em Bogot.á, a. 
20 de abrU de 1363. 

Al't. 29 ~te decreto le~",sln.tivo en
trará em vigor lHi data de sua pubU':' 
cação, revogadas a.s d'El'osições em 
contrário. 

idade d~.:; d:':yersas classes funcion-a~· saro ser, a qualquer tempo, aproveita.; , 
de que e (:onstitu!da.; I dOS em cargo púbUcO, tnclttsive autár

C) d;ntro da mesma o:dem de pen .. quico, ~es,de saVsf:1çam os uquisHos 
sarnento. estabelece no\'OS critérios de I que ind.lca. .• ~ 
promocão e' asseguro. ma,ior rigorismo g) eliminou o drspos.t.vo que Umr .. 
na SE'Jêção dos Chefes da Cosa. re;"'1 tava o exercícJo d.as 1 funções . dOS 
tl'lngindo o ac€SSO ti. Minístl'O dé Prt.. ocupantes de car!;o lso.ado de Oflcial 
meira Clas~e ao critério _Exclusivo do f de. Ghancelar1e., lllve~ 18, Parte SUlJ~e .. 
merecimento c llnútandQ por outro \ menta}, na se~ret!ma d.e Estado oaa 
lado. a promoção a Mirustto de Se ... ' Relaçoes, Extepores, e ~ apose\ltava., 
gunda Clas..<;e ~ proporção ~e' seis VR'" 1 fg~~~sõr1amente aos 50 B.n-CIs de 
gElo? por mereCimento e uma por e.llt!"1 Examinamos cuidadosrunente Os ar .. 
gUldade; gument.os jnvocados pelo Pod€r Exe ... 

1) aincb tendo em vista. o indis... cutivo na justificação do projeto pl'l
pe:n.sâ:Vél rigorismo na. seleção do pes .. \ mitfvo, bem. como as alterações nele 
50/11 da Caneira ·de Diplomata., deter.. introduZidas ~ pela Câmara Federal. 
mina a observância de outrM exiO'ên- .através do substitutivo de sua. ilus
cias pa::a. integrar "O Quadro Cl <ie trada. Comiss§.o de Relaçôes Exterio
Acesso, ,aestacando~se n de que SÓ.. 1'es. parece .. nos conveniente aceitar
mente p!)derã.o concorrer OS O:ploms ... I mos as modificações orIundas da Cà
bas co~o(:ados por ordrnn de antigu! .. 1 m.a;n, mas ,rocurando restabelecer,. 
dade na pr1meíra. metade da respec .. ! embora oob .forma e condições djfe-
t1va cla:me; .. 1 rentes, algUmas das provldénçias su- --: 

geridas pelo Pader EXecutivo, tendo 
g) a tr~ferência. dos cargos !se.. em vis.ta, tiara tantó, a orientação 

lad~ de Mmistro para Assuntos Eco- I geral da projeto d~da na exposição 
nômlcos para. ~ Parte Suple.mE'n~l' do. de motivos do ?'llnistérjo,das J.i.el~çÕ-e8 
Quadro, de pes~oal do Mfmst~flo das I Ex.teriores e. ainda, OS principias de 
Relaçõ,M. Exterlore:$ •.. os quaIS s~tãO. justiça e equlde.de .ll.-1. apred-flção de 
automatlcamente extmtos e suprImi ... situ-ações funcionaIs semelhantes ou 
dos à medIda que ve.garem; . I' eo-uiva.lenres. 

h) a. transformaçãO. eJi1 cargos em. '_Fln fnce do expôs to, somos pela 
comttsão dos cargos isolados "de Côn... aprovação do projeto em causa com 
-sul PrltratIt'o, que, pe.1a. própria natu .. ft'1 ~mencl.as que. ,<1-b aiXO oferecemoS 
reza das funçõ~s que exer-eerh, devem devidamente justlfiçs<i:ls-
ser da abso:uta confiança do Senhor I EliENDÃ N9 1 - CPE 
PresIdente da R~púbUCIJ.;' -

Acrescente~se, onde couber, (} se .. 
i) a rf!d\.l~ão de despzsas c1e-cofren- I gu!nte artigo: 

te I de algumas das alterações P':O"'I <I Art.,. O o.:mp-3.nte de ce.rgo dS. 
Dostas. Carreira. de Diplomata, do Quadro do 

Na Câmitra Federal, a mat2l'ia, pas- 1 pessoal _ Parte Permanente - dO 
.sou Pêlo cr!vo da coroli:são d.e Com .. j Minié:térío das Relações Exteriores, 
tituktto e .... \.lus,tiça, que, (}pina~dQ pela que, ~n.té S1 de dezembro de 1964, re
Stla ~q~~ ~1f1.tclOnal1c1:lde. lhe Q1'ETeceu qU~ter RtJ:~--r..I"'trdoria e .contar 35 anos 
s~bsL1I,11j, "0,_ Foi, t.a.mb~m\ !l CO'l1'S-, de serV1<:.o j:;::'blico, será i1posentado, 
~ao de Rt':laç_ões E~ttr1'10r~S, qt1C de a p:::dido cem c.... preventos de lei. 
19'uaJ modo .. apresentou um sub?titu- &crcsc!cas de 25%". 
t.IVD, uue, nfmal. mereCeu as preferên
cias do plenário e sE! transformou no 
projf-'to ora submet:do à' apTE;c:ltção do 

Justit:caçdo 

Pareller ns. a09.e S1 0, de 1S'<l4 Senado Feder.l. 
A proposição, vm.d(l. da. outra Casa. 

do Oongresso Naeronal. tOMOl.l eleti· 
vas ftS segu:ntes principal:; modifica .. 
ções em confronto com o projeto go .. 

O texto· proposto, a.lém de fundir 
em. um só os três artigos constantes 
do projeto do EXecutivo, ré<:rp-eita- O 
prlnci.pjo constitucional da a:posent.s .. 
dorla DOS 35 anos ee serviço público e 
se coloca em hari110nia com a slste .. 
máticl1 adotadq no substitutivo da 
Comissão de Constituição e ,Juatlça 
dtl- CftmntJl e atió1ada .peJa sua Com~ 
são' de Fmanças. Cumpre asslnoJar, 
tl\mbêm. que atende '0$ <jbletIvos da 
renováç110 . dós ·quadros de pessoal, 
cQns!derad$. esta... da mruor .s~gnlt!CI\" 
~ .. · .. ol1ortunldade pelo Mb>1s1hlD. 
dM Relat6ê!J EXtedore4. 

N9 809. DE 1964 
Da ComisSão da p~ojetos do 

Executivo. sôbre o projeto de Let 
n9 114. de 1964 (0.9 2,137-B-64, 
na C4mara). que altera a Lei 
", 8.917. de 14 de ;ulho d. 1961. 

. .,.-eorgantzaàor(l- d.o Ministério das 
Relações Exteriores. 

'Reiatór: .Sr. WlIsQtI GlJ.l1ç.lv .... 
A ilr~te l'roposIç!iq velo li<! ~. 

me <10 CQngres.so Nàctonal em t1r-tttae 

vern:.uuent.al: 
a) elimjnou...os uês w!meiros arU'

gcs (ll,l, 29 é 39) d-õ projeto priInitfvo. 
refel'éntes à aposentad-otia.. voluntA
ria de int"grantes da C.rrelrâ de DI-
plomatas;. _', ~. 

b) 1l'",,\éVl> 0$ llifmltesa. ldaqe !>Ma 
,,!X>"eI\tM<>rl. "" ária .. ma •. __ 
ressalvar, como . tis. O pro-}e-to dó 
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.E!MENDA Nq 2 - CPE ~ a-o Congr€:"Sso Nac:onaI o projeto de espee e do re~scB.lo.:J.amenta dos debl~' do comportamento das e-mprêsaS ne 
D~~se ao Caput do art. 19 do pl"O- lei em a:l)rêço qu:! o:ljeU1'.l" ."- tos -e':\hw contraídos, admitindo um qUl~ diz respeito aos pagament0.9. 

16to a. seguinte recraç-ão;" nlte:'uçãw no, lei q;:;e r€o:'ganizGu o ano de ccr~nc!a. amort:zação em três Afigura-se-me necessá:ria a 'presen. 
,~.{:nLrcérlo das I'i.ela.çê;;s .E.xter:ot::s ano:s e :iul'oS de 1::,0/0 a. «". eontando- ça do Presidente do Banco do BraGll 

•. Art. Ir,) A&egurados· (las atual:; em ICel. fe a V:gj::lC a d;,iS operaçó;;s já COll- " do Presidente do Sindicato das Em-
Dlp~ornat3.s. até que sejam Pl'OIHovi.~ At.."U .... 23 da ex,cs_·ç-l.o de mó:"vcs, tratadas !:ln cumpr-iment.o da a€'$O~' prêsas Pl'oprietáritB.s de .Tornajs e Re
dos a elas:::e ~md:atameJ1te superior, qu<! institui a P:OpruiÇZ.d. percebe-se lução n\l 1~e2, a partir de jane::ro de vistas do Estado da Guanabara, ne.s .. 
05 llm:t~s f.:mdos n<l legislação ante- G,uo: as nlc.dlf:caçõe., propos.:o.s .... isam, 19::5 (Arts. ::W e 4\l, ~ lQ). . ta Com:ssió para os devidos esclare .. 
ri.<Jr, o. § l<{ do art. 38 da Lei n93.017, p·:1'" ',' lme~'!tc, ;J '!J:::_'!n~~:l' t,'ê:..L'_ n:; Com relação. RCS f:n:ln:!amen!;cs cimentos. I 
de 14 de julho ele 1961, pa.s.sa a ter a ar,1(}S€;ntüdoria. voluntát':a e compul.sô- co:u:ed:do.<; no p~l1.o.do comp~'eendiào; Nessas condiç.ões, ;somos de parecer 
seguinte redaçã,): ...• '. 1 ria. ti. renovação dos quadro.s. do pes- entre! de abrU de 19C2 n 1 de abril favorável 30 projeto em aprêço,_ em ! 

t soaI da Curre!ra de Diplomata, n tor- de 1964, o L'.I;nistél'io na F'azen-da é princip[.o, I:\ll"a melhor emme em 
JlJ.~:tfticaçâo ' nar llla;s r:g-oroso e (!fic'ente o crlte- autcr:z:.:ào U\.!'t 1°\ a firm3.r conve .. ): plenário. depo'.s dos dliPo1mentoo ac:i .. 

Restabe:ece o texto pr m:tl.vo. Além rio selet:vo nas prümov6~'s e acessos n:o com o Banco do Bras:} S. A., ma t'eferidos. I 
de nos pa::ecer ini~to aposentar, de dêSEE'S" mesmos funcionários. a tl'ans- abrang_idos. u;nto ~ ~ re~~t:1V0.3 às,.. im .. ! S:t!a d.'l$. Ccm:Esôes, em 19 de I 
imed:ato, muitos diplomatas, como formar em cargos em çcmissão deter~ por~a.r::ú.es çu<-t .. c .... _onc,-~Lda.s p:t.3. a • " d 19"4 WU'8on. GOnçaLves I 
ocorrerá se fOr mantida a redução da mInados caJ'gcs q'J.~ ~.t.ua;mf'nte sáo e.qulS1:::ao r,o P~is de p-lpel de lm~ ~'i;'OS.~ nie ~'j;;tio Agripíno Rela: ~I 
Câmara, hai'erJa u inconveniente d~~ Is:)lados, d;:> prov;mento efê·tivo, e. prg~~a.. '. . t;r~' ~ Dan!el Kncger. _ bÍem de 
corrente da. d'f;cu1dade de efetuar enfim, a r;o::s:b'litar, pOr meio de al~ ~es flU,me amen~os é que SerRO S,' Jo':' Gu,i()lnard __ BezerrG 
mult41s subst_tuir;ões ao mesmo temJ;'Q. gumns de3:;(l,S medidas, a reducão d?s ObJ2tO d{l re~-s::alO:1aUlento, Uma vez Na~ - e . , 
além de acarretar, a curto prazo,. despesas com pes'<"oal do menc1or;;udo que o Art, 3fJ do p:"ojeto é taxat:'Jo e~o. o 812, de 1904 
grandes de.spe~as resultantes dessas, Ministé!,Ja . ' sob êHe asr~to. quando diz que "fi-! N· 
substitulçóes com viagens e ajuda de Na Câmara Federal, Pl'ev~e::eu o C3.m abrang-.das por e3ta Lei as o;>e. Da Com!:~s"i1 ~.g F,nanc4s s6-
custo dos qU(~ viriam e dos que iriam sUb.'>tltutivo oferecido pela Com1,::são ra~çes já real:zndas pelo Banco do. bt'e o Projf!to ele Lei n.º 121, dei.. 
para seus lugares. Corre....""}Jonde, jgual-j t1e Relações Exteriores, o qual íntro- Bras;l S A, em cumprimento. às dis- lJjL 
mente .. AO de~,ej() de ccntetição de des~ \ duziu modif~caçõcs substanciais no poS!ç.Õ?S da F?esolur::ão n9 1, de 1952, 1. 

pesas manifestado na referida expo- projeto. ePrninando ou ftlterando cer~ do extint-O' Conselho de M1ni.,::t,l'o..~". R3~.1":)1: Sr. 8ez::rra Ne~o. r. 
sição de moti"l05. I tas pr~vidênc'as sugeridas pelo Poder p:e,vendO~lhe~ inclus;ve par~ncia ~o; 1 _ D:..ndo a de'J~da abnr'ão a me .... ' 

EME.L~DA N9 3 _ CPE Execut.:vo.. ... j d+~l??r -' que a~.; _s,:!?s a~ort:i~zaçoe.s t~t'~o fiDl'".a1 subscrit~ p~!eI Sindicato d2.s 
. _ De um modo ge.aJ e ~essalv.a.dcs V1be.1C a a pu. tu de Jane.ro de 1 ... 6n .. Emplüas Propl":etár~as de Jornais e 

R.::d:ja-se a lE:tra "c" dç ert. 29 do algun~ aSPé'cwS w
que pod~rao ser Ob-J O sistema. gera.! de fin:l:J.ci~'lme:,1to,· Rev~stas do E.s~r:.dl) da Gua.nabara, 

pl'?Jeto da seguJllt~ mane:::r~: \ le~() w
de apreC~D.çao especIal pela Co~ entretanto, t, mant:do na base de constante c.e e:{posic:"O de motivos c!6 

CI As promoçoes a Miuistro. ~e m.ssao comp_te~te para conhecel' o 30%, no máximo, do custo das impor-' 23 da março da lSJ!, do 81'. Minis .. 
~egunda Cbs.<::e obedecerã? aa.s critk-l mérikl da l.nat~rIa em' exame. o pro~ j tações c aq·.úlcões feitas DO Pais' tro d.a fazrnda, o Sr. Pres dente da 
r;os de pereclJ!lento e ant..tgu!<lade !la 11eto ; tem rmal'dade.~ que pode~). ser I (Art.. 2Q). salvo Õ d\~posto no Art, 41;1, Repub:lca em m,ensagem de 28 de 
llr~'POrçao de CInco (5) vegaSjIXJr rne- _ e~nS;~f.Tadas C'bnv~'f!1tes ElO ~ervi('o § lã. cru:o em que poderá ir até SJ-%, jlllho (\& H:J:4:. sU~J::neteu ao c.::ngres~{) 
rec_mento e um~ 0.' por Rnt.gU1dade, ~ publl o ~e qu~ ju.:;tlflcam. ass.m, as, quando pa.ra as Emprêf'OlS impr&so- 1 Nacional um an~o projeto de lei dis_ 
devendo, no pnrnelro caso" o oondi .. I Implica90es .fi1lanceir:ts Que acarre!a,1

1 
ras de jO'tna1s cuja edição diária $~" pondo sõbre o fln:lncinmento de papel 

dato contar, pela menos qmnze uno.s I as quaIS, dlga~se de pa,"'s:agem. sao mana! ou mensal não fór sup~r!ol" a para nnpre3sJ.:l dz f:::·rnals, revistas e 
de servIço na carreira, a metade dos. aQueJa..:> qUe se enquadra;n na r?tina 15 mil exemplares liv1'oS .. 
qUa:s prestados no exter!or". I ndmll1Istra,t1va no que d~z l'es:peIto à .. ," 

" _ . movImentação de pesscal Quanto à. Esta ressalva, ou exceção, in~i'C-dU~' 2 _ In10rmil o Mmlstro ~ Fa .. 
JllstzficaÇao SUa vld-n funcIonal. I z:da no projeto atravês de' emenda. zem!a ';lue • Sindicato invocando !lo 

ti: mna soÍuçz.o conciliatória entre o Dêste ·modo. reconh~c~da a nec~s~ d~ cB:.ma~·a.' favorece a pcqlle;~a,_ po- .l1.eschlrl!o nl=' 1-62, dl extmto C-en-
ponto de vista vitorioso na Cã.mara" s1d~de das me~ilda.s solIcltadzl,S no In- r~rn tao utü irnpreru:a de n~~ lflte- ~elho de MInistros,' qUe autorizou- o 
que fixou em " por 1, e 6 opção. do I tere~se da efl: ~ncla do serviço ~de r!Or .. s~m su~metê~la a cr.téno.s d,! f;nar:cl:m~nto. aos jOl'l:p.ig pelo Banco 
projero do Executivo. que pleiteava I pessoal do Mmlsté1"10 das Rel~co~s (f~VQntlsmo. Vl.~to que para a obten- do Bra!; 1 de 30"{', do papel consu .. 
6 por L E, também. contribui, de I Exteriores ... A !1arece:am~n?S !lce,naV€IS I ç~o dos .f:nanc.ament-cs de que ne.::e'>- mído n)5 IPri~,rJs de 1° de abril de 
cer~o modO, para o I1goris?lo na se-.l as ~~.1seqUenc!as ~:n:,""'e:r8s ~(>.ilS r;>· sJ.te, tera ap-en!lS ~~ue requerer. '1~62 n 31 de m'ltr::a de 1963 e de 1~ 
leçao de peuQ"3.l da Carrell"a de Di- su!tantE's e, por lS~O .. nos es~ritos 11- Em subs"'S,ncta porém o prJje-to úe abril de 19Fi3 a 31 de marçn de 
bIomata. . ~~e~ed~i;~ric~P-~~;jd~~:~e~ fa~rgr1: ccnforll1e Út. as.si~alam~S: apenas re~ HJ64. ftl~~a n·~Q. vir aquêlf! estabeleci .. 

EMENDA N9 4 _ CPE veI aO alud'do 'p:rOjetoP '" '\ ed!ta a Resoluç.ão nQ 1-62, adn.pt;.'ln-; mez;tto c.e c:"f'd1to cumprmdo as d 5-
. ." dQ~a, todo.Via, às condições ora vi ... pO.sI~.t>e.s do ato ex~t::ut1vo, 

S,Ubstltua~se, 110 art .. 3Ç1 do proJeto, Sala das Comissóes em 19 de gentes f:.le ffiLntém o dispositiv-o de I ~ 
a f:xpressr.o: "nos dois primeiros têr-! agõ.sto de 1964. _ Argemiro de Fi-! que o~ finàncie.mentos só a~lnoj"ão' pe~ c~tada 7e501~ç.a.v QS fin::lnc:a-
ços" pela seguinte: I'na pr:meira me- fluetredo, Pres1d€nte. _ WilSon Gon- as importações realizadas pr.las t~~:Js ~~n ~ (e "ap;:, ~e Imi;'rensa er P-:;''' .. 
rode", ~ ! cnlvéS, Relator. _ José Ermirio. -I do mereado- aV!e para U[;o direto .dus' v~.to 0'3: e·d tOL<.< e;erl2.m rea lza os 

Justiltcaçao Li7to de Mattos. _ VictorinD Fretre, emprêsas ed'tôras de jorna;s li.'TCS e' p ... lo Banco do Brasil. por conta e or .. 
Eugani Ba s D lIi l lCr'ege, , ta" ~ j.' ',. dem do Oovêrno FZdeT111, e tais cpe_ O art, 3,Q do prOjeto amplla a faixa - ~ 9 IT?, - a e l • reV1S S, ass n~ C5lIDO o ~e~o maXl:.no racôe bran7e:r1am de nlcio doi c-

de seleção dOs })iplomatas que inte-I- Antomo Juca. de Cr$ H10 ffillhoes pam O f1TI.(lnc~::I~ \ r!Ód(l~ !l:U:li~ de ~côrd(} co~ o Sit~nt 
gram o Quadro de Aces.so dos colo- __ mento ~(> ':m s6 órg-ã.o da Imprensa.., n § 1'" da P.e50i ;'10' 
crtdos 1\2 primeira metade da respec~ ele .r~:-vlg.!ra, embota com· p~q~~a~ ,., .. uç . 
tive. Classe paro. os dols primeiros têr~, Parecer ns. 811 e 812, de 1964 modiflcaçot;.<; de forma., M exrgenzuls !lOs fill:tz:tcHl.mentos. co.rresponden-
ços, este último sistema desfaz ou a serem tf)~ às ernprêsas P3.l'f\_ a tcs às aquB;çÕes ou impJrtaçóes, rl?1l.-
reduz muito o rigorismo indi.spensá.vel , W1 811. DE 1964 obt~nção de fmlUlclamentos. com re-/llZ:ldOS no períOdo de 19 de abrll de 
para as promoções na· Carreira de Oi- Da ComiMáo de projetos do laç~( a consumo e esto~ue, comp!()~ 1962' a 19 de nov;:mbro de 1902, serão 
plomata.. Dai o motivo de restabele- Executivo ao Projeto de Lei' da: Vl'lç~~ ~e fabricantes ou tevendedo ... es, no prazo de 3 anos, vencendo juros 
cermos, por, ma;s conveniente, a ~?sSQ Càmara nlJ 121, d.e 1964 .. que autON (I ~:Cl'o:(~aO ,d~ tax,~ especiais de câm- I de 1O%a. a. Os financiamentos cor .. 
ver, o criterlo do projeto primlt.'lC, riza ftnanc-f.4mento de papel para b·o .. p~ qaa st1Ue~, outrOS favores em i rE!spondent~ às aqui;t;ições Ou impor_ 

EUENDA. N9 5 _ CPE if!lpressão de jornais, revi~ta$ e' mb~fl~i d~~;~ÇO .. )o r jeto lém de', t.a.;:-ões realIzado,;: no períOdo de ~y d6 
ltvro$.. .. ~E va e. ~p o ,~ jl10Vembl'o de 1982 a 19 de abrtl de 

Acr€'Scente~se, onde couber, o se- _. . p,r0 .... uf3 r dar soluça0 conven.ente à. 11:63 serão no pr:'-7.0 de 2 anos. ven_ 
guinte artigo: Relator: Sr. Jeao Agr"!.pmo. sltua.çao ora exi:5tente entre o Te~ cendo ,juro:> de lOo/,:a a. Idêntico pro-

1tste projeto., Que autoriza financ!a- souro Na~ional e o Banco do Bra~: ~ cedlmento será nê~t.ado para -o finan .... 
"Art. . q ocupante de cargo iso- 1 ment? de pa.pel para a lmpr~são de f ~on~Ci/~~~~u~T"o ~~tY~:2 d..:: -1tt~~ão e,a:nento !lO pl'a~ de 19 de abri! da 

l~d.o de M:n1SU'O de Assuntos Comer .. dornalS, revistas e livros, reedJta. em I que levou Mte ,.H, timo a reco-rrer a HHV a 19 de abrIl de 11164". 
c!a's. do Quadro <!e PesS.oal - Parte ; grande parte, a conhecida ~esolução Reu próprio enca;xe normal ante a 3 _ O l:rnlte máximo dos crédftQs 
Permanente. do M:inisténo das Rela-! nQ 1-62, baixada pelo extinto Conse- falta. d ecurso..s federo.is que lhe f i "I d C < D J 
ções EXteriores, que, até 31 de dez~m-,' lho de Ministros, Seu objetivo é o dev-tomOS ,r ,r .ntr~ues .tra~é5 d' o 4.-lxa o ('In r.,] J roi hõc:.; para 
b d 1964 t dor' ",,, ... ....~ • eada. emn~~';:l, restrfnP,"ndo-se sua. ro e _ ,reque:~el' aposeu a la e ,de- dar. cará~r permanente. em ato I C1.rtefra de Câmbi:lo _ tem pOr escópo utiliza.r$.o B 39% do valor dC!l c:om-
contar 3~ anos de ~ervlço público. será ~ leg1s1at1Vo proprio, às normas oonsu- estatuir em lei e" eeia'! o roblema 
ap~DSf'n~r.;o, ~):~~;.do, ?~~_?_~.'proven- bstanciadas naq~ela. Reso!ut;io. Po.ndo dos f:nánciament~;P em áprêl'o. deslo-- provanteg r;>"TC',"pntatj.,::Og de compras 
to~ r{ ... el, au. ( ~ t.J'. I sob a t:,esponsab1lidade dIreta. d-o Te~ cando ,A de área a bem dlo", pol1'ti::n .. efet.ivas e do r~r-e~tivo pagamento 

N i 1 das pe -u """ ~a "I')'1!J"!.1 na~!f)Tl(lJ ou ~trangeiro. pr~ .. 
Justif,cactio I~~~~~' ac ona OS fmcarc:os c -, à d!..o:posição !5:DSãórgãos que nt1eJ opr v~nd{) .. r:e Olltrc:--fM.. (":s !;e1'Umtes r~_ 

"t de 'usUça utcr0-':'U aos Min~stros Mm. para umtt rea puramen e. ega. f'lUiqt..ll"! func n T'l?ntl1s, con::tentes c!a 
de As.51intos c?ont€'rcíais as mesmos' O projeto, além d~o. surge em mo- Nesse sentido. não tem~ dUVId9.t:, aeso!~If'fo: 
b~nefício.s pecuIl'árlos espec;a1s cún~ menta mais que oportuno s~ ~ons1- o Sr.. Pres1dente da Re-publlca. ao - contr-~hr>r:") cio tL.'l.'lnCl/UllCn::o 
ferlc!OS, pela Emenda nO 1 _ CPE, aos derar~m por.um lado. a extmç3IJ ~do remeter o presC'nte' projeto ao .. Con- medi'."nt3- T)r~.<!te".:;o de I'I'lu""nUas rea:.g
D~plom"~as em iO':..aldude de condi~ subsfdl0 cnmb'ül para g..<; fmportaçl?,es ~reSJO Nac1one.1, en~bora. sem mova.r _ ex1!'>'~n(!'~ de st· eDCD1ltT:lrem as 
çõ~"- <:> de papel e, por outro, a. suspe.nsao, prôpl'\amente, contrtbuiu para a.lllat- emnr~.«a,-: rorn sU'l s1tuc',:,ão pe1'f!:Jta .. 

saia das CO'~1issõ"'s em 19 de pura e >;lmpies, por parte do Ba.nco nar dificUldades qlle "7êm atlngindc men"~ nOl"m.\lh:n-::a junto ao B'lttc6 
a<7ôsto de 1964" __ ''/0(1,0 Agript1J.O, do RrasU S A., das operações de fi- .setor dos mais slgrJf!Clttlvos da. vida do P.l'~"il 011 a l'IualQuer outro esta.~ 
P~f's'dente. . WllSon GoncalVes, nancta:tp.ento c0!D base na rereddal naelons.l. qual seja) da. tmp.resEã.o t!e l]pl"";I"Y'I~nb ti" crM!to oficb..I, 
P..-E'!!'ltor _ José GutomftTd. _ Be~ rrsolllC'uo do extl,?to ConselhO, ~e M1- 1ornais, Uvros .e revistas. Posteriúrmente houve algumas 'lI .. 
;;erra Netto. _ Datziel l(rieger. /nistrcl; Suspel"'...sao ditada, ar ás. pelo Com o proJeto, daqUi há. alguns. te!'B. ... ôen nO sist::rna de contratar,á. 

intrrêsse )Júblico e para salva::rual'd.a. :poucos dIas, Os proc,;!SSos de fman~'" 
N9 filO, DE 1964 do Banco junto ao Tesouro NaCI0:1al'lmento pOderão ser propostos, n-tno- de erol)r~.':tfm'ls, nn n:est5.o do Minis-

Da Comissão de Fina11cos sôbre à conta e à. ordem do qual deVel"~a,!\1 rnndo .. se, 88S1m. a f:ituaçâo das Em, .. tro S2.n T'.s .... o Dantas, que reduziu 
O Projeto de Lei n9 114' dê 1964. correr ()S recursOs postos à. dlsPOS.~1 pr~es quanto ao problema. d.a. jmpor-" f') prazo mlra Um ano e que recomen .. 

, G ' dílS emprêsas. t6çao ou aqufsJção de papel. dnva Rubftf:l (los processos até o Ml-
Relator. Sr. Wilson onçalves. I Cons€'(]üentemente O projeto, como N03 elementos de lnformaçl)ea nlo n1stro. Ir"Julle s.olucão de cont1nut:-
Em Mensagem n9 229. de 1964, () bem acentuou o relutor da. Comi$;ão' hA n{Jtfc!fl6 do volun\e dos· ~ já datte lia Q'.e"'iMo d-\) MintstTo C:ll'valho 

I!r. "PresIdente dá Hepúbl:ca enviou de Fin~nças na Câm.ara. pennite u~a ex1stentes no Batteo do Br1l511. n-em Pfuto, a.d1!!!Ít\:to a exp~B"çã.o de m-c-
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• 11 tln". Um;. blltxa de um centavo' forte.s .. obten"l1am O~ recursos i.ndis- Os pai.';es prod.u~o;es de cAL- têm tivos a'observar que a Resoluçtt.o n .. - ... "" t I fa (:r fa"e às dcs l'l~~e produt() o pt'1l1C1pb:l fator de 
m erQ 1-62, apesar de estabe.lecer que por libra-péSD no café terde, cus a pensave;.s com .que z ." .. ' - t;uas teceitas c2mbiais, t'ar~andD de 

ré.s.t mos pro aos pr04l1toTl~s lnttno-a'1ncr1c!InOs I pes;;\.s CO:11 uJu,pament,Os ~ndustne:l.S. e 
OS recursos para os emp 1 'd - 50 milhões de ttólarc, ;:~ sua'eJ;- nlut:'r,fE-p\'im3.2. nc:::es::;ál'las.-em ' 0- 41,4% ate 70%. Para o BrasH, rep"(,. 
vlr!:un de adiantamentos de, fun os portação" I P'v:ções C::i.cl~ V!;Z' mais ,elevJ.das, para ~enta, hoje, E6% d~ ~ua páuta de ex-
da f1ece:tn da uniM, não hou~e de~ • ... ," ath1?;ir melho:es f'stágiO.s de. ~d&en- pOl·taçõeS. Dai 'a im9'Criosa nece.3S:~ 
tlnlll;âo especifica 'Pa~a at.enrl1men 1?:sta.s palavras foram ~p.of9.~àas n~ vo:vimento e !t!:;~hOl'~S c!rL1cLçoes dr: ~ade de ser m::>ntida uma cotaçã.o àos 
doS citados enca.rgos, o que levou o di~~ 48 ue outubro de ~902, apó." ~ as lv~da. para ~(;US pDYOS, O discutido tll'€'ÇOS jlli:ern:.\cwnnis cio cafe qe tÕ,:.a3 
Banco, ante a inexistêp.C1a de out~.a sinp:tura do Convê_nlO ,~nt~r~ac;o~a! !"prejUíze,' tn"e:W.l.do p3105 6en~d,jr~s as origens n'Ull1~nív~l que :-epresenta 
alternativa, 8 lançar maO de s~u. P~Oi do C,lfe, pe!o ~9.Udo::.o e.:)t;dlsl~~ ,P.e nort?-a. mez'i;:::u:Os, ainda que z.dml~l- ti, sua recup'Zraça~o, tomanao-,s€. p.o~ 
pl'lO encaixe normal. Para. cOr~Igl.r ... a sidente' Johl1 Füz~en\ld, Kenn .... '"'('~, e ê.,:\ I: (. r.ft ir:c'] c J:j.~;Ü, n~l \'~ . (' base o ano de Ub7. quando o cafe iO! 
situação e }:lermitir a cont:muàae.e di\'ulgadas pela Srcrct2.rla de Implen- um ,v~:ro Os m3.:or{'s crêditos qUe os ncrrccia<1o ao p~'eç{) mé.cl.io de SLK> , 
dCs emnréstimos -de que ,trata Q RI!- sa da Ca~:1 Branca. ;>roó.utcres mundiais de café, passa- ccntavo.s de dóhú por libra-pêso, par!\. ' 
.solução citada. o EJ<ecutlvo propô..'l a 'ê' p' Vle~"rn fi. cheo-ar a um reaju.::te que permita a d ! .• peciaf a fim Pelas pa.lavras de EX-Pl'cs:dente, \'e- ram a d'~por hzqU.e alE ~"'. : 11·x.oça"0, "11 ["l'mos m-?M~o', de 6" cen • ....,·omuIgação e el. S , i ~ d fn"e' pr.~po"c'O"al' a03 E~tado.;. U. n:o.os c: _U _ !J ~" B d Br."H possa for- r,"I·ca-.<e sua th'me dec.s~o e .... ~ ~ -" - - .... t d' " lib 
de que o anco o ~ ~ ~ - I ti mOl'''I''S' ",!ti" .. de pro.jutos tndus- avos e ao.!!r por ra I •. om s. Uniao Fe- cllmpr;" o convênio e, r~can 1ecen o.... "., ~ - d Co ". Inl •. 
tna Izar convcnlO c .... I t tr 'IS e <1' '.",~'<':-.::;.'-Dr mD" ào.w,s A manucençv.o'J nVe:1lQ :-sõmente serIa um nstrumen o - - - ! C . t I I f . 
deraI. que'r - f'rmava m~mC)s pal,c\:, prcd.uzindo renda pTO- hac cuz.l do 'afe, '3: q'Ja oi aS';.lna .. 

4: • - Na Câmllrn a pr::.posição tal vál1do apÓS .sua ratl ~caç3.0 ~,I om ... oh"'mente lU""or e mantendo ou Ijo ínclu~ive· pelos l'cprescntant2s 
e,ptovada, sendo objeto d~ em.endas, sole~e~ente ~ue o sU~:l.1ete~la, ~ró- P?rct;nd U a mant;'; os ni.'e.s ãe em- no;'te-ameri-canos, ~ '3 mane'.l'a de, 
da~ qU1:\'S foram aprovadas as que urgencza, ao Senado paL~d q,u ~ ~ ~)lL~ n~ l:taC10 rK';ô'te-- _ ·· . ..,n:J,. efetivamente" 11l~1.h'Or reconhecel'-..';e o 
deram estas a1te'rações: 'xítno Oangl'e~o o .C?nSl eI3_S. _ L·

o 

<- ~ trabalho d>os Pl"OdutOl·e.3 de café do 
a) o fínanciatnento de que trata, Longa espera matrvefa!U cs prOd~{J Pre)uiz·cs mesmo. e 2. .... ultadre, tem mundo E' a tnzneira de cDlab.orar 

«t art. '1:9, no índice proposto, não se Lotes de todo o mundo, a2:~arjC!ano: o tido 03 p3.!ses pro,~utol'es. d~ ca.fé d~ :para s~u de"envot"vimemo, proporc:o
aplica 6,-s etn'Pl'és~ lI:npreswras de que, o sensd? americano n"PtO~~:~te mu.."'1d·;)"cot:1. ê~::e ~t:ipO de, po,iUca: ~~: hando~lhes m~!ho!'es cond1rões d~ 
jornais. cuja 'ec!iç8!O dIárIa, semanal proJeto de let que, fund~3Ln~a.:.m ti' agora. mteh'll1lence-, \'Dlt..l a pre~aJ.w vida, com menos efenl(~~'ldadf''':; e m?-
ou mensal, n§.o fo1'" superlor a cInco eXige que ~ tôdas e.3 im~rt~çCl~ a e eer nos E~:::ià.cs Unldos. t::-l..'>ta ~om- :nos analfabetismo, ,e, !ina2mente, 1'e .. 
mil exemplares! emenda n9 1 à re"jCafé pelO.:. ~ta-do.s,,, un.~d?.:. s~tif. parrr. o.:,; Ll.el.S de f;l,'eço ~o C~f~ ,:m conhecer e va.lonzar o lrabal,ho de 
dação do art. 8<;1);., acomIlanha~as do le~~ech~o ce er- 1957 t.om os ~e 1861',~..'ira ~::~lfl.~a:ltodDs 03 povos que iu~a~l1 pe,Q seu 

b) alteração do artlgo segundo, par .. cado de or1ge.m. A. exi"êncl.~ do c que 50 o~ p::\lses lat.l.o-ame.;l .... ~ ... nos. bem~l'.s.tar. D3. -manut.er~ça,~ do Con .. 
. te fInal, para permit'r financiamento (ltm,cadO de Orl$effi foI Ul?R .. lt6ri~ d~S nf'S~es cin~o anos, p~rderll:m US:::; .' vénio Interr:acion3.l do Cafe llCS tê;' .. 
8uperjor a trinta pOr .cent-o à.s ,em- palses. produtores ,e ",el~ lmpo~ a~: 11.243o~6~ !140.0(/, t:!.ar~U!dQ~se da',cot2- mos em Que foi aceito, re.sult,~l'a a 
prêsas ilnpressoras referldas 11ft emen- a aprovação do PIOj ... t~ quP s:, no ção medla annal ~!> ;)1. 65 centaH~.s d: I con.W!idação dos 'p1'eço5 em ba~es que 
da antSr10r (emenda n9 3); contrava no senado nOI te~amerlcz dL 

• db~ar par Ubl'a,-tJeEO em 1957, para. não venhall1 a repl'esen~ar a exp!em .. 
C) teto de cinqüenta pOr cento ao pai? a circunstância. O1.

de OIS Esta ~~ ICh2gar-se fi contaçãO"mê-dia anu~l de lção dos consumidores, mas, ao mes ... 
flnanclamento das emprêsRs impres- Ul'lldos consumirem 50 ,() ~ prodU~~_ 35.14 centavos. de do.ar por lIbra.- 1 mo. tempo, pJ'opOrcionehl pos p<l.~Se3 
;oras '{te jornais acima referidos exportável mundial, 0!1 ~eJa, e~ pêso, em 1961. Como f:.:sa qued~ d~ j produt<lres os l'ecur.::Gs neces~ários ao 
(emenda, n9 4); meros ~edol1do~, 2-l ffilIhoes de ~ac~r~ preços internacionais se reflete lme- seil pregresso. . 

tf)· O }Jra.zo do art, 10. quanto à ft- favoreCla. dec1slV~mente o, ;cu:,~ã.O diatam?ntp. nos Ol~tros me~cados e Esta é. realmente, a fllosona dos 
):açllo da data ile l Q 

c!e ma'o de 1964, fi.enro do cOI}vêmo, Se o .plOJet com~ selld9 o.') EstRd-o:s ~mdos, p~is ~que Im- p:r;in-cípios do Convênio In:ernacio:lal 
como limite para apresentação de fosse Q,prDVaa~o ted'undal'la na porta cêrl~a de ;:,0<;/, da ptollUçao mun .. do Café, muito bem acentuada ~:<) 
prova de consumo, ,ficou .estabelecido pIeta- frustJ.laçao do convênio. dia! de C:lfé, pc~e;-se. dçsde l~go, ~fir- 'Presidente Kennedy; estabelecer, íltra .. 
cOmo a ser de 30 dms a.l?os a promul- Entretanto, no Senado. o projeto mar .que o pl'eJl!Izo dos pd)duU\>rc:s vés do -perfeito cumprimento de suas 
g:lção C!S lei. '. envia\,i() pelo Executivo }ior~-amerl~ nlUnQ~a~S de cafe'i nesse pe:,iodo,. fOl, dâu~ula.s, por todos os :signat.ári'D.S. a3 

Estas! outras ,pequenas alteraçõe
:!') cano sofreu uma emenda, prol?ondo TI? rolDano. de ~o,~ t~,lH1, ... 11.1('10 de condições. fundamenta.is p3ra que não 

de redaç~o passaram a constar de um que os &tados Unidos se ret1!arao do ,dolares. Se ~cons .. ~e~a~mos, pO.l,é,m, que se prodUza o a.vHtamento do tn~ba!ho 
subStitutIVO' eJa~rado e ep.roVB:ào na convêÍl.lo desde que. se verlflQu~ de-Ias export~çoes s~ de_enyolvera:u: nos dOs p'OVo.~ que,. nos' \':irios p3.i~e~ do 
Comissã.o ,de Fmanças, que é o prQ'" sequilibrio nas cotações OlUndUl1s ao anos cor:.sldera-do,s, em ... fltmo ~~e;,cen- mundo inteiro, têm hQ café o seu 
feto de le! v:fndo da c~mara. café. . te, enqua.nto as co~a.çoes perhoha~am prjncipal p!oduto de exportação e, por 

R;et;OIlhecento que a presente pro.. Se tal enlen-da f6r acolhIda. pela caminho decrescenL j r;-0demos ace~t3r êste motivo, necessitam CJ.ue os feus 
po:nçao aten.de a~s finS", Jeg!.ls eXpos .. CAmata 4e Representantes, flca.rft.<? recente trabalho estat;stlco elaborad~ preCDs se estabilizem. pa!"a que pos
tos, a. Com'ss5:o de F'1n8fiçaS opIna para. sempre os produtores de cafe pela l;<\Aü. qUe demOn.';t.ra llro p~ejui sam manter um niveI d.e desenvolvi
na sentido da tl\et01a ser aprovada. dCl mundo inteiro sob a ameaça ~r .. zo do~ .~ai5e8 P!""~dt1tOle-s supenor a mento e con-díçóes da vida compati-

Sala. das Comissões, 19 de agôsto m~ente da denúncia do a;:-órdO. pelO três bllhoes de d,óiares. "eis com a dig!lidade hU1~al!-a. ' 
de 1964. - Argemlro doe Ffgueireao, maIor. consmnidor mundJ.~I, _& uzn~ No mesmo penodo, fora..m expOTta- A, mllnifesta!;'.3o de otit1"!lsmo doI) 
presidente. - Bezerra Neto, Rela .. oontmua se-ru;:s.çâ.o de frusüaçao per ... dos, pelos EStados, Uni-dos,. pa::a os Pt;S!dente Kennedy, ~e saunosa me .. 
toro '- Wilson Gr.mçal1:es, _ JOSé manecerá, DOl! o desequiUbrio nas co mesmos paises produtores latlllo-ame- ~o~la, na d~t~ f!.a .as.sma.tu!"a, dO Con ... 
Ermírio - Ono de MattOs -·Anto .. tações mUllcUrus, indefinido na p~o- ricanog d~ café, um total de UE$ .• \'en.o, e o Interesse por êle demous
nio Jucá, - DanÚZ Krieger. _ EU- posta de emenda do sel'l:a~? ngl e .. )16.4.27 (JoIJ{j 00<1,<;<), como .se vê do QU3.- trado, ao B:firmar que enVÜU.'ia na s...-
gl!n1o Barros - Vlctorlno Freire americano, poderá o ser mv,,;c~ °õ a dro abaixo: mana segurnte aQ senado, para que o 

. • qualquer momt>nto. quando ahelaç es . US$ assunto fôsse tratado em carátel: de 
O S.ft. I-RESIDE..."'ITE normais das cotaçõe-s venl).am a s~ re.. _. urgência pelo Congresso, prendla~se 

gistrar, po!' fôrça das Leis da Oferta 1907 ••..•.•..... 4.029,000.OCO 00 ao fato de que a ratifciação do ton .. 
(Moura Andrade) - O expediente e da Pl'"ocura. . ' I' 19~8 •••••••••••• 3.825.QGO,{I(l{)!OO yênio peros Es. tados unidos, que, re .• 

vai à publicação. PRF.JutZ,OS bln9 .' ...• , .•.••.• :r.U93.{)OO.COO.OO presen~a.n~ 501? do consumo. mundin.l~ 
lIá Qradores ~.nscrit<>s. 19611 ............ 2.1:.38.000,000.00 tornarl!l. pos~:avel alcançar Os objetl-.. 

Alegam q,ue o convênio é a causa '1961 • ............. 2.&12,00.0.0(10.00 vos definidos no artigo IÇ>, do CapitulO Tem tt palavra o nobre Sen..a.Clor 
Nelson Maculan. por nerlU.uta com o 
51'. Sel1.ador Eurico Rezt";nd.e. 

O SII, NELSON MACULAN 

da alta Q.i:N; p1"eço:;; d.o <::9 fé e que os I J, nos se1..'.5 itens 1 a Ô, que a se""ulr 
consumidores . n.ort~-amerlc.!lnOl:; ~ ~o[re~ Tot..'\1.. •. , •• 16.42'1,000 OOQ 00 nari$crevem.Qs: '" 
ram um preJulzO de 600 mllho~s de Est..a. era. a reahdada apresentada no capitulo 1 _ Objetivos 
d6lares êste ano. ,trab9.1.11O do Pan .. American CofIee 

Se tomarmos por base o cre.sClmen.. Eure.a.u, intitulado "Impacto do Café 
to clO.s. -preços nas ~1llPol'tações de na E<:onomia Amcrkana". De 1961 a 

(L2 o seguinte discurso: 

Senhor Presidente, Senhores Sena- d"al'ê pelos Es1".?dos Un~do.s, das diver.. 1963, por no.s faltarem dadOS exatos, 
dores, sas procedências, poderemos admitir deix.a,;lWS de considerar para nossa 

um aumento médio de ,lO d6~ares por argumentação, mas estamos' <:onven ... 
"beu-me grande satisfação a S!I,ca, nos t>rimeiros sel& meses dêste- cidos de que cada vez mais se agrava, .. 

a:ssinatura, hoje, na sede das Na... aoo. Admitindo-se que, n~se períOdo, ram as' relações de intercàmbi'o, p-or
çõe!; Uni'l1as, do ConVênÍ() Inter.. tenham s1~ lmp~rta-d.as pelOs Esta... quanto, efetivament.e, sômente a par
nacional d(J Café. Foi as.sfna.dO, dos Unidos 12 mllhões d,.e sacas, ou tir d~ novembro de 1963 as cota-ções 
por nrn;so País, pelo Eroba;,..lldor seja.. 50% do -rotIJ..l provavel do ano internaciona.fs experimentaram uma 
.AdJal 11:, Steveruon e pelo no&so tOdo, veremos que. () preço ~9.go a alta (;tue se acentuou mnis de janeiro 
principal negOCia..dor, W. Michael mais peles c~nsumld0:t:,es daquele Pai: a mmço de 1964., vindo novamente a 
Blumenthal. assistente secretário foi de 140 ml1hôes de 'dólares, .qu!'n declbiar ràpidamcnte a partir delita 
de 'Estado para assuntoo econOmt- tia multo· distancIada da que fOI Clta.- da.ta. 

..... 005. Na pl'óx.lma semana, subm-e- da pelos senadores a..1UerICanl)S para Enl 1961, as exportaçõ~s americana.'; 
ter~i o ACÔ:rdo ao Senado, para j"UStifica.r emenda. a.provada naquela para os países p'I'ildutol'e-s de ca.fé da 
ser oons!derado com urgência no Casa do Congresso norte-americano. América. Latina' ret>l'csenLram 16,3% 
próxlmo Congresso. Mas. vamos s.rgrunentar com a aflr- do total de suas .e)tportaçôes »ara o 

Somos responsáveis lior 5G% das ma.tiva dos membros do Senado ia.n- mundo int.eiro. 
1mportações ile- café do mundo e que. Mesmo qUe se t.lvp.sse registr:"do 
o 'Ccrnvênio não tem efeito antes o aumento de 600 mHhõe.s de dóla.res., A explosãO demogrà!i.cn. no Brasil, 
de' ratif1cado pelOs Estados Un1- ningUém ignora. que a imp-ortâ.ncia. como ocorre eru quase ,todos 00 paf.ses 
dos. despendida a ttta.fs pelOS consumli1o- subdesenvolvidos. nos conduz a for ... 

O Con'l,'ênlQ é um exemplq da res americanos permaneceria. quase mulat 'importa.ntes plano.3 de desen
OOO:peração internacIonal para re- qUe integralmente nos Estados Un!- voh'Íru.ento, para que as oportunida
solver um prOblema t1e .vital 1m- dos, Pràticamente, a. fiotaUdade dos du <te, trabalho ._ Que, sbmente no 
portância. Pafaes prOdutores de café do mundo Bra.sl.l, estão a~íma de um milhão de 

O café é o terceiro p.roduto de é oonstItuída de nações subdeJ;ellvol- nov~ empregos anuais _ sejam ote
maior importâncIa no mundo e a IVida.S. Necessitam melhorar as cota- r~'tdas à popUlação,. evita.ndo-se, as
princilpaI font.e de dlvJa.ss em Q6es dO! seus produtos primárI08 de sim.. Os sérios efeitos que o d.esemprê
muitos países s:ubdesetlvolv1d~, ~orta.çIQ no Ofl.SO, o oafé, para que, go elh me...cw\ eauaaria., com o. a..pa.re
pal.'ticulal'mente da. JUnérica ... La- a.ume-ntancto auil,! recf:'itu em m~ e!nlento de gra.ves prQbl~me.s sootala. 

. 

Artigo 1 

O~bjeth'Os, 

005 objetivos do OO-llvêl1io são: 
l) Alcançar um equilíbrio ra .. 

zoâveI entre a ofexta e a procura, 
em bases qu e assegurem, a pre
ços equitativQ.S, fomecimentos 

'adequad'DS de ca.f-é J1.!lS consumi ... 
dores e m.ercados PlU'R Os prodU • 
tores. e que resuJt..."m no equiH ... 
brio dura4oUIo entre a prOdução 
e o oonsurno; 

2) minorar' a~ sérias dificulda .. 
des causada.s por onerosos exce
dentes e excessivas flutuações 
no.s preços de café, prejudiciais 
aos lJ)te:rêsses tanto dos pro<luto
res quanto dQs consumidores. 

3) contribuir para o desen'vol
vJmento doS' :recursos produtivos 
e para a prDmocão e mantlten .. 
ção dos níveis de emprêgo e de 
renda nos p!lise.s Membros, PQS_ 
sibilitando, dêsse modo. sa.lários 
justos,- padrões de tida mais ele.
vados e melhores condições de 
trabalho;' . .. 

4) ajudar a eletBr o' poder 
~ntnitivo dos paf.seB· pr~utorts 
<lo O!\f~ POla m .. nuten,,,, doa _ 

/ 
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ços em níveis equitativos e pelo 
inCl"~U1ento do consumo; 

S) es'~imul:a.r o consumo de c.att 
por todos os meios pOSfoivei.s; e. 

6) em gelaI. reconhecendo a 
relação entre o comércio de café 
e a es:abllidade econômica dos 
mercados para produtos indus
triaiS, j.ncentivar a cooperação 
internadonal com respeito aos 
p:'oolemas mundiais do ca.fé". 

durllAte ê... perlO<!<>, de vouco mala 
de 25% sõbre o ca.:!é vendido 80 COll.
smnldor. Ai!. cotaçãee illternae1ona18 
de café declinaram de abril até agOs
to e então verificamos que a média 
do aumento de preço ainda diminui, 
tomando--:ie os preços de 1962 como 
base. 

A atitude da CAmara 4. Represen
tantes dos Estados Unidos. anteontem. 
r~eltand.o a redaç~ comum proposta 

A \'zrd3.de é que a ratificação do pelo Senado daquêle paw, 80 no.sso 
C ..... L-:;(mo por parte do Senado ame ... ver n~ passa de uma mMobra _pro
lJt\H1ú penG.'.:~unent-e arrastou-se por teIa.tórla. como tam.bém o to:!. 8 emen .. 
rJ191S de um uno da assinatura. do da aprovada pelo Senado norte .. ame
i:o:Hê:lio. sendo que sómente em f1n.s rlcano, que estabelece que 05 EatadOl 
c.e deiullbro de 1963 foram <!eposlta ... Unidos se retirariam do Convênio 
dos p.e:os .f!:§l:ados Unjdos os instru.. Quando se regLstraase desequ1lfbrio das 
men~o:s de :·aüficação do Convênio, cotações internaCionais da café., Tre. 
fiçando, ainda, na dependênCia da ta .. se, também. a nQ&So ver, de uma 
aprovação das leis adicionais que medida. inóeut., de carAwr &penas 
criam a obngação da importação do protelatório, porquanto a "retira<Ia 
oate aos pai;;es pl'odutores signata· voluntária" de qualquer pais-membro 
rios do acõrdo do cel'tifica.do de Orl· estA prev1.sta no u~igo 68 do Atôrdo. 
gem, como também de sómente 1m- Os pa.lses produtores de ca.fé IH tooo 
portarem dos países prOdutOI·CS nã.o mundO neeessltam que o Convênio In
signatários do Convênio, as cotas que ternaclonal do cate seja ma.ntido oom 
lll€S {oram destinadas pelo C.1.0. 0& dis.posltivoa com Que to,1 votado. 

Efetivadas e;,sas medidas por parte para seu torte.l~im&nto, Torna-se n6-
do país malQl' consumidor de caté do cessár10 que o espÚ'ito- qUe prealdiu à 
mundo, as cotações dO ca1é manter- elaboração do Convênio na sede da 
.se-iam em níveis que efetivamente se-. ONU, em Nova York e sob () .seu pa
riam os desejados pelos paises produ- t1.'ooinlo, onde OS Estada.s 'UnidOS, atra
tores pelos países importadores. vés de seus repre.sentAntes, tiveram 

Na verda.de, 4) C.l.C, tem como fi .. papel preponderante na feitura iio 
nalidade fundamental manter uma texoo, volte a prevalecer, QUj~ 06 Qon
cota.ção que signifique melhor .l'etri- gressistas americanos meditem um 
buiçào do trabalho e 1 ccompensa para pouco e compreendam que a nossa 
que os j,Jaí.s€s produtores de todo o luta. em busca do desenvolVbn&llto. tão 
mundo possam continu..1.,r na sua luta nece&S'ário 80 nooso povo, oomo tam .. 
em favor do de"env-olvimel1to e, em bém os demaf,s países produtor~ d.e 
oonseqiiêncll, proporco~l1ar me1.l\ores todo o mundo, têm que ser COl1Side ... 
eondlç1es de vlda a seus povos. rado, e que será ainda a.través da. 

Pela esy,atis~ica p'ubllc:ada peja u0!isa expú-rtação de matérias prImas, 
JI.A.C.B Smvey Df New York, Co!- lprlllcipalmente o café, que buscare
lee ma!'ket., quauro 3.857, verifica-se i mas os recursos netessários para o 
que as cocações dos cafés de tôdas as I nosso sadio desenvolvimento 
procedênCIaS, durante os nove pri· , , . . 
Dleiros meses do ano de 1963, mantl~ Em memorla do grande pr-esldente 
veram-Se em o:llxa, tomando~se por Ke~nedy, que não se destrua uma 
base os preços de janeiro a setembro, obu que tantos esforços custou a t-o .. 
registrando-se uma ligeira reação no dos nós" produtores, como também a 
mês de j\lnho, logó neutralizada com sua. sábla política, que t1n~~ o alto 
as baixas. das cotaç-óe-s dos meses de sentldo uUlversal de at~ndimento5, a 
Julho a seLemb-..:o, to~os. D.s p~vos, E no . mterêsse dos. 

Somente em outubro verificQu-se 
1.Ul1a pequena alta, qUe permaneceu 
até dezembro de 1963. alta esta 
pràt.lcameme se flXOU em 2,5 cent!l.\'Os 
de dólar por Jibra.-p-êso, ao longo do 
último ~rjmeSLl'e do anu fmdo. 

do a necessidad.e, .. razií.-o dês.se pro· (.I Sr. Nem dI! Sá - permite Y. 
Jekl. Mas. dentre ei3a.s CQm.u.nieaçoes lir~t,. um aparte? 
não f,ü,lta.nJl - COnlo ta.w.bétm. l.ierla. de O SR. GUmO ~ONDIN _ COIU. 
eaperar - OS Jnol'daze.s, 06 etern06 
murdazes a tôda iàéja :iW'gen~. dizen~ ml:lto prazer. 
da que pl:i!&enào (I.1'1ar, no pais. ver. O SI'. Mem de Sá - No!Jre Sen-adl.)f 
àaàelra. m.'lB&a. paraaitárla capaz õe Guido Mondin j de05Cjava solidar!zar ... 

UDú 1 me com o apelo e a reclamação qua 
c~ - O. I....... V. l!:xa. está tormula.ndo, Tenho re .. 

São (Qin","", apre.5.Satlas, evidento- 3Cbido, não' apt11M nOje, maIS d.e iOnga. 
mente. de quem esquece, inclu&ive• (le data" reiteradas reelamações p:-oceden .. 
Que Voá"ró amanllâ, de QUo j>Od,,·ó 
l:.m dia eU<iontrar .. .se em situação de too de BUt;já, no Mumclplo t:\e oao Je· 
miSéria, e llecessitar da lei. ,l'ônlmo. Trata'se de uma situaçà!) 

S4bre ês-te- assunto voltarei mais Vê- verdudeiramente Clamorosa, porque" 
zea à tribuna, com novos elementc..-s ne&s, localidaQe, prát~cal'llente ti. malOl' 
recebido.s~ inclu.s1ve üe autOl'idades parte da POPUlaç,o.o e ae aposentados 
protunuamente preocupadas com esse e gente que vive exclUSH'amen.e dos 
pro:blema.. proventos da. ap .. n;entadoria, Esses 

Não deixo, entretanto, de considN·ar proventos são ba1xiS6lmos - ctezoHo 
que ioi nece~Sál'ia grand.e dose de co- mil cruzeIros mensais - porque nao 
ra.g-em. à. minha parte .para pen,;,ar !'oi pago o reaju.stwuento, Mas, alem 
n~6 patl'leioo i.n1e~:zes que, pOl' todo c.te serem mfim~. u lnstjtuto aLraz'J. 
o pais. ama::gam penosa eXllSténc~a. freqümt€mente o pagamernO de (tua
Coragem, Sr. Presid~nte e ~onho. por. tro a sei.s meses, po-r diversaJ, \'etes. 
que é prew.so sonhar quando se ap:e' já me dingl ao Mmjst:ó do Traoalho. 
.sent.a um pr:ojeto de 1ei desaa. natu' inclusive a.os Srs, Almino Afonso, 
reza num pajs cUjo sistema p!"eviden~ Amaury Silva. UlU a s:tuação pClrece 

! incorriglvel, porque pernumect. Ple. 
ciár o não funCIOna, s!stema que tel' .tendo procurar o MiUlst:'O Arnaldl) 
ma. em perm&,necer desorganizado, ta· 
zendo so!rer seus aposentados e pen- Sussekmd para, pessoalmente, lhe {a· 
siOlli.St8.S, no grande escalão dos que zer senür a exu-ema mJustiça a que 

. tê· ' Iica s-uJtita aquela pobre gente. Por 
ps.ssa.rum 1...""U1.~~ eX1S nela contrlbuincto iSso, sol:dariz;J-me com a mall:testação 
para c,s In..st-Hutos de Aposentadoria, de V, Elo;a, 
na esperança d.e serem amparados na 
qUadra tInal coe suas diJicwdades n€s- O SR. GOIDO .MO~DI~ - Recebo, 
ta vida.. com gTande sat:sfaçt..o, sol:darif'dad~ 

O õrama au contrIbuinte cada vez de V. Exa, Sei que o noo, e colega 
que de um InstH.uto necessita, nest~ conhece, tão vem como eu, éss.e pr,J~ 

Pais, é algo l'l~.\-k.l1.en .... e di1icil de des- blema que se arrasta t-l"0r multos anos. 
V. Exa. está recordado de que. ao 

crever. Nada calvez ponha tanto de· tempo (te depútados e.staduais, tanUls. 
sespêro no ora:,rlC'lro dO que neces:sltar vêz.es tn'e-:nos de Intervir nesses prO. 
socorrer·se do seu Instituto. Est.a e blem<ls q:J.-e asSolunln as faml1:as de
uma constataçiio de todo.:5 o~ dia::.. mineiro~, nos munic1p1os e distrltos 

VeJa·se, por exemplu, Sr. Pres:d.m· carboníferos, AgOra. entl·etanto, . 
te, o que se passa c0n] mIlhares de assustador po;·que nem o..'i ., ••••• ,~ 
familias de trj~S lllUlllt'l;JIOS do meu Cr~ 18,300,00 mensaIS lhes são pag05. 
EstadQ, numa reglao de C011tl'<lstes, Então podemos imaginar _ não p:-c. 
oniie hà a rIqueza do Ca!'VflO, mas dsam:.:s argumemar _ de que modo 
multa miséria. nos lares dos m:nelJ'~ estarão 'rlvendo efosas famllias com' g. 

Pos&o l1zer. neSta rap~da int21'vem custo da 'lida da fOr1l1,R em que está, 
ção, qt."'e a hisu~ria dos trabalhadores O Sr, Mem de Sá. _ Na carta qne 
das minas de canso no m.eu E,stad.:l recebi CO;lsta que esta h.'lvendQ assal
é corolário de dificuldades interwlU3: tos a armazéns e ou~ras casas de co.
veis, o prêm10 amargo de ~eu trabalho mél'CIO pOr parte de uma p,;pulaçã() 
é, realmente, Ui':n rosário de problemas es-faimada. E não se sabe se é pcssjveJ 
cUja solução somente ocone apôs p,=- punir essa pobre gente, que af'nal está. 
sosas ~tõe6. em desespê.ro de causa, 

Agora, Sr, Pres!dente, estão êles, Os O SR., GUIDO MONDIN _ ~ de 
mineil'~. novalT~ente a., braços ~om se comp-reender perf~ ..... mente a situa.. 
uma difIcUldade i1erdadel1am€'~1t; c.U-e1'ção, O signatáriO do telegrama, pre
relacionada .com o seu Instltt.~ "C!..e sjdente d3 Câma-ról tvlunlcipal de São 
Aposentadoria e pensões -:- ? IA~ .cEv. J erônlmo, pede que apele!U0,o; para Q. 

Registrouwse uma alta mais acen
tuada no primeiro trimest.re dêste ano, 
-em conseqüência natul·al das Leis da 
Oferta e ti '. Procura. motivada pela 
fru5taçãe.. ,1\;1s afr,\ do Brasil e tam· 
bém pela firme decisão dos pises pro .. 
dutores de respeitare: as cota_ de ex· 
portaç.1o ue lhes foram destina.das 
pelo Convênio. E' necessário sal1en
ta;r, ainda, que na reunião .... e feverei· 
ro déste ano, os importadores de café 
de tO<ia o mundo, foram atendidos 
com tUn al~n~nto cas cotas de expor .. 
tação de café de dois milhões de Sa
cas, ,ob a a,l.2gação, te que Se valeram 
00 países CQDftL'l11dores, de que a es .. 
cassez estaria provocando a alta. Ce
[lertlm os produ Cores, procuran<iO 
a-tender ao interêsse dO<! consumido .. 
res, que deve tambêm estar .sempre 
presen~c, 

Estou receben.c\c> d,O PleSlden .. e d.a Presidente da República para o Sr. 
Cdm~ra. dos veieadOles do l\-lun.cip1o Min:stl'o do Trabalho, pa.ra o Pre,<;i" 
d~ Sao ~erô~imo êste telegrama, qu: detne do IAPTEO, Isto já tenho 1·Cito 

(Muito nao prec.sana sequer ser comentado. mUitas vêzes. No entanto, se desejasse 
(L~s) agora talM com o Sr, Ministro dI) 

obJetIVOS tao bem defmidos no Con .. 
vênio Internacional do Café que () 
mesmo seja definitivamente aprovado, 
Estamos certos de que criará maior 
intercâmbio de comércio entre pro
dutores e consumidores, pt'Op.orcionan~ 
do melhores condições de vida aos 
povos que têm no café a SUa princI
pal fonte de dlv1sas, tão preciosa ao 
seu desenvolvimento. 

Era '0 que tinha a diz-er, 
bem: Multo bem. Palmas). 

Sg'undo est.atística publicada pe:o 
aoHe Annual 1962, boletim de George 
Gordon Paton and co., N, .~ .• o con· 
sumo "'oer ~apit3 dz- eafé: \'erde nos E&
tados· Unidos em 1962 era de 15,92 
Ubras-pé.';o C'.l.io preço m.é1:Uo era de 
~3,9 centavos de dólar por Ubra .... pêso 
~e"V~r'd?n.do o con.sumidor americano 
08$ 3 50 (oito d6~ares e cinqüenta 
!entavos) por ano. com o consumo de 
,afé o que s.ignificava, apenas, 0363% 
ia renda per capita norte-americana. 
lue era, então, de 2.357 dólares 
tnllals. 

Tomando-s.e- por base as cotações do 
. .IM verde em Ul62, veritica.mos que 

alta médí.'l verific:lda de outubro 
:!te )953 a. marco de 1964 fOi de a.pro .. 
dmadam~nte 8 centavos em média, 

O SR_ PRESIDENTE 

Tem a palavxa o nobre Senador 
Aloysio de Carvalho, por cessã.o do 
nobre Senadcn' Lino de Mattos, 
O SR_ SENADOR ALOYSIO DE CAR.

VALHO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, &-;TREGUE A REVIMO Dó 
ORADOR. SERA PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 
o SR. <'RESIDENTE 

~·Nesta. data noo dirigimos au Trabalho, l1ão poderia porque S, EX,a. 
Exmo, Sr, !:Ire.sidente da aepú- não está em Brasília; com o presiden_ 
blJca expondo a situação dramã- t~ do L'\P'rEC. QT..~ é o órgãO a que 
tica em que vivem milhares de se associaram 06 chefes das fa;mi1iHS 
famOias nos MunicípiOs de São qUe agora estão passando r.H~lCuldH.· 
Jerõnlmo, Bm!á e Genera1 Cama. des, tamMm não .pOder!a, porque não 
rá com a falta de pagamento dos está em Brasília. Assun não se nod~ 
benefícios de aposentadoria. 11 e ter contato com essas autoridlldi'~ A 
pensões, CUjO último pagamento solução qUe encontrei fof A:1~r'~m;,nhar 
foi o correspondente 1\0 mês de ,pedido de i::1!ormações ao Mm:~tr{) do 
maio, O Comércio nã.o lhes ~on· TrabaJho no sentido de qtU' Dela me-. 
cede mais crédito, estando elas na. nos, esclarej~a esta C!l.S3 <;Obre a~ ra· 

(Adalberto Sena) _ 'renoo termina' dOlorosa expectativa da fome e da zões de o IAPTEC não f'~tf1r oagando 
do a. licença concedida ao Senador miséria em seUs lares humildes, em dia., em prlmeiro lug:l r . íls pen-
Arthur ViriUio, S .. Ex~ reassumiu, Ainda não foram reajustados os s6es e as allosentad(}r1::'~ rla.,;;, familia. 
hoje, o exerclcio do seu mandato. benefíCiOS aos associados dO Iaptec ,de seus assocIados: em ":f''':Jndo l,!gar, 

Nos têrmos do Art. 163, § 2~ do Re.. como prevê a legIslação especf· POr que não fOram r~alus .ados esses 
gimento Intel'no, te,--n a palavra. o no- em função do atual nivel do salà_ benefíc!os 
bre senador Guido Mondin. rio mÚl.l!.no, Estão recebendo -pro' Talvez eSSn interveno:ão f' êste api!-

O SR'. GUIDO 1\lONDIN ventos na base do salário de 10 encontre através da lmprens:l aI.· 
(sem revisão ao orador) _ ar. 18.3(10,00. Contando com interfe.. guma divulgação. para que os resp(}n .. 

Presidente, Srs. Senadores, há poucos rência ... etc." sávets nos ou~am - sempre temo.s es-
dias apresentei a esta Casa prO~e1<l O. . pe/anças - porque. se noo ol:"Vlrent. 
de emenda à Constituição, garantindo sr, Joaqutm P'lrente - p.ermü.e estarão atendendo ao dra.ma de m1-
~nsão e assistência méàícowbospitaJar V. Exa,. um aparte? (Assenttmento lhares de farn!;la.s que na zona r-ar~ 
gratuita aos inválidos e aos maiores do orador) - ~es atrasos de paga.- bonifera. nE'.~t-e "l1onlf'n t o no R'G 
de sessenta. anos não amparados por mento são usuaIs. Quero. po:ta.nto, Grande dO Sul J'I"-<;sam fOTle. mi~rria 
o:oganismos de Pl·evldêncía SOdal. valer·me da oportunJdade do dlSCU~SO -e rlesespê:o, j ;tlu.ito bem! lt-fu.ttP 
sempre que cOIDp'rovadamentf! neces- de V. Ext\. -paTa. incorporar, at? apela bem). 
s'tados ~ de V. Exa .. o. dos funcionâl'los da . 

1 • _ d S P "1 Delegacia do Piau! COMF.\Rr.CEM r,fAI~ OS sns_ Como serIa e esperar r, r .. _. SFNADúRES' 
dente, recebo' de todo o Brasil tele· O SR. GUIDO MONDIN _ V. EXR. ~J.. • 

grama.s a res:p-eito, apoiando a idéia, se rl"ferp tA.mb?m ao J.l1,PTEC, seçãO Artbur Vir~i'ki .,. 
sendo que cartas sôbre o assunto do do Estado do Piau{ e tem mujta ra· Zacharias dj~' A.o:i'llm.pçB.Q 
verdadei1'amente comov(;:nte, revelan- z!io, . Lpbão da Slh'eira-

• 

... 
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João Agripino O SR. ~PRESmAi.."TE I Art, ijQ Os efeitos d.este D~--cret\J dmta d scussão e votação da redac5., 
Hedbaldo Vie:ra- Bóbre ames re '1er..rnent.o que 'raí são deVldos a J?8-rUr de. 15 .d~ abril. finnl do Proj~to de Lei da Câm2r, 
J.ose Leite ser lido. ti. '1". de 19_6~. revogaaas as d~spo:;Jçoe.s t'Ui nQ 102,_ de 1!lG4. 
AfsDSO Arinos • contrano. I' ,S·'. dos se,~."-o- '5, "In "0 d- agO~;:,'1 
Benedicto ValladaTI'S E· 'Udo e·.ft:}')!"oV'2:do O l'ie",u!ute: -- ... -- ç \j t:. "- ~ 
Armando Storn O SR. PRESlDEN1'E ! de 196!. - Gu.do Mondin. 

'Pedro Ludov!oo Requerimento n9 308, de 1964 (Noguezra da Gama) 'Vai ser I Dl>CIlSS30 . . em t"mc, ÚllOO. d 
fluido Nlond:n Nos têrml}s' dOS arts. 211 • .letra "1)", Hdo outro reqll~rimetlto. \ redação f,nal ,oferecida pela Co 
Daniel Kr!€gel' - (1~). e 015, do F1eg'-ento Intel'no, roquei- _ . d ' mjesão de aed3.çáo em seu parro 

41 ~ ~J E~ L .... o e aprove. 1) o sezumte:_, c~r n\' ij15. de 11)64. ao proJ'eto d .e 'SIt. ·PRE-f,IDENIJ'E 1'0 dispelli:>3. de publicaçâo -pal:a a 
ImedIata d.scusão e votação da re- Re"uerimenlo n9309,' de 1964 LeI da Câmara n9 102. de 196 

Sõbre li mesa relluer:mento Q.u.e vai I dação till3.1 do proJeto de ResOlução '1 mIO 2.13G-B, de 1964, na Casa d 
.. ex lido. n9 35, de .1964, ,que concede ..aposen- Nos íêrtncs dOs art.'). 211, letra "p", origem) que autoriza o Te.soul" 

E' 'lido o seguinte: tartona a JOGe Geraldo da Cunha e 315, tio Regimento,lnterno~ requeh Nacíonaai pr:Ctll'Jver ~ elevação d 

1964 
Sa!e. das Sessões, em 20 de agõsto 1'0 dl.'~p~Jl.Sa de publicação j;o.r,a a .cap tal da Compa.nhia Nacional d 

Requer.imentc n9 307, de di) 1901. _ GU!d-& llfondm. ímedialiU· dl~ussáQ e .votação da l'e- AlcS,l1s e dá o_utras prov-idências 

Senhor Presidente -do E e n 11 d o 
Fedeul: 

J? ... equell'o a·V. Ex~. na forma regl
mental, .sejam solicitadas, ao -Min:is
tério da Viaçã-o e Obra,:; 1?úb1i<ms, as 
-liegu:ntes infor~ções; 

al Qual ou quais as firmas que 
têm contrato de empreitada, firmado 
c.om o Departamento N.aciOllQl de ~~ 
:tradas de Rodagens (DNER) , para 
.construção da rodovla BR-29. no t·l'e~ 
c110 compr~ndido .·entre Abunã ,(Ron~ 
dôn!a) e RIO "'Branco (Acre), num 
1tO\ill de 297 quilômetros; 

bj se foi inic:.ado \') serviço e qual 
o prazo estipulado para Q 5U'it con
~lusão. 

Justificação 

Justifica~se o presente requerimento 
pelo fat-e de ter .sido omissa, no lo
(:ante ao trech() acima referido, a ín .. 
:formação prestada aO Senador Gold .. 
wa~er Santos, no ofício n9 8.{)19, de 
G6 de junho úlUmo dirigido -aO Se
m,hor Chefe do Oab!nete do Ministro 
<la Viação ·e -Obras ,Públicas -pelO Se .. 
nhor Diretor-Gera) do D.N .E,R. 

Sala das Se.c;.sôes, 2-0 d-e agôsto de 
1964. -.... Aáalbert'J sena. 

-OSR, ,PRESIDENTE 

D1SCu&ão, em turno ún~co. tia 
reü~ção f!n3.1 (Qfercc:da peJa Co~ 
mlSsão Diretora em seu Pal'~er 
nO 813, de 1964), do ·PtOj:;to ,de 
_ReSOlução n9 35, de 1964, qUe con
cede aposentadoria a ,José Geral .. 
do da Cunha. no cargo d~ Dil'c~ 
tor. do Quadro da E.~cl'l;.tllrla do 
Senado F'ederlll, 

O ':111. PRE-SIDEN'l',F! 

datão final do 'projeto .de DecretO] O SE Pl?.E'"'IDENTE 
Legjslativo n9 94, ,de 1961. . <J i .. 

. . _ -' ~ Em d:scus~âo. 
Sala, aas Ses.so-~s, em 20 de agosto Não havendo quem queira us:] 

<te 186;1. - Gurào II1ondm. da palavra, encerrarei a discassf.<l 
l'l.::cliSSQo, em turno únJco. da· ,(pausa) . 

rec:il.ção fUlal (ofe-re-cida 'pela Co- Está' encerrada. . 
m:.s.3â'O de Redação em seu Pa- Em _ votação. 
re;:er n IJ 814, de 19õ4), do proje- Os ~rs, Senadores que aprevmn 
,to: de De-creto Legislativo n9 94, redaçao final queiram permanet'" 
.de j'964 ·que Ó1s:põe :,ôbl'e OS sub- .sentados, ~paUsa). 
51':1108 do presidente e do vtce- Está aprovada. O pl'Ojeto vai à Câ 

,Em dIscussão_o -P;:~s'.d8nte <ia RcptibUca, mara ,-dos Deputados: 
Não havendo quem queira l.lSar dQ 10 T ' Des1gno o 81'. Bezerra Neto pa~' 

.palavra, encenarei fi .diScussão. O .,n. PltESID.ENTf. acompanhar naquela Casa o estutl 
(Pausa.) Não 'Mvendo quem queira uSar dEi das emendas do Senado. 
E5tá .etlce~ra.-d.a. palavra encerrnrel a d::scmsfo, O SR. i'RESIDENTE 
Em votas:ao. (Pc.'1lSa J 

• Os 81'S. Senc-dores qUe apro\'am a. E$ta euce:-rada. (NOGUEIRA DA GAMA) ~ Es' 
esgotado o período destill'3.do ao E:; 
pediente. 

redaçáo final queIram 'permanecer I Em vow.çao. 
sentados. o.s Srs. Senadores que aprovam a 

(Pausa.) ~ retis.!;âo final q!l e!l aro pumunec~!' Pama-se i!l. 
Está aprovada. O plOjeto VRl à senti,dos . 

promUlgação. tPllusa 
SÓbTe a me..;:a outro lXlrecer qUe vaí 

ser Jldo. 
:8' lido o segu!nte 

:Parecer n9 814, de 1964 
.Redação jl1lal do Projeto.de 

Decret.o Leg:slaJlVO 119 94, de 1964 
(Nq l.77-A, ue 1964~ na ,Casa de 
or~gem, ) 

Relat'::n: Sr. LObâo da SUv-ejra. 

Está. aprov1\:do. O projeto vai à 
pl·omulgação. 

-Vz.i ser llda outra redação final, 

E' Lida 8' 5~gumte: 

Parecer n9 B15, de 1964 

ORDEM DO DIA 

(No[tue·ra c.'tl Gama) - O reque:'i~ 
mento lido vai .a pUbIícaç:::o e, em S'ê'_ 
-guida, será d.espa<!hadQ -peja Presj_ A COnllSSãQ npresent.a a redação fi-
ó~ncia. nal elo Projeto de D~reto Legi.sla-ti-:: 

1\erJaçao das emendas do Se
nado ao projetD de Lei ela Câma
ra numerD 102, ae 1964 <Núme
ra 2.135 -B de 19641 na Casa de 
oiigcm. ) 

VotaçãQ. em turno único ,( 
Projeto de Lei da Cttmnra nQ' 10 
de 1964 °I nO 2 .121~B-64 na Clt 
de :!'Ígerru, que di.spõe sóbre 
upro-vcitam~nto de Pl'ofessfm 
,Fundadores de FacuJdades federf 
llzadas, isoladas ou :integrantes ( 
Universidade e _dá outras ptOV 
dências tendo pareceres (SOb ni 
ll1e:o 705. de 1964), da CC\7rit\Sí 
de Projetos do Executivo, pelo Sl 
qu:v~_mento e dependendo 0~ p:'. 
nunclamEnto - da. Comimão ~ 
C;onstituição e JusUça . .sôbre ' pr 
Jeto e as emendas de Plenário . 
da Cmni~ãQ de Projetos do Ex, 
cutivo, sóbre as emendas. 

II,(JIator: Sr. LObão da Silveire. 
DesejO comunicar aa,~ Sts. sena- -'lO n9 94 de 1964 (nQ 77~A, de 1964, 

dores que o Senado cU!v.,erá receber, no. Casa de Ol'lgemJ que :dlSpôe .sõ- A Camlssão ap-refenta a redação 
ówtro de vinte miJ;luto.s, aproximada_ Drc os SUb:.ürlH)g do pre~rleJ1te e do d~ emendas do Senado 80 proJetol 
mente. a visita de uma missão _de Vice~Presjd~nte da Repúblic.a. de Lel cta Câmara n'" 102, de 1964 
lpárlaUlentares IR til1o-amel':ca.nns do Sala das E:,essões. em 20 de agõ::;:to (~N 21.36-B d~ .l964, na Oasa de orIM! ~á re~uerlmento de adlG,mento. q1 
COIlg1'esso peruano, Que vêm forlllu1ar de 196,1. -_ A:n-l'ôni~ C~.rlOS, Pl'esiden- ge~a. que .a~t'{)rlZ1'. o ~esOUl'O N~Clonal: yal s€'r lido pelo Sr. 1° Secretário, 
convite ao Sen:lt!o e à Câmara dos te. - Lob~lo -da S!hJel1a, Relator. - a J}rOm01,e~ ~ elevaçao do ca~)lta.l d~l E' Ziio e aprovado o stJguin 
D~puta-dos para ,se fazerem c,epresen- I Menezes p.m.entez. COmpaph~a..,N;:tc~?nal de Alcalls, e da j • 

tar na ~mblêi. Parlamentar La- ANEXO AO PARECER N0 814, ou,ras pro, ,dane,,",, i. RequerImento n9 311,. de 196 
tmo-.t\~el'lcana .que_ se realizará. em DE 1964 . 1330180 das SêS~~e.~, em 20 de_ agôsto 1 Nos têrmos dos a!'ts. 212, letra 1 
dezem.! .... p do cor.rente .ano, ~m Lmw. de 196-Q-. -~ Antonl?, ,C.atlos, F'i.'esid~n~ '274, l,etl'rJ b. do .Regimento Intern 

Redação final do profeto de t L b - d Sll e a R 1 to ..., 
Vai ser lida a redação ,fina}. do ~ro_' ___ Decreto 'Legtslativo n9 94, de 196~ e, -: o _!lo a li zr , - ~ a 1'. - \equtl:'Q adtall1ento -da votação do Pro 

Jeto de ResQlução u9 35, de 1964~ (Mil I77-A, de 1964, na Casa de Menezes p.?nente!, Jeto de Lei da CâmlJ,ra n 9 101, j 

origem,) ANEXO AO PAREC-m N9 815;'" 1964-·ft 1jm de t3el' !e:ta na sessão .1 
DE 1964 26 do corrente. . 

'Faço ~ber que o Congresso Nacio.., sala das Sessões, em 20 de agós 
na1 Qprov<Ju, nos têrmos do art. 66, Redação das emerulas d.o Se.., de HHH..· _ WHson GonçCl!ves, 

E' !iC<.l O se~uinte: 

REQUERIMENTO' 

Parecern9 813, de 1.964 tl9 IX da Constnulção .Fe~eral e eu, nado ao projeto de Lei da ,Cli1na~ O sn. PRESIDENTE 
ra numero 102. tle 1964 (Núme-

Redaçãõ final 110 Projeto de :Re-' p~·~~}dente~d~ 'S~~~d~ ~~;;i·p;~mtÚ~ 
.sOlução número 35 de 1964, l[Ue go o ~egulnte 
concede aposentadoria a José Ge- . DEORE'1:'O LEGI!=;LATIVO NQ . 
raldo da. Çunha no cargo de Di- "-', .. , 
retar do Qtladr:o da Secretarir:r. ao DE 1964 
Senado. Dispóe 8ób1'e os su:bs!dios do 

preM-ctellte e do Vice-Presidente 
da RepUblica. 

o Congr~so NaClonal deáeta; 

ro 2.136~B, de 1964, na 'Casa de ,I NOGUEIRA DA GAMA) - li: 
Orifl,i!1n). que Qutortza,~ o TesOuro cot'.3eqUêneia, o Projeto s:at da O 
Naclonal a promover a elevaçáIJ dem do D18, para a ela voltar J 
do capital da companhta NaCio- Be:ssão do <lia. 26 conforme o r-equ 
nal de Alcalis, e dá outras pro- :'rimento ' 9.provaQo, 
viaéncÍas.- '. . Fa~a-pe'.'ao item segUinte. 

E..;mNDA NIl 1 

(Destaque de ,Plcnr..l:io) :Pl~j~igs~~o'L:ím dfltU~~~A~~iC~9 ~ 
A Comissão D:retor.n. apresenta s. 

redação final do projeto de Resolu~ 
ção nl{ 35, de 196Q, nos seguintes ·tt'l.r
mos: 

Ao artigo 3°. de· 1964 01'" 7-B-59' na CaGe 
Ar.t. 10 O sUbstdlo .c a represen~ suprima-se. (jrig~m) que altera dlspositivos 4 

tação do presidente da RepúblICa, de EMElItDA N9 2 Decreto-lei n9 2.295, de 27 de ma RESOLUÇãO NQ, ..• DE' 1964 
qUe tl'G.-ra,. o Decreto Legislativo n'" 19, c:1p. J946. que c:iou o Opnselho·F 

~.o Senado Federal resolve: '! de a1 d C t bll d d ~'lj de 1ó de dezembro de 1961, firmado (Destaque de Plenário) l' e ou a 1 a e, lU" .... 
ArtigO único. E' a.posentaGo, de na forma da ConstituiçáQ Federal, cado!) pela 'Let n ... 57{l, de 22 

acôrdo com o' artígo ,:191, § 19, ó'a são mantidos. COm a -aplicaçá'O, até AO art ·4\J e seus parágrof.oS. dezembro de 1948 fen,1'J- pG.rf'C 
Constituição Federal, combinado com o término do seu- mandato dOS cor~ Suprima-se. favorável. 'sob n\l '{l!l:' •. , 1.Q r1. I 

O artigo 345. item. IV. da R-esolução retivos de desvalorização dQ moeda. f! .0 SR, .PRf:SIDEN'fE . ~missão de L!:'3:'" ·'(){"nl, 
n9" 6, de 1960, no cargo de Diretor, elevação do custo de vida, de acOrdo Sôbre a mesa :requerimento de dis.. 'Em disc\.1.s~ão· o proj ,.;,~ . Pausa 
PL-.1 dI) Quadro da secretaria ·tio Se~ C<?m~ os in,dlces fornecidas pelos ór- pensa. de puplic..'1ção, gue val ser lido, I NnenhUlU doo $1's. Sf'n?<corf's de.; 
nado Federal. o Oficial Legislativo, gaDs oficiaiS competentes, . "' E' lido -e apl'Ovado () seguinte'l jando USar da palavra. encerrO a 0.1 
PL~3, JOSé Geraldo da C1.U1ha. Art. 29 E' flx~d{). para O Yl.ce-Pre.. , {/ . cussão,. . 

Sala da Comissão Du-etora em 20 sidente óa RepUblica, até. ~ térmlDORequerimento n9 310 de '1964} Em votação o PrOjeto, 
de julho de HJ64. _ MDura Andra~ do seu mandato. o sub.sidlO men...~ . , \. os Sra:. SenadQres gue o aprova 
ele. _ No{/Ueira da Ga.ma. _ Adal- correspondente a 80 % do valor do N'os tê1'.lllQS dos nrts. 211, letra p"queiram p::rm~necel' senta-d9S, (Pa 
berto Senna. _ Joaquim Parente. - atribuído ao Presidente lia Repúbli-je 31;;;, do Reglment-o Int8rno, requeiro: $a) 
Guido .i'l·l'ondin. _ Heribaldo Vieira. ,-ca, na forma dD 2rt. 19, \ dispensa de ·p:lb!ic~{,·;1o para a hne- ,i E"tâ a'P~·ovtd-o. ~lr.j à sanção, 

• 
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E' O seguínte o Projeto apro

VEM: 
PRQ.JEl'O DE LEI DA CAMARA 

NO 40, DE 1964 

U~·9 7-B. de 1959, na Câmara) 
Altera disposttvos do Decreto_ 

Decreto n9 9.295. de 27 de maIo 
1946, que criou o Conselho Fe
deral ae Contabilida.áe, mOdffl""
aos pela Lei .nrl 570, ele 22 de <le
zem,bro ele 1948. 

~ O congresso NaCIOnal decreta: 
~ Art. 19 Ao oonselho Federal de 
Contabilidade compete fixar as anuI
dadei. multas e emQ1um~ntoB a que 

~ se refere o Dec:eto-lei n9 9.295, ele 
27 de maio de 19"46, com as a.lteraçtlea 
constantes da Lei Ufl 5,70, da 22 ce 
dezembro de 1948. 

Casa. de origem). que aut{)J1za o Elz,a. vaz P;llhelro Oui- ( d C t' podoo Exeeutlv" b i P__ • . - .ons ltuição e J",ti ... . ...... ' .. a a r r ao ~erl nlltr/;\.e.J' •.•••••••••••••• 1.U{),{O pela constitucionalidade, _\l 
Judiciário - Superior Tribunal I Myriam Pereira de Car.. nd 
lVIll1tn _ o crédito e.special de f valho Co.cré.l Neto - 1 no cc o Emenda n9 l~CCJ. I 
Cr~l 600',81413,0 (seiscentos e ses"lo'Sln~.r Alves de dlIv~;rã. 1:110:g~ l!1. sôbre a ll1eSa emenda que val 
senta mU, (H,tooentes e quato:-ze B.o;liz;m~· C!:rdc.s~ ....... l.UO,C.). ser lida. pelo Sr. 19 Secretário. ~ 
<:ruzdro,s e trmta centav""), para' Cid 'UZ""to Rlbe,'ro dc 

t v, ~ -= '110 "':'1 E' lido • se"llinte· a e,nder a palamentcs com exer.. MO'lra ••..... , . . . . . .. • h ... .... '" to 

CiClOS findos a funcionário3 (salá.. E1\-!ENDA N9 2 
r~o-fQmUia.. ajutla de Cl1':itO. diá.. /) Acrét:clmo de ven .. 
rl,as etc.) e a. 1'1nnas pO'r forne- cimenvcs: Ao ProJeto de Lei da. Câmarll nl1-' 
CImento de mate.rtal e serviços Yeco d8 Blcasoy Fe."].lw-l- I ~ero 109, de 1933, que C .. 'lo.;{;Ue 1 eu .. ' 
prestadcs, tendo parecer favorá','el nanlies •..... ,......... l'l1 753 na ça~ de iIU!lôsto de 1:..(n(: t g, L' ... mpa. .. 
sob n9 765. de 1964, d". Comissão :Raul da RCCila Mart1ns 82:166'~OI nhl'l Slderw:gica Nae.:onal. ,; 
de Finanças. Teócrito lloC.âguÇ.s de ' I Art. Flca. igualmente, conc,"df-' 

Em diC:CU5SQ.o Q P:rojeto. (PaUSa) Mlf\ln~a.... .......... OLM1,90 c1~ j.s.rnrão de impôs.to de ren~a â.: 
Nenhum dos Sra. Senaõores dese- Eugémo Carvalho t1.v Nn.;,~ Cla. Vale ~o Rio Doce, nos te:mos 

jan'!o usar da pRlavr.a., encerro a dis- c.menta ...... ......... 47.&OO,UO o~a 1 concedl?Os à COmp:lnhia. Sitie.: 
CU.ESao. Flávio Luçan úe Oliveira. 48 .122,40 rurq.c~ NaclOna,1. devendo a. beneffí.' 

Em vota.ção o Pr.oJeto. Renato Dardca.u de Ai- . ciaüa apllc~:t: quarenta por cento elos 
05 Srs. senadores que o aprovam buquerque ............. 6.500,UO recursos advIndos por esta le1 no au .. 

queiram permanecer sentJ.dos. Everardo VJcira. FtrK1.z; 41.232;00 menta de seu capItal e sessenta poi.": Art. 21 A anuidade Q ser fixada, 
para contadores e' guarda.-llvr06, nàu 
poderá 5er superior a. 1,5% I Um e 
meio por cento) do saláliO m.in1mo 
mensal v!gorante na região em que 
estiver o profiSsional exercendo sua 
e.ttvidade, e de 5% fclnco por cento} 
sObre Q ntesmo salârio para. as. .flrmas, 
temprêsas e sociedaü~ aludidas no 
arti~ anterIor. 

I cen o í(.O'7o) em mve.::.thnellrQ.5 que VI. 
(Pausa) g) Adlclonals po:: I'sem ao valonza-ção do vale. .,.. ... 

tempo. de Serviço; -.... 
Está aprovado. Va.i à sanção. . Justifica ~ Hélio da. Sllva GuedES . 25,9 ((I.. ça.o, ... 

E' o segui+Jte o projeto apr~ OScar Fernandes ........ -428,30 ~ ,. Esta. emenda. dando 19ual 1.senç§o 
vado; Henriqueta Pinheiro da j.,scal à Companhia Vale do R.fo 

Parágrafo único. Para. efeito (le 
cAlculo, serão arrenc;londadOs para Cl
ma, para. cr$ 1.000,00 (mil cruzeIrOSJ. 
a fração ctêste valor constante 11.0 68,. .. 

lário mínimo. 
Art4 39 Esta le1 entrará em VIgor 

na. data d,e sua publicação, revogadas 
e.a di$pooições em contrário. 

O SR, I~RESJDENTE 

(NOGUEIRA DA GAMA) - PaR
ISo-se a-O item seguinte. 

DiscussãO, em turno único, do 
Projeto de Lei da. Câmara. nl,? 88. 
d~ 1964 (U9 4.03Q .. B"62, na Casa 
de origem>, que qltera o art. 136, 
d& Le! nO 3.807, de 26 de agOsto 
de. 1900, que trata de am~:"ti70ação 
e luros de dividas da. UIUao, ten
<to parecer favorável sob n9 '163, de 
de 19~, da. comissão de F!ne.n
ça.s. 

Em discus:sãO o projeto. (Pausa) 
Nenhum dos Srs. senadores dese

je.ndo usar da palavra., encerrQ a d1s~ 
cussEo. 

Em votaçã~) o projeto. 
06 Srs. Senado:es que Q aprov:uu 

l(Ueiram permanecer sentados. {PatL~ 
oa) _ 

Está aprovado. vaI à. snçao. 
E' o seguinte o projeto apro

vado: 
PROJETO DA LEI DA CA.MARA 

N' 88, DE 1964 

AUera o artl(lO 136, da Lei ná~ 
mero 3.801, de 26 de agôsto de 
19fi'O, que \~ata. de am,or.tização e 
jurOS de dívidas da União. 

o congl'es.so N ac~onal decreta: 

• PROJE'rO DE LEI DA CA~IARA 
NO lOO,,'DI> 1984 

(N9 2.014~A, de 1964, na origem) 

A'fltori2a. o Poder Executivo a 
abnr ao poder JUdiciário _ 8u. 
perio,.- TriOunc.l MUitar o crédito 
especial de Or$ 00-3.614,30 Deis
centos e sessenta 1nU o!tocentos 
e quatorze cruzeiros e' trinta cea
tavos) par~tefl.der· a pagamentos 
com e.xercicios tindo~ a funcioná
rios fsalárlo .. jamilia, ajuda. de 
custo, .diá.rias, etc.) e a firmas por 
f~rnectmento de m(jterial e ser
vzçoa prestados. 

O Congresso Nacional decreta: 
~rt .. 19 g' o Poder Executl:vo au~ 

torlzado ao abrir ao Poder Judiciário 
- Superior Tribuna.l M111ta.t _ o 

crédil<> especial de Cr$ 66Q.&1430, pa
ra pegamento de dívidas de exerc1ciw. 
findos como segue: 

Pagamentos aOa Func!onâ710S 

a) Diferença de ven
cimentos: 

carlos Angelim do Couto 
Norival da Costa. GuIma-

rães .................. . 
Guiomar Freltas ..... , .. 
Luc~ni,a Lourdes Va.:-ady 
carmilde Ararype ....... . 
Elza Vaz Pinheiro Guima..-

rães '" .••.... , .•...... 
Myr1am pereira de' Car

valho CorrêA Neto ..• 
Oscar Alves' de Oliveira • 
Belizane Cardoso •...... 
Cid Augusto Rlbeiro de 

Moura. ............... . 
b) Sazârto .. /amília: 

Viúva Letícia da. Cunha 
Marra .•.•....... , ... ,. 

Cr$ 

3,6M,1IQ 
3.699,90 . 
3.699,90 
3.699,90 

3.699.90 

3.699.90 
3.699,00 
3.69900 

3.699.90 

7.500,OD 
5.500,00 

Ponsel!,a •.....•..•••.• 3.991,.sO Do.ce. tem uma alta flnalldade de 
Amâncio Se:mo'4d ....... 3 4l~O/olO c esenvolv~mento econôrp.ico do va1e. 
carlos Angelim do Couto 1.480.00 j:romovendo investimentos qUe pOl'l 
Norival da Costa. Gui.. certo hã.o de ser fatOres im~r~ftntes 

marãe.> ............... 2, 03õ/tlO de progresso da região, .. 
GuiOmar de F'.ce.tas ..... 1. 850,CO . 
Lucinia Lourdes Varady 1.4SQ,GO Sala das Ses"ôes, em ... de junho 
Carmilde -Ararype .. ,.... 'l40QQ di! 1964. - Senac10T Raul Giuberti. 
Elza Vali Pínneiro Gui- v 8<:, paESU)ENTE: 

marãeõ ............... 1.110,00 
Myr1am .pet_elra de Oar... {Nogueira da Gama) - Em 1:.:: .. 

valhu Corrêa Neta... 1.l10,OOI cuSi>l:.o o projeto·ooll1 a emenda que 
Osm.s.r A.lves de Olivel:a. 1.480,00/ ,J~AIJ. dê SU' L.ua. ~r'<1iUU.> . 
Belizane catdDe'Jo ...••.. 1. 48:1-,CO I l\'':l1hum aos Srs. S~nao.m.:S peQ.~n .. 
Cid A\lgl....sto Ribeiro de . I do a palavra, encerro a di~c\ll:5ão. 

,Moura ....•..........• '1.}10.00 ,0 _projet<? irá novamente as Co-
Johnkir Conde .......... '1.~7.40 I ml}SOç,s a, fllll de que se prouu!:.c,CUl. 
Ed. Torres Furtada ." 8.106,S3 sôtre a emenda do plenário 

Pagamento as firmas I' . por fornecimentQ de Discussão, em turno úu~co c:o 
materjal e se::viÇlOO Projeto de Oecreto L~~L: \'0 
presta(íos: no;! 91 de HJ&1, 0.1,' 3.ná.r1v dl i. à-

_ COmpanh':'a :velefôntca. mara dos DJet)uLadcs (nl,? 12t
_,\ .. 

Brasil~il'a _ Superior 6} n3. C.1:;:'), ci .~ . .., ... 
Tribunal Milita.r .... 4.2-45,50 va. o Instrumento de Emen:::t à' 

_ Compan,hi.3. Tele!'9niea COnstítuJção da org,lnizJçJo Ul-
Btasileira _ Superior ternacíonal do T:·a·balho, r.,óc ~~;:to 
Tribunal MiI1-tar ...... 1'1n.. 70 pela. 46" Sessão da Conferência. 

_ Companhia PaUlista de Internacional do Trabalho, rf'~1i~ 
Serv1çÇ) de Gás _ 2" ~~ada em Genebra, em junho áe 
Aud:tori2. da 21 R~Hio 19?'.:l,' fendo Pml'c~1 r\. 10'''- ... ~ 
Milltar •.. ".......... 323,20 1.'ets (Sob ns. 747 a 743 de 19:;4) 

_ Com.panl1ia, Telefônica Cu COmi.ssõcs: 
- de Constituição e Justlr;a: da 2" R.R. - São 

paUlo .............. .. 
- Compe.nh:.3. Paulista d~ 

SerVfç,o de Gás __ 211 

Auditoria da 2:) RegiãO 
MiIi~ar - São Pnu).Q . 

_ Comp':1,nhi,a,. Telefônica 
Brasileira - l~ Audito.. 
ria da. 2." Regiã.Q 'MUi'" 
tar de São Paulo .. ' 

- essa Araújo M:n!Jus 
V~dros e ];):3.pelhos Li-
mitadas ............. . 

Total .... "" ........ 

Z.'l55,!!:O 

1.965,,0 

660.314,30 

- de Relações Exteri.nres.. e 
- de Le(J:Sla-Ç60 Socir:l. 

1]..'11 di:,cl1.3:ão o _". o .. ) 
Ner :lU.i.n dos 51's. Sen;do:eg de-

sejando u.sa.r da: pa-lav-a, ~n:erl'O a. 
discUS,5&O. 

Em \'0 .ição o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprOWlln 

queira:n permanecer s.::nt'l(o-:). lPau~ 
Sfl). ~ . 

Está aprovado. Irà C;)mí.;,.:.ão de 
Redaç1}o. . 

l!:' o segU:r:.~~ o proj:;~o ::p!'o" 
v~C:o: Art. 19 Mantido o .seu pa::ã.grafo 

único o artIgo 136 da Lei n9 3.801'. 
d-e 26 de agOsto de 1960, passa. a vi .. 
gorar com a selJu~nte redação: . 

Hélio da SUva Gu.eues . 
Y"co qe Bleasby Fernan~ 

d ..................... . 12.{}OO,OO Art 29. Esta l-ei entra.rá em \'·3:r 
1,750,<l!J. na dáta de sua publlca.ç~. revcgad:".S1 PROJETO DE DECRETO LI:G!& 

Art. lS6, A á.morttza.ção e os 
juros corre.spondentea à divida. da. 
unlão, conforme o dispo.sto no ar .. 
tigo anterior, serão consignadas no 

_ orçamento ela despesa do Millis-
~rl0 da Fa,zenda - Caixa. de 
Amorttzação _ sob o titulo .1"?Un_ 
do de Bene.!icios 00 preV1dêncl!l 
Social. 

Art. 29..e::.sta lei entrará em vIgor 
na data de .sua publlcaç:ão, revogadas 
aa d:sposições em ccn tráriO. 

Manoel Campos Corrêa-

c) Salário de 1:!ensa .. f 

lista.;, 
Geroldo ROdrigues de 

Onveira. .•.•........... 
<I) Ajuda de Custo: 

Flávio Luçan de Oliveira 
Eug~IO Carvalho de N as-

Clmento •...... " ..... : 
e) Diferença de Abo

no J;Jrovisórlo: 
Geraldo :Ro(irigues de 

O SR, PRESIDENTE Oliveira .............. . 
(NOGUEtRA DA GA..\:1A) _ paesa~ CarlOS Angelím do Couto 

.. ao item seguínt~. - N()tival de. Costa Gui-

D1scu.ssão, em turno único, dO 
Projeto de Lei d~ Câmara nQ 100, 
de 1964 {n~ 2.014 .. A, de 1964, na 

marães .............. . 
GulO1l'lM de FreiOOs .••• 
Lu~úJja. LOurde.<; VartlóY • 
Carmilde Arllrype ....•. 

as d1sposições em contrário. I LATIVO N'9 Sl, CE 19~4. 
O SR. P!!EJ:!!Z)!~E (N? 121-A, de 1964, na origelll) 

I (Nogue;ra dtl 'Gal~:lG) - PMSa..se Aprova o Instrumento de E.,t~n-
4,08{),60 ao item segUinte. da ,ia CC?' ifU".;I!G .. ,'- . 

cào Internacional do Trab(J·lho. 
adotado pela 46(,1. Sc>ssâo da ('fln· 
Jerência. TnternacionOZ do Tra'f',,
lho, realizada em G~W:bta, em 
junh-, de 1962. 

:17.769,60 

J5.473,30 

1.224,2<l 
1.110,00 

J .. 110,OO 
. J .. 110,00 

1.110,00 
1.110,00 

Discussão. ero turno único, do 
ProJeto' de Lei da Câmara ~A" 
mero 109, de 1963 (n? 617 .. B~63. 
na Casa de! origem) ~ que conce
de lsenção do ImpôsliO de Renda 
à CompanhIa Siderúrgica Na'Cio
nal e \ dá outras provfd€ncias. 
tendo Pareceres Qob ru, 814, 7M 
e 167, de lS64, das ComiSsôeq: 

- de Finanças: 
19 _ pela. ~udiência. da 000115 .. 

são de. Coru,t1tuição, e Jn.st)ça: 
_ ~N - fa-vocável à ~nda n\'t~ 

mero l·CCJ. 

O Congresso Nac'onal decreta: 

Art.. 1'} Fica aprovado o In "tru .. 
mento de Emenda à Con:)tl~uiçào da. 
organ1za<:ão lDternaciOll!ll de Tn')a
lho. a<lótndo pela 46' Sessão da Con
ferêncIa Internacional de TrabalhO. 
reaUZ!lda em Genebra, em j'1nho de 
1962. 

Art. 29 :G:.!i.t~ l;).fc:cto Le:~l'lUvü e:).· 
trará em vigor datl'l . .. 

• 
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oação,. revogadas as dis~Õi.S (J~) t 6vncluida, entre o Brasil e a Argen- cbnse: .... rmdo ~eu pOder yaciuante, é 
eonrta'ário. . tina, em Buenos Aires, aos 15 de no- de se Npera:r c;.ue, náo a,penas 110 

vembro de 1961. Brasil, como no' mundo intieiro, seja o SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama~ - Item '%. 
Art,' 29 E.ste .de-creto legislath'o en. feita uma campanha de e::-radicaçáo 

tr!:trá em vígot4na data de sua pu.. total da mole.stia que, r.or tanto tem. 
-blicação, revogada." as d!sposicões em !)O, fOi. um verdadeiro llagelo. 

Discussão, em turno único, do contró,rio. O trabalbo realizado resUltante de 
lProJeto de Decreto Legislativo convênio entre a Fundação S,E.S.P. 
119 92, de 1964 (nQ 122-A-64, ne. O SR. PRESII}.~TE: e o Estado (\0 Rio Grande do NoIte 
Casa de origem), que aprova (J (Nogueira da Gama). m&reCe re:1erência especial porque 
Con~~ênio de Trãrunoo firmado felto em eq'\lipe composta de tecnicos 
entre os Estud()S Unidos do Bra.· Continuação da ctiscu85ão, em de Ministério da saúde, da Secre· 
sU e a República da Bolivia, em prilne1ro turno. (2~ dia). do Pi'I)- ta ria de Saúde do Estado e o Ser_ 
29 (le março de 19-58, tendo Pa· jeto de Emenda à Uonstltuiç.fio viço Cooperativo de Saúde. Merece 
teceres /avoráve1li, (.sob números nV· 3, de 1964, de Jnlciatjva do d~staque especial o trabalho de pla-
"l28 e 731, de 1964) das Conus- Senhor Senador Argemiro de nejall).ento do Pr0fessor Joaqu~m Luz, 
sões: Figueiredo, que altera o a·rt. 147 sanitarista da ma!or qualifica9ão, e 

- de Constituição e Justiça; e supr1m~ o ~ 29 do art. 156 da graças ao que a campanha fOI ex~-
_' de Relações EJ:terlores;. úonstltuição (aquisição, uso e ~utada a C01~:ento, sob a orienta .. çao 
_ de In4.ústria. e Comércío; e distribuição (la p:op:'iedade), POr a~ dOUW1· .r-~ilton Torres~. da Funda· 
- de Finanças. recer favorável. tob nQ 690, de iça0 S:E.S.!.. . 

lS64 da Comissão E'5pecial . Esta da P3.ro..be:m o sr. Mml.st:0 
Em d!scu,s.sã() o projetO. (pauta). ' ~- 'E.::;lmundo de Bnto, pel.a. conclusao 
Nenhum dos Srs. Senadores dese- Em ~ussão o projeto, no- seu .se~ I do trab~lho de e"!.'radícação de_ v~rl0_ 

aejando u.sar da. pala.vra., encerro B. gundo dla. (PCfUSa). :0. no· R:o Grande do Norte; esta de 
õ.iscussão. - Nenhuma dos Sr,s. Senadores, de.. pnabéllil ti Sr. Governador Alo!slo 

Em votação, o projeto. sejando usar dg palavra, encerro aI Alvt>S, qUe consegue, assim, pre::tar 
0$ sr8. Senadores que o aprovam disCussã.o. . )mals um grande serviço à. popUlaçã.o -

queiram. permanecer sentados. (pau-\ A matéri!1 volt.ar}- à .ordem do Idaquele Estado, .. 
_ta). _ Dia da próxlma. ses.sao ordlI1àr1a p9.ra O Sr. llcrt1)aldo Vietra _ V. Ex!} 

&t,_ aprovado. Irã Comissao de o terceiro clla. de dU:C';l$.:'ão. permite utn apa-rte1 
Redaçao. I Está esgotada a materla da Ordem ' 

E' O seguinte o projeto tlpro· do Dia, .,> O SR, MANOEL vll.1..AÇA - COlll 
"\lado: . Há oradores insCl·itos. todo o prazer. 

PROJETO DE mCRETO LEGI&- Tem a. palavra o no?:re Senador O sr. !ler/baldo Vieira - De para-
LATIVO N9 92, DE 1964 Manoel ViUaça. btn~ tamhám está o .ex·Govemador 

(N~ 122 .. A. de 1964.. na orjgem) 

Aprova O Convên.io de Ttâ.ns!· 
to Livret firmtJ..do entre Os Esta
dos Unidos do Brasil e a Repú
blica da BoZ1via~ em 29 de mar· 
f O a. 1958. 

o Congre,wl Nacional decreta! 
.Art. 19 Fica aprovado o ConvênIo 

de Trânsito Livre, firmado entre os 
E&tados Unidos do Brasil e a Repú~ 
bUca da Bolívia, em 29 de março de 
1958. 

Art~ 29 t.ste decreto legLslatlvo en· 
trará em vigor na da.ta de sua pu· 
blics.ção, revogada Q as disposições em 

_ contrário. 
O SR. PRESIDENTE, 

do meu E.st.ado, Sr. seixas Dó:-ia. 
O SR. MANOEI. VILUÇA: q,ue, com .seu e:,:fôrço· e clarividência, 
(Não joi reVlsto peI() orador) _ Sr, pôde: lev!lr ao terr:itór~o serg1pano os 

Presidente, nQbres Senhores SéIiado- &ervIços da erradlcaçao ':1 varlo1a, 
res, é carn satiSfação que trago ao co .. la Que alude V. Exa. 
nhecimento da. çasa que o Govêrno O SR MANOEL VILLAÇA _ Re
do Estado ~o Rio Orand.e do ~orte, r( .. s:tl'D o aparte do nl)b.:-e senador 
em, cclDvêmo çom o MinísrtérlO da l:íerlb.::t DJ V!elra, e de6ejo lembrar 
Saude. e e. Fundação SESC ev:m ~e que, de ÜltciO, _havia. referido ter sido 
conclUlr a. campanha de er-:adlcsçao Q Estf.do de Sergipe o p:-onelro na 
~a var10la, em todo () terrltório do campanha da erradicação da varíola. 
lllterj01' do Estado, perfallsndo um .. • _ 
total de 801.510 vacinações de dizer S" pr!.~idente, Srs, Senado.es, na 
que 82% do interior do Estado foi ~ próXll~a . ~emana -:- exatame1ntc se. 
canvenlentemente protegido contra a jgunda letra, confOlme a~unc_ado -
variola I deverá começar a vaclnaçao de "todos 

É o ÍUo Grande do Norte o quarto 9,s h~bit.;ntes .. da . ca.pital do Rio 
Estado b-rasileiro ouc conselTU ê~;to iuran,...e I_O No~te, flcando, assim. com.. 
de ta '" ~ '1 '" ~ ~ ... ~ - '" \ pletado t.cdo o trabalho de erra·d.ic.a-

_ s nature .... a;.. O:. qu; ~ :ln,e" ... d:~ ção da virose, uma elas mais temL 
.. m fOr!ID Sere>lpe, 9u;~~bnr~~ e ~sao 'veis para a humanidade. 
Paulo! s~~do qU~ em S<.r.,lr>e, .~z_:-e. a litsõ tmJ:5-lho v~ü' contar _ em 

. (Nogueira da Ga.ma). expel"1énCH~, pH~t.(). ~o MIDlste!lo. Natal _. c.cm a coop.P.taçã6 de tôc.aS' 
Disc"""'ão, em turno u'nlco, do Para lá. toda sua eqUIpe d-e técmc?s $I;; jn"P";"s do Rotary do Lyon~ das .........., se deslocou. N3. Guan~bara e em Sao ~ ." '-J';.' ~ , ~ <., ~ 

Projeto de Decreto Legi.slati9o Paulo 03 resultado:;, não .atingiram entId:d:~ ~lassistas, dos e<>tudanLs, 
n9 93. de 1964, originário da Câ- percentagens id·cais, tanto que será IdOS p,o.t~.ssOr€3 enfim "de too'?s llqpê
maTa dos Deputados (nQ 160-A- refeJto o pl'-cgrama de vacinação den- ,~~ CJ.ue te~ uma parc~la de hderança. 
(i4,naCasa de· orlgem), que apro.- tro de pouco temI:.':). . - n .. comumd~de._ 
va a Convenção Sóbl'e A.ssistên- A erradicação· da varfola- nõ ·nterior lt com satlSfaçao qUe faço êste re. 
cia Judic1árla Gratuita, conclui.. tio Esta·do do Rto Grande d(/ Norte, ~Mp i =: Cas:a e, mnls ~mn ~ez, desejo 
d·a entre o BrasH e a. Argentina, do ponto de vista de saúje pública, ~ellc_t ... r~, Exu:, o SI. Minlstr~ R~Y
aos l5 de novem1jro de 1961, ten~ é fato de grande lmpo~tân:ia além mundo d ... BrtlO, que vem de .... ~nv<?l~ 
do Pareceres Favorátlei.s (SOb nú· de pro!undt;l.mente agr.adável, porque, vend.~ _t~e t~'abalho. de er!'~dlcaçao 
meros 732 a 734, de 1964) das como todos sabem, eSEa é. uma. do·en~ d~ ,a,~o,a. ~m ~todo", ... "() terr1torio na
Comissões: ça. de alta Jetalidade e tsmbem por- c,onal, [e~lc!taçao c,s.,a, também. ex-, 

que deixa. sequel3.s irreversíveis, en. tens~v!l ao Ex~O. s~, Governador 
de Constituição e Justiça; tre 80S (JUais a cegu~ira e marcas AlOiSiO .. Alves, p~lo. sel:lço que vem 

- de Relações Exter:ore!',' e e.lÍ.âneas, as mais freqüentes. Se an-I de pre"tar ..,cOletívldad .... 
7' de Finanças. ttg.amente a vacin~~ão· eTa dlflcuL ,. Sr~ ~resId ... n~e, aproveitan!l!? .minha 

Em discussão o projeto. (pausa). tada pela. pouca res!st.ênCla da linfa IP~es ... nlla na tnbuna ,?nde notICiei um 
Nenhumo dos Srs. Senadores de- às c'ondiçôes de iransporte e aCDn"'lfg,to aus·p!cioso, desejO ler um tele

dicionamento. hoje, t-ornou-.se mais grama. que acabo de rece'!ler, as~ina_ 
Jejando usar da palavra. et I!erro a eficaz porC':ue D. Unfa. leofj1izada per- do pOl. S, Exa. () Sr. BiSpo DIQCe-
discussão. - . wite um transporte fácil e ·propicia_ sano '7 Pr-efei.~. de MN~SO~Ó, ~el0 

Em votação. o projeto. '\ dor ,de êxitos com êsse que acabei Sr· J.uz de .Dl~ ... ~~O ~ demaiS auto_ 
Os &s. Senadores: que o aprovam de anunciar. r~dade:s locais a ;<;,,~lelt~ de um pro·· 

Clueiram permanecer sentadas. (Pau~ Se no passado as epidemias d va~ b.ema. profundan.ente .Lgaào ao i!.e. 
ca.) . _ ri-Ola não r,odi~m ser controlada~ ::om .8e~vo.l:lmento econÔmloO da reg1.ao 

Está. aprovado. Irã COmiS$ao de certa fa.c1Udade, porque os transp.of. sal.nell9.. 
Redaçao. . tes eram lentos. ~tualmente a rapidez O telegra'rnll. tem o seguinte teor: 

O projeto apTClvado é \ o se, \ do tranq;nrte aérêo facilita de dJsse-
guinte: roin').ção de sUrtos de vario!a. o que Se:najor Manoel Vilaça - Se .. 

t .. nado Federal _. Br.asilia - DF. 
PROJETO DE DECRETO LEGIS-' com itUl" um perlgo _ p2'rmanente. _ Mo.ssoró _ Confiantes na. in-

LATIVO N9 93 DE 1964 Basta dIzer que há. cerca de cinco dlsp~m~áv.el co1a.bora"§.o de VO.'$sa . , anos, se.:s individuas porta.dores da ~ 
(N(J 16Q-A. de 1964, na origem; doença ainda incubada, p:'ovenientes F!:,celência na. Campanha 'Ora en .. 

do PaqUistão. pl'opiciaram 'O tiesen_ ce-t·:tde. em def(,.liR da Região. re-
Aprova a Convenção libre As· 

sistênc1a Judiciária Gratuita .. 
oonclufda entre. o Brasil e a Ar .. 
,enUna, em Buenos AiTe8~ (tOS 15 
de novembro de 1961. 

O Congresso Na<:fonal decreta: 

volv:l.mento de um sufto de muita transmitimos o de!pacho encaml-
imp1)l'tã.ncia e intell'3id.ade; em Pa- n:"uldo ao Sr. Presidente da Repú-
rjs, Londr,es c New York. hlica~ "Os signatáriOS do presente 

De modo que, se dispomos, ho-je, UlJ.nifestam·se jusoo.mente alarma-
de um meio tão efciiente- como .'5eja dos com as notfcias veiculadas pela 
a. linta leofiUzada, que resiste muL Im-Pl'ema relativamente aos en-
to bem, ao transporte e acondicio· telrdimentos do D1retor· do Depar-

Art. 1~ E' aprovada.·s. COnvençã.o namento maJ.s cômodo. e também às tamento -de portos _e ViM Na..ve~ 
.. Ass1stên~la Judielátia. Gratuita.., cara'ct·erlst1-Ctl3 de QualQuer ll.lnbiente. i:áve.is e o' Superintendente Ger3.1 

Agôsto de 1:)64 
= -==-

comercial da R.ede :f'C!'Yov,{,la. 
F'5X\eral, atendendo B. SOl.i\:~~.açã.o 
da' Sudene, no seuti<io da coü"-t·ru .... 
ção da variante ferroviàJ'J:l Ce 

Macau a Areia, Branca, CGID Q. 

objetivo de transportar cêrca. d;) 
. dois milhões de toneladas de sal 

pf()(iuzido em Mo.::sorü e !..c:cl.u. 
Branca. Gxr...s,-o.s 1!acau CO;J.;,'.llll) 
lnt.:'!'no e e;·:portlc;ão, atraw~ do 
pôri-o de Natal. Pi"Elinllnil.l'rnente 
reS$-l"!.ltsm que essa. SOlução foi 
condenada no relatório da Ccnlis~ 
são M~sta. Brasll .. Estados Un:-· 
dcs, em 19·52 prevalecendo (.. pa· 
l·ecer ÚO engenhelll'o 8mel.:;:ant) 
Warrer que <'devia ser desp;'t ,/:tda. 

pQr ser pou-co p!'ática e d~masia
do dispendio.sa". A execução dtl 
projeto OI\l contr.arlita{l.o tornar~ 
se-ia altamente lesiva aos inte~ 
rêsses econômlcoo desta reg:ão. eS
trangulando a indústria extl'atl
Va, do rol, gêsso, cêra de C.al"1~:bl.L. 

olticJca, além do eficoamen~ ddo 
prcdução agrícola diversificada. 
dest-acando.fle o algodii.o e dcrí~ 
vados, inclush'e, óleos ccme!:t:vci,), 
de vasta.. zona. in~riore.n.a, de 
aproxlD1adamente cem rnuniclpJ.os 
<ios Estados do Rio Grande' d() 
Norte, ··Ceará, Paraíba. influenckt .. 
dos plkto de cargo geral de Areia. 
Branca. Conze-qüentemente, D. so
lução cogitada pelos órgãos gover ... 
na.mentals, com o e;tc.ndono dOl;l 

portos de Are:a B:'anca e Macau. 
.assumjria proporções ,de calami
dade públ:ca e i.mtab1lida.de e-c<>
nômlca p::tra cêrca ,de cinc;üent"\ 
mil pessoa, operárlOs e seus de
pendentes, gerando intra.nqüi~:cta ': 

de. s(1c:n.l em p.or;:t!açáo qllo?, ha 
um sécuio t:n:cnt::"l'l meios ú~ sub-

; s1stênc1~ nas a,tiVidaà.es portuá-· 
nas. A pl'óprJa SUDE:NE em re ... 
petjda.s óC3s1ões, incllY, em ccn
tato~ C"Jm ent:ds.deg re;;r .. :'.. ~JU ... 
vs.s da reg"lão do põrto de ! ':"e"!:l 
Dr,:mca, associado comDlexo qu1mí ... 
co industrial altamente geI'IDina.tl .. 
Vo de notá\'ets repercussões ta-
và!·áve~ na bala.nça de pags.IDen-. 
tos do pais. O é 'lccamento da 
e.::ccadou.-' p~ra. o !)ô!'to d"'" 1-;[a
tal, exj.gind.o gr.ande e onero·~ 
~";!-lhoria na via permllnente. ~rn .. 

· pl'êgo de V2:gões fecha<io.s e iJro~..e ... 
gldos, construção' de variGuta 
pretend:da pela alta tmE.lagem .. 
ap.r~ent-!l.r.!.a a~.nda custe.., pro! !~ 
tivos no s~[Jr Qperolc!onal em 
vjrtude d..t falta. absoluta de car
ga no retõrno. Reiterando a. 

· p~·~O:-h ... e.-de 'p:ll'a ti. construção' da 
PÔl'to de Areia· Bn::mo:.l, qUe con ... 
ta cem recursos cp~cíficos n:l or .. 
dCl11. de t:.i.1 biIi1:'O, novecentJs e 
v.nte mílhôE's de cruzelro.s, dis
tribuído::; .I!egundo o Plano Diretor 
da. SUDENli!, do Fundo PortU:1::-i') 
Nacioual e Orçamento para 1964, 
alé_ de p:?r:c~l'es técnicos fa.Y.!) .. 
rân-t. do CO::tse1ho R:..:;'cr.'ll de 
Geo-zrafi::. e" da Assc-ciação de 
Geógrafos· Brasileiros, pUbllcadoo 

na Revi.3ta ·do' Instituto Braêileiro 
do sal, já c::::.e:i'J.ídas u" ~cnc:..J, ... 
ge-ns g~c-tí"ic"'· e geoló3":c3.s. en ... 
tregues em abril último, trabalhOS 
ativa-dos, conclusões e r~CDmen .. 
dações de grupo de alto nível com .. 
lla.rtícipação de órgãos governa. .. 
mentais e ent.idades interescadas, 
presidido pelo Engenheiro Bento 
Santcs de Almt:ida, antigo Dire-

· ~r do De~rtamento de portos. 
merece destaque no momentD 
oport1ll1o a autorização pare. a 
abertura de concorrência pública 
para execução da primeira etapa. 
do projeto do' pôrto e ponte de 
quinhentos met,l'OS paralelamen

te pro.?Segutmento Estado modêlo 
l'ea.uzldo Laboratório da Ponta do 
Caju. Postulantes apelam para a 
alto descortIno admin!~fn'~ a 

cl.arivide-nte espirito de jilstiça de 
Vossa Excelê-ncia. no sentido cb1 
que seja a.fastada a 1nconvenlen .. 
te Sltge.stãO e determinada colncl--
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d.ent..eInente, vista. ao Estado do' I,;nia reg!io q,ue dê. elevada oontrl- mão entrIA Em~or em J'J.naa. .. te tepT~tam, pe~ Qll!sm:J.S av.m,
eminen:e nordestino primeiro Mil.!bui{:ão para a" aITecad~áQ na..-cional. placas de. Avenida que traetm. ... '!juras. <lO6 caÇt1.::ores ti floresta. quo 
gistradQ da Naç.ão. inicio cons- (Muito bem. Jl1uito be:m). t.ameute Q"nome do meu pai. caçavam 1110 a.nimaia senão as àrvo .. 

trução -do pôrt.o t~lonal de Areh O S8 PRESIDEN'l'E. Tive t2.mPém. prt:-"1ados colegas. a rel • também OS sel'ingue1ros. que se 
Branca em cOlldiçoes efetivas de· • oportunidade cle ser recebido na ilua- e,s1;abelecla.m ao lQUgo d.os ri.os do De-
tcnmo q:le pcrrllita. inaugu.NI.çilo tNDgueira d.a G<!ma) _ Nfio há. tre Cidade doa Rels, no belO' edifício partanlento de Loreto. 
oc ... ·Jra de t«1l~:l. si,;'nl!i::açüo e.;o- ma.1s ora.ootes ln",cl'itos. do COngTe~o. onde então. como Seb~m V. ~ melhor do que cu 

l .. G.m . .:a e Eoc.:l.I psra $eu pratrió- atamos aguardando, para dentro deputado, pude eXp!illÚr os oontlnuos QJ exenlplos admiráveis que p,ldemllS 
t.c~ e e~:p!·t:~~:vo g<)\'êrno. - Res- d~ al~uns minutos, a vislta da Mis- e 111evantados sentur.,ento,s de tradL da.:t' DS4 n~Jociações dos nossos trattl.
,p~::~sas s3.uC,o,çóeJ, - Raimundo são P'''arla:nental' do congresso da c~oll;Jl e inquebrantável tuniza de que dou de !imites, nas conversações in1-

SCQ.rcs SOl/.lo>!.l, prefeito Municipal. Peru. Assim. vou s~udeI: a s.essão nos .liga _ no povo do Peru. . clt,d<a.s durante o Império; n!lS con·.-er _ 
_ Dom Gent.l Diniz Barteto, Bis· por dez minutos, até que <>s SenllO- Nao sa~). oom efeito. ll!JStre Sena- Ba!iões prolongadas pela República; e 

po DiJ.cf.::ar.o - Senador Jerõ~ res componentes da Missão cheguem dOr, nOGIeS Deputados, Ilustre Em.. nas conversa~6es ultimadas no gloriO .. 
n.mo D!shwt Ro,ati,O, mais <lepu- ao cd!ffcio do Senado. . baixador, não sa.o, com efelto, essas .$O Tratado de setembro de 1900 - em 
t.;. C) federd: JdunÍfIl,O Vinge &0... E'tâ. suspensa a szssão. po3,Iavras <te vã. cerimônia formallda- que' ãe!initiv.a.m.ente se estabelecera-lU 
c{!!:o Maw. ~ José lJ-fozart Me- de protocolo. Quando um homem as nossas IL.'lhas· territarla.i.s~ a.té tn-
n.!.~,oa.l. JU~l de DireIto. _ Joa· Suspensa ~ 16 hol"aS e 3õ rui· público brasileirO, conheceCl.or dos a.n.. tão não contrdfeitas mas desconheci-
qtl.im S,llleml B.1rges FilhO, Pre- nut')S, fi. se~ao é rea.berta M 16 tecedentes da sua Pátria e d~ de ... dru! na zona do Alto Purus e do Alto 
61ôent-e da Câmara Municipal. - horas e 40 minu'tre. mais nações continentais. fala na in.. Juruá. 
Arcú:res Alld)a.:e OZ:vetra, C{lletor Sellhor Prcs!dentc~ ·quebmntável amizade brasiIeíro-pe.- Esta fase, que tanta dúvida su.scl .. 
Feder~J - F, a pCisco Fernandes mana, não está apenas proferindo tou; esta. faSe da. História Americana 

Seno., e:,;s:il:n~c -da. AssocLaçã,o tNogueira d.coo Gama) - J!s:.a rea- frases, respeitáveis m-as freqüente_ que tanto conflito determinou. e que 
COlllercHd. Ftemcisco !1SS1S berta a sessão. mellte vãs. de pura cortesia interna- lnfeliZmente ainda. hoje- deixa. resiàurm 
.Mendes Pre.'l~d:nte do S:ndleato Ach':Ull-::ie presentes" no s.a:ão nobre ::1'cnal. tlo está de fato manilesta.. e s'é'qUela.s nas re:ações de alguns Es
do CO~1éfCio varejista. - JJáo desta. Casa os S-anhores Parlamenta .. do algo de muito real e de 'lib tadcJ$ amigos e irmãos; esta fase que 
Batlsla caSCudo ROdrigues, Dire~ res perua.nos. que compõem a Dele~ concreto, G.ue tem a.compa.nha4-o in- foI viVida por nossos dOis países -
tor da F.lculdade de Ciências Eco- gação do 'Oongresso Na~l.ona.l tlfsse cessante e invariAvelmente .& evolu.. ultimou-se da. maneira mais a:e\'an
nómlcns __ Abel Freira. Coelho, Fuis, ora em v:..s1ta. ao Senac1) Fede .. ção paralela. dos nossos dois povos, tad2., isto ê, c"Jom as soluções cabivet3 

pres\OeIll,e Ca Fundação de De- ral do Brasil. :ntllação ql.1e deve Ser apresentada na eXpel'i"ência. pOlitlca., nos ditam~ 
senvolv:mcnw d.t Ciência. e Téc· D2Signo, pera. tntrodU?~r S. EX.%.s como modelar neste momento con· do :Hreito e nos objetivos de p:1z! 
nicG. _ Osmld.o Antônio Neves, no plenário, uma cowi..,São COllsHtu1 .. turhndo da vida internaClOl'l.al. I){l lado brasileiro, temos -iDwo .re· 

Presidente do s:ndicat.o de Tra~ da pelOS nobre-s Lideres, Senhores Da- Na verd~~de, nós os povos ibero- pI'eSl!ntantes nesse pedojo alguns dos 
balhadon's na. Indústria Extrati~ niel Kl.'ieger, Wilson G<>n;alves, Mero mos; povos de Oligem ibérica tam- Domas: mais significativos daqae-!ll ge
vado Sal.. _ Raímundo Almeida. de Sá. Bt.zerra Neto e Aurélio Viana. bém somos~ ocup9.ntes de uma larga ração, porque não devemru esqutcdf 

soares, Presldente do Serviço S,r ,Os visitantes deverão Ber convida.. faixa continentaJ, ombro a c-m.bro, que ao lado de Rio Branoo e~ta~l1\ 
elal dos Trabalhadores do Sal. - dos a tomar a,c:;sento nas pti'nf'iras 19ualmente somos - e .nats restrita. Euclides da Ct.Ulha., um das três mai>.) .. 
Tertulian.) Alres Dias

J 
Venerável banÓadas do plenária, a fim de rece~ mente incumbidos da temível tarefa res escritores do Brasi:!. e Jue Ja sua 

LOja MaçOn1OJ.. _ Vicente Forte berern nossas ho.nel~gem. da clviliza!ião da grande planfcle experiêneia como chefe de UllU CO-
ACata, Pn:slóente do Llons Clube. Acompanhados da Comissão ~mazônica. mlssto de· limites, nos estudos 00 _ 

AI"aro, pr,odlente do Rot"ry E..c;Sas eU\Cur.Hã.n.clas de natureza TraLart- com o Peru, trouxe sua ad:ni ... ............ .. de.!oigrtada pelo Senlwr Pre$tden~ á.f' 16 ' ê h I "" 
Clu" , _ Je",o'n,',no v,ngt IJn l~o~ b geogr lza e eco glca v fi annon 0_ rável obra sóbre a selva amazôn.a _ 

li te. ingressam no Tccint'J, SO ",,' t "d' f-I 
.a'~ '10"0. pre",·dente da Mlne~ I .,.,men e comel lr com "" os e açon.. "Inferno Verde". Posteri~r.nente, 

u..v .. ~ aplaUSos. os -par G!1nentares Perua- t I tIl d j Id -'ça-o. _, Jo"o'n,',oo R's"·~.' _, ,. ee men os para e Os a nossa so r a numa, segunda etapa da evolu"ão (Ú-n... ~ oJ u,u.v nos. que tomam assen o Ms pn· I fi h' tó . • 
Elder H{~rOnUdeS. Presidente da 'meiras bC1lcaa:'as. evo uç o lS rIca. plomútica e do Direito triternlclcnal 
união Unh'crsitária. _ JoSé Re# Na verda·je, nós os povos ibero- Americano, aquela et.a.pa que poiel'[Q, .. 
gfnaldo, Presio'ente do D:ret~rio O SR. PRESIDEN'l'l-:: a. e.tican-os .- e muito especialmente mos chamàr de juridica., que fol i da 

dê ' d F uld d d Clén os povos dI) continente sul - de. a.firmação de certos principias da Aca m.oo a --ae a e e ' .. <Moura Andrade) _ Srs. Senz-do- fronta-o-no,.' - ;'lten-ração da 
I' Ec I I' as ~.. '" C'.onvi,rência. pacUiea e da cria~âo de c ... s on Im c • res, o Senado Federal tem, ne.s~e ius. nMse. vida. polit1ca na comunidade 

t d d I -- certas estrutul'as legais que viessem a 
Senhor Presidente. a.'i' popula-ções tallte, Q. grata opor uni a e e a a ta mund1a1, co~n problemOUl assemelha. tornar viáveis ~f)ses prlncipios de pa-

da ZOna' ooline.ira do Rio Grande do honra de receher a delegação de Par· dos e com. dificuldades parecidas. Po· cffica convivência. 
N!>rte, vivem. hú quase um ft.culJ, lamentares peruanos que SI) acha em '''os voltados. pela fe.taUde.o.e da sua N~,a fase também nossas rehl'''õ-~s 
J.Onhando co :na constru~ão d~ pJrt() vlsita ao B:asil. f:. ela uma da~ mais 1ormação, à aventualidade n.'laritim3, com c! Peru se desenvolvera.m COl\1e
tle Arem Brar.:::a OJ de Ma:xlu. A;ora expres:Jvas representações do Parla~ povos que t~m a frente p2ra os ooea. nlente.mente de ma.neira complemen ... 
que os estudos j estão cJn.::lu!Clos, dmento sll~~americahno; está. Cb°!J.cititudL nos e as costas voltadas p3ra as mon· tar e frat,erlta. Esta segunda f.3.Se, 
como dI' .. A~te te'.,grama. quando pen- a de emil1entes OmellS pú lIC'cs o tntlhas e as gelvas, tivemos como ~ue h' l ' " ~ p S S d J V que e' 1 c amarJa a jur dlca, porque 
,avaro as pcput çoE'S d,) A: .... Gmnüe e~: o r'

t 
d en~ O; O~e aSQ,uez. um ~stino de nos d1spersar atra és era. e fase em que as d.iscussôe:; n:i.o 

do Norte e l;:onseqUentemente, uma o ,Depu a o n rez GWnSend, o c.IJ.S comunicações transatlânticas ou estavam mais base:u:las nos estudos 
grau,de p-J-rte das populações do E~~ Sr. D~puta,do Andrez Cnevar:la. o transpacitic!lS e, só par uma deter. da Cartografia. e da. Geografia Colo
t~,ào Co CNrá e também da Pa:Blba~ S~. Deputado Roberto R$:lObre~. Del mjnada deliberação nos pudemos nial, s,~ não qUe nos principios gerabJ 
que, a~€m do sal e do gês.sa, ou~ro.s Vlllar, e yem acompanhada dO' llu~_ Il,proximar, vencendo o deserto do do Direito Internac!onal, continental 
pr«lutos como o algodão, a c~l"a de tre Embaiddor do Peru. no Brasll, nOSEO interior mais temível e mais e mun:lial, em que pude. pela. primei
tarnllúba. etc. tivessem escoamento Sr. Cesar Elejaldo ChOPlt~. intra.nsponível do que o deserto dos ra vez, aproximar.me de al'luns c;.<)S 
garan~!do surgl~ " idéi,), do aoand-ono O Senado recebe-os em· p."ena szs .. Ocer:.nos. . grande.; homens do peru; foi a ráso 
elo projeto po,rá. que &e f,aça o trans- t;ão: r,!l-1.a. as.slm deD1pnstnr o alto Se pudéssemos apresentar s. evo- ~m qu~ meu pai foi chamado como 
porte d6.;se.s m.nuais e dêss.e..s pr~du~ apreço pelos_ llustr~s VlSitant.e.s t; pela mçã() diplomática do nosso continen.. árbitro da questão que. ent5.o~ se sus .. 
tos a3ricc~a.s at:avés de uma llnha. gra~de. ~açao amIga e, tan~bém, em te, eU diria (lue ela lltra·vessou três citAra. entre duas repúblicas irmas, o 
férrea Tudo indica conforme o re~ retnbuH;ao ao gesto ca,valhelresco do f&ses ml.Úto nitidamente ctJniigura-
1.tório· do Dr. Rabel't warrer, do. 00- Parlamento .peruano. quandD, por das. A primejra dessas fases se1"1a a, Peru e a. COlômbia, ocasião em que 

oc"slã de vlSlt d r t t teve a aventura de levar as negocia-rn:i.ss5.0 Mista ,Brasil-Estados Unidos, .. o a· e rep esen ~n es da conformaç:l0 do nOsS() território. 
que essa SOluç:-..J não ê mais conve- nossos àquele fnfs os recebeu com Inicia.se no st!eulo XVIII com o es- ções a bom têrmo. F.:li então que, do 
n!ente, P:cde;ill oor adote.da talvez tanta ~onra. d.gnH1ca~do.o~1 c~~ o. clareclmento das lindes fronteirlças lade do peru eu, mnit.o jovem e qU& 

como medida ete emergência de vez oportumdade de pOderem partiCIpar e com o e.ssentamento das bases ter- servia como seu secretá-rio, 'Pude np:-e-
que cOllstruçO';... dQ pôrto, "\eia.s con.. dos trabalhos da Casa do Congresso r1tortais. Essa fase da formação dos ciar as altas qua:tdades de hom~n., 

~.. ' do p cama Victor 1\I.l urta e como o .neu dlÇõe8 locais, é altament1. onerosa. eru.. corpos d-os país~ american~, paro 
M.as não se dsverin afastar, de ma- para. saudar a . Ilustre Comlssao, a nós brasile1r-os, e inicia com Alexan. hoje vt\1ho amigo André Balnu.Jr!.e. 
%letra nenhuma e. possibilidade ou a Pre.sidencla convlda o SI. Senador dre de Gumão, o grande ô'plomata, o Embaixf.dc.r do Peru' na Ol'gJ.D·. Co\.0 
t&teza -de que (I pôrto le Areia Bran .. Afonso Arinos de Melo Franco, que autor do Tratal:lo de Madri, e termina. das Naç'ões Unidas. 
ea. seria realmente construido. tem a palavra. (palmas). com outro grande diplomata., o Ba.... Essa :iegunda fase trouxe-me, por-

• d ~I B tmto, a. experiência j~ oireta do "XJ'1" 
A soluçãO de uma estrada de rer... O SR. AFONSO ARINOS r""o O.n o tancO. t~'lct(j com os diplomatas, oom os JJ. .. 

ro, cOm embarqJe e desembarque na Sr. PresIdente, Sr. Senador Jorge Pais continen',~a.l que é o Brasil, pais rlst'&~j c>m os estfUiistas peruanos, c. 
rêde ferrov;ária e também embarque Vasquez. Srs. Deputados Andrez que tem a glórb e a sati!fa.<;G<> de to .. p<)~ter1ormente, nessa i-e1'ceLra et3.pa. 
110 pôrto ds Natal, iria tornar o TQwn.send, Andrez Chevarria, Roberto cal' contiguamente todos .:; ".=::'" ., da vida lnternacJonal do. oontinent.~ e 
transporte do sz-l t::.o caro talvez ou Rambrez Del Vllla.r: Sr. Embaixador territorIais. exceto dois, o drama da que hoje vh'(mos e que ~ exatamente. 
mais caro, do QU~ vem ~ sendo feIto Elejaldo Chapitea: prezadOS- COlegas. un·ncação terri~orial da. América foi c. et<apa da projeção da Amzrica La
hoje em dia. . :fi: para mim m.otivo de especial des ... (1 t)OSSO drama de norte a sul. tina nUtl munô.o ~ dos esforços que 

DêSse moelo, Senh'Jr. Presidente. vanecimento a. honrosa missão que Esta fase foI aquela em que nes tados f8.~:emQS para. que se pro'!UJe, 
jtU1t,r' o-me às autoridades regio .. me foi conter·ida pela. PresidênCia no!s::\!'- relações com o per..l podemos tanto poo~ível. em têr-r .'03 dcmO~4t.ti .. 
nais, faç) aqui eJl1 apêlo a S. Exi o desta Casa, de exprim1r o bom aeo. da.r. E,enhores B.evresentD~'1tf'S', a. mllk' r.os e em têrmos pacifioos., ó d"-....senvol
Senhor Minis~ro Juarz-e 'rávora, para lhimento do Senndo aos ilustres re- alta. a. mais fec~lnda, a rr~!>.is brilhan- ~·i:llfnto econÔmICO e a. reforma ,,>oc'al 
aue ex:uninc mais culds.das:am~nte, presentantes do povo do Peru. E df!1o te prova. da nosota capacidade de de .. :;:'IO~ nosses pf!5ses. 
m'a.1s t\tentamen!e o prob:ema do que é pg.ra o orador motiv.c. de es.. cldirmo,s paclficJlJtl,ente as dlvergên.. Tenho, tambtm, nas missões com 
pOrto de Macau, nã-o partindo "'a:o.-t pecial desvanecimento, pvrque nãb cias territoriais. que me têm desvanecido o destino e 
Unta soluçã,o que já a,nteriorment.e são superflc"iais nem recent,E'.s o,:: la.. O i,toblema. ún1co que e.xt~tin entre honrado n confiança dos m::t;.: conc1-
vem sendo condenada por uma sér:c ços que o unem. à nobre Nação an. nós el'q, (' de limites naq\,ela m.al SB- dadã()s, nessas mi.ssÕe.s no estran,?€'i
da técnlcDs !'l.flctonais e intel'naeioullls, dina. Herde1~as do meu pai, e~ja bida selva amazônh:a, conquistada, do rol tenho contado sempre com D con .. 
de capacldtl.d.e reconhect<la e de ga .. memória tem a honra de ser eultL nosso lado. através dos serIngueiros selhO, com o apoio e com. a tndefecU
oorito definIdo nessa questão de ~ada na CapItal peruana, ond(\ pude nordestinos qUe fixavam ao ourso dos vel lealdade dos meus colegas. 00 re .. 
transpor! e portC\'J. Deixo aqUi o maugurar, em 1902, em campanhia dos,·na '11errit6r!o ô.o Aore, no ~ta- presentan~ do pem .. 
tl)bU apêlo n. S. :E~". para que o pro .. do meu saudoso e llustre amigo, o ctn do Amazonas e a.té no norte de 1:', portanto, 8rs, senadores e Se ... 
bl:ema. do Pôrto de Maoe.u perm!lntç.a Chau:!:e1er João Neves da Fontoura, Mato orosso; e pe:o lado do gra."?Ae nhar-es Dtiputndoo, levado por 8':!ntl .. 
ns. ord.~m do cHa, como redenção 'pa.ra e -em companhia dn meu snudo.w lr- vais Que V. E'J;:e.s, aquj t§.o dignaml·n~ mento~ n5.o só politicos COMo pes .. 
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...w., .ampaJ'ado no que exLsto de mais !.teus dotee de orador e mlnh.. li
puro B de mais alto d~ntr() de miín. mitaçõe.s çultura-i.s nào alcançam. qui .. 
que tenho ao honra de, em nome do .çá. oompreender em t.Oda a SUa roag ... 
'SEnado da. F~ú,b1íca. receber e. 'V"os- nitude-. 'e fazer wna sinte.se 00001 e 
ses Ex.~s e manifestar a. no,s.sa satls· PreCisa, eEsa. história integral qUe fêz, 
If3Ção e a n'Ossa conoordâ.ncla no re- tm sua breve eXpOSição, o sr, 'Affon
c.ebimento do honroso convJte de que 50 Arinos de MeUo Franco. 
Bá-ria a reunião parjódica d':>3 te'pie- Nós os paise,s da Amér.:ca necessita-
sois rort4l-d,ous..· mCs consolidar nossa união éconfuni-

Nunca. como agora, foi tão neces.. ca, nece.."!sitamos úafiSol!dar nossa 
6E'11'ta1Ües dos po-vo'S .<los llaiseç eonlii.. união política, porque consolidando 
nentais Nunca; cemo agal'aa-fo1 mais êsses dois aspectos da. vida democrá-
llTgente a troca d.e lmpres...~es, a trl,.,- tlca, oonsolldaanos também a llber-
c.'lo de sugestões e a. troca, de exper!éll- dade.' • 
ctas, as duras e$periências- que ttomos 4 democracia, acreditamc~. hão é 
'VJ.-viC\ú, porque, na verdade, no tWnlll- implesmente uma expr&são dá -dt .. 
to'1l,8 contradiçfto e no tonnento que clonário que pode fíg;Uf03.r em ~ual .. 
aç'oitam os dia.s clt; hoje, alguns pri\1- quer idioma do universo, eenão que a 
cíp105 devem ser pres~rvados e êsc,es democracia. deve ser vivida em 1un .. 
prltU;fpm'i são ôS qUe sempre lnfor- ção h\lmana. El' por i.~ que, quandO 
mara.m e acomp-antlaram ~'revo~uçáO o Sr. Affonso Mines de Mello Franco 
dos nassos povos: são .os princ'íp~o.s d:l se referiu RVS qjreít(JS f\mdamentais 
convivência. paci~ca, .são ôs' principios do homem e à. igualdad,e dos EStados. 
do reSpeito a.os ó<up-promíSsos u:-Cerna... tendeu a mais ca.lOrQ.:'a. 'hOnlena..1em 
danais, Sã<> os princípiOS do primado verba.l à democraCia.. e à igualda4e 
do direito sôore a rôl'ça, _lo os l'rln- <to< EStados, 

um nevo gesto, um dos tant0.9 gest0.9 I pelo ilustre r.epMSenta.nte <lo ~ 
que tem .11«0 minha Pátil'ia para con- mento peruano' e entregue' à Ma.sa 
seguir e. consolidaçã.o e a união dos em plena. sessa.o. 
povOs aro. er!ca-no.s.. ' Com estas p"alavru. convido os Srs. 

Quero. pnu-a.. tarminar. agradecer ·a Senadores a. que se dirijam ao salão 
V, Exa., 8T. Pr~3icren·t;:e, e aos Se~ nobre do Senado Federal. onde terãO 
nh{)~es ~emb'tos do Sen.ado, por esta o-prazer de travar/relaçóes mais in ... 
ccrdlalfsslma. recepç:ãc> e também, timas com os nossos Uustr-e~ e qu~ 
mult.a espçclalmente, ao Sr. Affonso rIdos v1sitante8. 
Armes dE! Mello' Franco, pelos elog1Qs 
que rdz €lO meu Pais e «00 .seUs ho~ 
ruens. P()d,~ e3tal' S. Exa.. seguro 'de 
que suns pllawas não ficarão grava
das SÕmé:11te nca sinais que os taoui
grafos inlprimem com um lápis e um 

Está, sus.pensa. a. E~.:-ão. 

A s~são é suspensa às L7 1wras' 
e ao mtnutos e rea·õerta às 17 !tO .. 
ras e 50 minutos. 

papel; t1carão eternamente na. nc::sa O 83:. i'RESIDENTEl 

m~~~áiaportador das ext>ress~es de 'a. ~~~. Mondin), - .Está ~ 
S. Exa. ... 

E poti,~m estar seguros de que a Nada. maJ.s. 'havendo que trata.r, r.oU 
gratidã.a d'os peruanos .a. V, Exa. Se.. enCerrar a. ,sessãoa, designando pC2'a ., 
nhor Prl~idente, a V. Ex,as. Senho~ próXíma ~ .segUinte -
res Senadores e a V. Exa., Senhnr 
M~o J~rinC5 de Mello Fmnoo será 
realmente ima.reescivel. • 
-- Muito Rt'ato. (Muito bem! MuttO 
bem/ pa,lntas>. 

O SR. PRESIDENTE: 

(Mour,) Andrade) - A Pre,sidêncla. 
a.ca,ba de receb-el', das mãos do Sr. 
Senador Jorg·e Va..~U'f.!.Z, o seguinte 
ofício. ç,ue lhe tOJ dtrigido pelo Sr. 
Pr>esidente do Senado do peru' (Len. .. 
do) " 

"Presidencia deZ Senado 
'Lima, 3 de á,tôsto de 1964, 

ORDEM DO DIA 

(Sexta-feira) 

1 
Cipios da. manutenção, da. .liberdade e PeMando que não pede haver de .. 
da. djgnida.de dos homens. Claro es~á mocracita,' política. se nã(J etist~r prê
que todos ê&à3 p~inC'jp~os podem ser vh:,tll1,ente Q. democrt:wl? econômlCll, o 
assaltados pelas dificu1<tad,es do pre- Parlamento do meu }JaLs. numa. hora 
Si!Jlte, ~ ç atravé.5 de intercAtilbio feliz e' ino~vldá"el. c.onc()rdou, por 
de opiniões e de. intercâmbio, de idéias unanimidade, 'em ambas as Câmaras, 
,que OS legisladores da Amética. e, e~ convàcar os parlamentos da América. 
pecialmente os legiSladores da .\:.me- ~ati.tíà a uma reun!..ão. 'que se deve 
t'icá LatiDá podem conceber e cogitar real\.za:r e~ Lima, a 7, de dezembro. 
aquelas transform.ações qUe se tornam í~éia feliz, porttue t.ende a consolidar, 
cada vez ma!.s necessárias na estrutu- com a. reaUdoadê' e com a -ler, algo que 
la. da nossa qemocracia\ estrutura 111- viVe no espírito e n4 esperança de 
rídioo. estrutura politlcá, ektrut~ra. tod,cs os homens l'vres da Amér:ca. E.~oeleni;f.síruo sefior. Presidente: 
social e econômica ã fim de gamrttlr tatI~a. Sem "dis.tinção de cores ptli- El Senado deI Perú, en. su s.esión 
reaJmente, a' ma,nutenção das Suas Heas: sem d!stinfã.o de bandeiras, con- de 2 tl{~ junto' último, 8(:ordó 1nvita.r 
b.ase.s, 8.!n~a que com a. inovação de Ffderado;')s todos OS p3.rlamentares' do n. los I'arlamento.s dtr lOS países la.~ 

Discussão, em turno úniC.o, da. r". 
dação 141M (oferecida pela Com~ 
q,e J;tW.ação em seu Parecer Iío B081 

de 1964) do Projetd de Decreto 'Le
gisl,_tivo n' 45, de 1004, originário da 
Câmara dos Deputàdoo (nI'l16-:A, de 
1964, na Casa de orjg~)· que apl"(). 
va o te"to do AcOrdo <le Intercllmblo 
Oultural, _.do, entre os· Estados 
Unidos ~do 13tliSU e a Republie. d~ 
Colômbia, em Bogotá, a 20 de' abril 
de 1963. 

2 / 
vários dos ~eus processos. Peru simplesmente como nerun..noo, ou tinoamu'lcanos a' un~ r,timera. reu- Discus.são, em turno únko, da te.. 

m t I · t' d ,,;~ simple.c:.-rnf'nte como cida-dã.o da, Amé .. nlón dE', DelegadOS de ~ "h"" "uO~O" d - ,. Id -nOr anta uma DJCla IVO. 3 m""..., i A~... h.I'- u' ..... ~ ........... ,-'~, .Q.çao J,lIlal (o'ferec a. pela, Çom, issao 
, .r;r " . . . ' . r'ca, deliberamos reo,l zar ~e v"n .. legislativ"'s, a celebra,~ .... n 'I'~-a' eJ' alta. relevância, §Me enc::mtro penódl- vite. - ., , 'U.I..,-ç ........ oI.J.U~l de Reda9ão eI)l seu Parecer número 

co entre OS legisladores dO' eontlUer... . E' por isso que estamos ne.'>Ut terra. 7 de didembre próximo, con el o.bjetQ 805. de 1964)' do Projeto de Decl'ero 
te e desde ~á. em nome d-os me'.1s'ílus- irmã., trazendo ncS'S'a men~.a-gem dé de estu.dtar los prúblem.aa relaciona- Legislativo n9 69, de 1964, origíh4rio 
tres pa.res, senadores d9. RepúbUéa, ,""Mld,ação e de e.sp-erança. di.OS COII ~a inte!Jr~cI'ió::~ec-onótntcs. la~ de.. Câmara. ci~ Deputados (nO 156..A, 
manifesto a.'. Vossas Excelênci1rs ao llloamerlCxma mIC a.c::o,a con el Tra- de 1964,' na Qa.sa de orii..em) 1 q\lG 

! ·t dAn' eru qu no" en Dentro ete breva:.; momentos envia-- tado de Montevideo y la posibi1tdad aprova o convênio para o estabele.. 
per aI a. concor a m-a e ~ : rei 'â M~a~ Sr, Presidente, a. Mensa .. d,e 'una, c,oord1naci6n POUtic, a que, re- ,cimento: nQ '.pôfto de Corum~& no 
contr6.1t10s con; ess~ intehçó.JS. gero d'Íi que sou porla.dor, do :?resi .. forzanc.o la posición internacional 'de E!sJ;ado de Mato Grosso, de" um~ En. 

seja-me p~rmlbçlo, t.a.mbén:t, ~es~e dente da Cârrt!tnt de Senadores de 1~ ualEés de Nuestra. Américâ., coe.:. trepastQ Franco para mercadoriaS 00 .. 
~{)m('ntJ. e como recho dest.as modes~ meU P,afs. ' 'per,e al acel,e.ramient;o deI desRrrollo 'portadas e exportadas- pela República 
tas ~a1avras de sau.da~âo ...,prese:ltG1" {N&~ái Mensagem, seu acreditad<), eoonómlco 1 SQci.al de nu-estrns pue- da Bolívia. ' 
a V, EXa.s..' OS meu- votOs e os d,e ~ôda como' repre:-entante do senado e co .. blOS l' aconseje las tormas eticaees 
a, Casa pela ~e-iicid,6de pe&Oal de· c$- mo :me1l1bl"{) de.sta. Com1Esão, para vir como los Parlamentos _ de América a 
da um e ias suas famíHas e tr""nsml'- éonvidat os Parlamentares do Brasil Latina. pueden cOntribuir a. la come.. Discussão, em turno único, d~ ~(I ... 
tir ao ílu<;tl'e- presiden;te, l'JfUano, ... o ª' gar'tici?a.r. junto -com Os .ni-eus co .. cución de estas elev:tc. JoS objetivos CW' Aal;ão Ftnal (oferecida pela Ctimí5sâo 
Sr, B~laúnde 'l'erry as ex:pressoe.s legas pérUGlios, dessa magna reun!ãC, soUdatld.ad continental. • . de Recfação em .seu ,Parecex número 
tn'llOO- sincera.~ do Senado da RepúbU- de dezembro. Idéntic'Q acuerdo ade,pt6, en la. ntIs .. '806.· de 1964) 'de Projeto de Óecrato 
u, no nh:':o ,"f' p"'t'm~.?-}'1c1l3. desta F~1!:ou-se a data de 7 d~ dezembro ma. fec<:ha,. 1~ Câmara de l?iputa<:too Legislativo n9 87# de 1964, originário 
tm:zade secu~a.r. que nao é apenas como um símbOlo, porque se celebra, d-e la Re:pUblica. da Câ;marB. dos Deputados (nO l69-A. 
UM ps1i:rão de h:Jnr-a para o pass~d:o ne~se. qJa. um novo centenário da' ts GQ!l este motivo q.ue eI sefior dt! 19,64 na casa de origem) , Que aPto:
de nos."o eontiupnta, m~s- qu,e e ~a;.n- C-OI;1voooção qUi" fêz Simon Bolivo.r aO Sena,w>r don Jorge Vásque2j Salas a va ov AoO,r<;lo ,CUltural entre o B.t;"a.sll 'e 
bélll um madê~ú e um'l. f;f'P'!l'anç~ !)~- I çvngr~S',<;o (lo Ps,namá, No: mesmo quien me e.$. hon.J:;'o.30 presentâr- a a. Botina, assínacla em La Pa;z, 8 29 
rfl. o seu fUtu"v. (Muito bCJll1, !f;tttÕ!.mê.s e a poucos c1ias~ s~ comemora. V.E_.~' recl"b~do. conjuntà.me_te ~,_ll de m,Sl"ÇQ de 195& . 

. bem!. Pahna-s,) (tamb'ptU o, centel;lário da l;late1ha de los senores' DlpuJ:.ados. _don AndréS' 
- O S1l: P1t .... SiDEN'1."~i· ) ~ajt;tcucho que consolidou a indepell" T-o'W-?S€"nd ~urta, (lan AndJ;'és Eclle-· 4 

• lU • j dencla da Amior1c'l Latina, vatrla. Maurtu:a. y dQn Ro:JJerto Ra- OiScussão, em tUl'no único, da te ... , 
'(Moura. AnaradC') - T\'ID G pal".- I l;"'ata né&. est~ vla~em a6 BrasU n~o mirez' del VUIar. el .:noatgo de ge5- dação fin.a~ oferecida pela. COmissão 

V1\1 o 81' E:enador Je-rge Va.sc)Jez. da l'E'l)!'e~ntn apenn,s o cumprimento de Uonar que el FarIalJ"l~:Zlto d-/? e-:se Pa J de Reda,Çoo em seu Parecer nO 8.01', 
~ Repúhlica do perú, uma tnlfsão protocolar e ~sel;1g1al: hermauo se' encuentre representa~o de 1964), do Piojeto de Decreto Ire. 

O SI: J:lJ:GE V4RQtJEZ s:~niticn, tam1;l~. um pra'l,er pe-~qal,' en. el' tr~endental certam.~n a que ,gislatiyo n9 sa, de 1964. origináJ.io da 
". ~.. ''N'Mdd:o:; smbos' os nCssos '[:;ovos da de.Jo J.l€cha re.ferencta.. ,Cânlara. dos Deputados (nO' 16&.'A 

(TraclU/:;~ão _ S€~~ t'evtséiõ do ora· mpsma.' ~enfn~,ula Ibérica. tivemo. a ~ p~a. m1 pll'tkula!mente g~to ~de 1964, na. Casa· de origem) que 
dc.n _ Sr, Ptesid~nte e 81'S. Senn~ irmandante de raça ~. o\ltiemo-:: dizer, valert.'le de esta oportu.nida.d para re.. apro'Va o C4Uvênio de Amiaade e Oob... 
d::Jl'e<. d'stinto3 cOlegas do Br::!Sil. tarnb~m a. -trrnandade de td~oma,. e novar a. V.E. las segttrigades de mL sulta entre os Estados Unjdos do Brs.. .. 

E' d.t mais alta _hínra para D1,Il,l. juntos agora na AmérlC<l 8.!sim co-- más ulta y muy distinguida eonsl.de- sU e a República Argentina, ~onclui~ 
como sén~aor perusno. ser r'ecebi(Jo mo no P~ru. surp.'e &se ooupru q,uase raci.Ól'l . _. ,da em Urug'turlana. aos 21 cUo:s do; 
neste salradó recintd das -:e.is de. 13,.0;- inê.sttotãveI com:) o AmaZD.tlns ('.ue D10;S guarde a V ~E. RamZTa PnaZéI m'ês de abril de '1961, 
.sal e. por iSSO, minhás primei~a.s. pa- despeja-mC':s nas te-I'raS d" Brasil. Qüe-. Presttt~nte deI $enado deJ Perll." .-
1~".'1'z.s sâ(l pdroa aflfad~Cf!r n V. EX', r!"'mo<:: n ... ~te instsnte qu~ esta mensa- O EfR:. PRZSJIDrun'E, 5 
Sr. Prellidente. ~uas i!ox:p~s.:'ões de !!em·de 'Paz: de futuro e de espera.nça. (M1?l1r~ Andrade) - ESta. _presl,,: Continuação da disc1.1SSãQ, em pri~ .. 
b03s-vindà.s e paTa. render, também. feja também um cau<fil.l -rje l\\nceTi .. dêneia, agradece. em nome. da Mesa. metro turno, (39 dia> ·do Prolêto d~ 
in'nha homenagem' de ~rat:dão' ao dade e um futú;L'o tão fo ... te como o ão ~nado_ Federal, a y1slto. d-os ilu.s~ Emenda à Constituição n9 3. ~ 1964, 
j~ustre BenadQr Affonso 'Arinos 4e CPlld.i:ll do Amaronas que nos une. ues J)arlamenta:res pel'l,1.8.nós. pa.rti- dé. 1níoiaUtv~ do sr. Senador Al'ge .. 
Meilo 'F,,:,nnco, que-'1íríglu CW·1![,te aI- . Vou eneamthhar Ele V. Exl1., S'enhQZ' cwanllente agradece as palavras cU .. miro de-·Ffgueftedo, que altera o tlrt: 
!!um temPo 'as reIe.~aes intemá~onaf,g Presidente,' e aos Srs Sens.:ioras l" r.~id!tS à Pre:sldênp.ia. e à Casa peló 147' e sup.rim.e o § 2Q do art. 156' dâ 
dê;;te paí~ e <;;abe iuanto" 6:~eto:. ~uá.!l~ texto d!). 'credenc~.a.l e da Mem?a.gem Sr'. Hena.dor Jm·g.e Va.squ,e:a-, e não Constituição (squkição, uso e distri .. 
ta amizaàe e quanta oord!.aJtda;de que envia a. V, Ex!t, o EresidGnte do pode 'fazê .. lo sem tp.an1festar ao mes- buição da ])ióprledade), ~nd'o Pàre:. 

d r . ri " o ~ ... ' Re Senado do meu Pafs. mo tempo ag expte.,.~~ de SUa ad· eer fa.voTável; sOb. nO ·690, de 1964, da: 
~!Uar amos, os {le ua 00, 'l? r e-'ia. ~ - Queiram 'ver o Sr, Preslden~ e os lll,iraçl}o e as teJ,i.cttaç,ões' pelo br~- CmnlSsito 'Especial. ' ' 
públ'-OO 'lt;n<>rtaL' " . ' f SM. membrOS do Senado de R.epú~ ,1l,1an·~ c:UBcu.rSQ qu~ aç~ba de. p~o~-er:li', EStá' encerrada a sessão. 

Muito obrigaqo.' $r, presldente e 'blica nl?Ste Mnvite uma.-nov,a. manf-. O Senado, Federal tar-se-â. re-pl'e- ,'..... , 
ru:litA obriO'a-do SI', S.enad'or Àf!ol.'lSo t'~sb<;:ão de cordialIdade dp Pertt aos :sentn! na: reuniâo .... sP,r reali~d;á em (Levanta-se a ses.são à6 1'l. bç.. 
l\rínOll de !.teUo Franco. pov"" lo.l1no-am~os. Que:ram '''' f~ ~ten<lent19 ao ,ClIWl-q.' trazido lJ'a ~ 31). 'lI1ÍÀ,utol;)." . ... - .. 
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ÇOMISSõES P~,~:lANENTES 

MESA \ 

Pre<,:idente - Moura Andrade (Pso) 
" o..:f- Pl'eM(.en~:- NO&'Lelf~ dl G.!I-ma (PTB) 

1. J Secretário - Oinarte Mans I UDN) 
J ~€Cr/-t.a.r1( - Uli(!~l't.u ManIlI!\} PSD) 

3.' secretario - Ad.:l.lbel'to Sens IP'l'BJ 
4.' SecretarIo - Cattete PtnheirG IP't'Nl 
l,.} Suplente - Joaquim Parente I UUN_ 

/... Sup;ente - -111'"1 r' PSDJ 
3P Suplente - Vasconcellos TOrres íPTB) 
4.1) Suplente - Beribalda V\elra rSem legenda -- BPI> 

REPRESENTAÇÃO PARTIDARlft 

f'h.d.TIDO SOCIAl- DE~lOCRATICO (PSD) - 22 representante! 

1. Jose Gulomard - Acre 
2. Lobão da Sil ....... eira - Pará. 
3, Eugênio Barros - Maranhão 
4. Sebastião Archer - Maranhão 
5. ViC'tortno Freire - Maranhão 
6, Slgefredo Pacheco - Piaul 
'1 ... Menezes Pimentel - ceará 
8. Wilson Gonçalves - Ceara 

9 Walfredr Gurgel - R G Norte 
lO. R.ll!i' Carneiro _ Para1ba 
11. Leite Neto _ Sergipe 

12. Antônio 13.albtno - Bahut 
13 .• J effersOD de Aguiar E. Santo 
14. Gilberto Marinho - Guanabara 
15. Moura Andrade - São Paulo 
16. AtiUo Fontana - Santa Cntarlno 
17 GUldu Mondm - R O Sul 
18, BenedUo Valia dares - M GeraIs 
19. FUtnto Müllel .~ Mato Grosso 
20. José Fellctano _ Go\ás 
21. Juscelino KnbiBchek - Goiâ.a. 
22. Pedro Lu1"";" Gofás 

PARTIDO rRABALHlSTA BRASILEIRO tPT13) - 11 :epresentantes 

1. Adalberto Sena. - Acre 
2. Oscar Passos - ACl'e 

10 Pessoa de Quell'oz _ Pernambuco 
11. Jose Ermirio - Pernambuco 

3. Vivaldo loiroa - Amaz.onas 12 Sl)vestre Pêr1cles - Alagoas 
4. Edmundo Levl - Amazonas 
6. Arthur Virgílio - Amazonas 
6. AntOnIo Jucâ - Cearâ 
'1. Di~ Hult RO;;<tc10 - R O Norte 
3. Argemlro de Figueiredo· Paralba 

9. Barros Ca.rvalho - Pernam'tlUcO \ 

13. V~sconcelos TOrres - Rio Eie JS-\ 
neiro 

14 NelSon MaeulaD - Paraná 
15. Mello Braga - Paraná 
16. NogueIra da GaltUl - M Gerais 
17. BEzerra Neto - Mato Grossa i 

trNlllO PEMOCRA'1'ICA NACIONAL 

1. Zacharlas de As~umpr.:rto - Para 9 
2. Joa.quim Parente - Pi;:ul 10. 
3. José Cândido - Piam 11 
4. Dlnarte Mariz - R G do Norte 12 
5. João Agripino - P3fafba I 13. 
6. aul Palmeira - Alagoas I . 
'1. Eut'lco Rezende _ E Santo 14. 
8. Afonso Arinos - Guanabara 15. 

tUDN) - 15 representantes 

Padre CaJnzans ._ Sào f'a\110 
AdolpbtJ Franco ,- Parana 
lrmeu ,·JrrUlaU.5er S C!lt~rtna 

AntOnio Carlos - S. Catarina I 
Oanlcl Krieger _ Rio Grande do 
SUl 
MJltot'l campos - Minas Gerais I 

Lopes da Costa - Mato Grosso 

I'ARl'U)(") LIBERTADOR fPLJ - 2 representantes 

1. Aloysio de Carvalho - Bahia 2 Mem de Sã' - R. a do Su~ 

PARTroo rRABALIDSTA NACIONAL ,pnn - 2 repre!sentante! 

1. Catl;ete Plnheiro - Pará I 2. Uno de Matos - S. Pnlllo 

t'ArtTIDO SOClAL PROGRESSISTA 'PSP, - 2 representantes 
\ :1. Miguel Couto' - R. Ij~ Janeiro 

PÁR1'lDO SOCIALISTA BRASILEIRO IPSB) - 1 representante 

1. Auréllo Viana - Guana\:lara 

.tV1'-"VThrENTO TRAEALHISl'A RENOVADOR rMTR) - 1 representante 

1 Aarão Steinbrucn - Ri.o de JaneIro 

PAJ;<TIDO IiEPUBLICANO 'PR) _ 1 representanO! 
1: JúliO Leite - Serglpe 

PAEi:TIDO DEMOCRAtA CRlSTAQ lPOC) - 1 representante 

1. Arnon de Melo - Alagoas 

SEM LEGENDA 

1. Josaphat Mar.n11o - Bahia 2. flel'ibaldo Vie1ra - sergi.pe 
RESUMO 

Pa1.,tído Social Oemocrãt1cO j PSl) . . .•••••••••• •••••• 22 
Pf:Ptl(l(J rr-A-bal1t1fo1te BraSltelrc \PTB) .. u ........ u.. 11 
União uemocrática Nacional fUON1 .••••••••••• "'.... 15 

. Paltldo LibertadOl • PLI . . .. . . . .. . ............ ~.... ••• 2 
Partido, l'rabalhistQ Nacional ,PTN) .......... ~....... 2 
Partido Social Progressista 'PSPI.,........... ........ .... 2 
Partido ~1a!1stD Brasileiro ,PSB) ............. , •••••• _ 1 
Partido Republicano ! PRl . , .................... o. •••••• o. 1 
Partldo Democrata Cr1stão I'PDC} ..... '.......... ••• 1 
MovImento Trabalhi.$ta Renovador (MTR} .•••••.. '.... 1 

64 
Senl leEenda ................................ o.... •••. .... 2 

68 

BLOCOS PARTIDÁRIOS 

.nJoco .... arlalU(~ntar Independento 

PSP •••..••••••••••••••••••••• ,. ••••••.•.• 
P'l'N .................................. o. a ... .. 

PSH ......................... 0 ........... o. ••••• 

PR . ~ ..••••• o. ........... o.o. ..................... . 

l\1l'l'R, •.. • .............. o. ..................... .. 

PDO .......•••••••• 0 ••• 0 .................... o. 

Sem legenda •••••••.•••••• , .............. . 

LIDERANÇAS 

:t Senador~ 
:; Senadorea 
1 Senadut 
1 Senaour 
1 Senador 
1 Senador 
:.1 Senadures 

10 $elladores 

LJder do Got'crno 

DanIel Krleger tUDN. 

tr\ce~L1der 

Mr.'m de Sã 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

~,1der: Uno d"e Matos \.P'i'NJ Jú[Jo Lelte - t PR 

Vice· Lideres. 
Josapllal M trmbv sei ,egenda) 
Aarão Stelnbru('Í1 ,M'fR) 
Miguel Couto ,PSP \ 

Aurélio Vianna (PSB, Arnon de Mello ! l?DC) 

11 - PARTIDOS 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRiU'!UO 

(PSD\ 

PAH I tUO LIBEP..TADOn. 'PL') 

I LIdeI r-..lrm"te 8:1. 

Lider: Filinto MÚllCL' 

Vice-Lideres; 

WUõ:." ~) Gon~UH'es 
Sige!.redo Pacheco 
Walfl'edo Gur~~! 

I V,[T li ,PI 1\1~:r"',() 

tPARlliJU ·.\,t l..~l . 

LlO'" t\-t,f;i,JeJ Cul, ,1 

Vlce~U(jer. BaU! ti.Uivt'l11 

f'AB,l'lU(} rP..A~ALH1S'1 A 
NACIONAL IPTNI 

"~ '1 

.. ,.) 

PARrIUO l'RABi\LHlSTA 
BRASILEIRO I PTBI 

Uder' uno (~t' MatlJs 
V,ce-LHier. Cattele PInheiro 

L1dl~r: Al'thur Vlrg1!io 

. VICt~ Lideres; 

Bezenn Meto 
Oscar Passos 
Antônio Juc<\ 

lU - t'tUt'l'IUOS Oh t1M St') 
HEPf{".~l<.;\1·1 i\Nc,ú~ 

MOVtMEN.rtl l'kABALBlS'JA 
fU~NOVAIJOR IMTRI 

Repl"eH'nlanf,e. Aarão Stemhruch 

UNlAU DEMOCRATICA ~AC10:;-.lAL ,·P<'\RrtUO UR.\10CRA J A CRlST.l'l.O 
InO."l1 I! lPDC) 

Lider: Daniel R.rH:~er 

Vice·LJdere.s: 

Eurico Rezende 
AdOlpbO Fro.nco 
Padre CalAZfI ns 
Lopes da Costa 

RepreselJfanle. Amou de Mcllo 

P.I\H 1'1 DO ftEPUBLlCANO jPR) 
RCfm~sentanle: Júlio Leite 

?ARl'lUO SOCIAL1S'lA 
BRASILEIRO (PSB~ 

l;~pn'.~nt.n,nte' AUl'éllo Vianna 

ACRICUl TURA 

Presidente - Senador José J!:rn,trlc I PTBI 
Vice·Presidente - Senador ~ugênio Barros tPSD) 

Titu!ares 

Eugfulin Barros 
José Feltciano 

Tttulares 
José I!rm1rH) 
Dix-HuH Rosado 

Titulare. 

Lo!)cs da Costa. 
Antônio Carlos 

Titulares 

Julio J:'eite 

COMPOS1ÇAO 

PSU 
Suplent.e3 

,. Attíllo Fontana' 
2. Bell$dito ValIadarea 

l'TB 
Suplentes 

1 Melo Braga 
2 Argemiro de Ftguelredo 

VDN 
Suplentes 

1. Daniel Krleger 
2. Jüâa Agripino 

lU'.!. 

Suple1".ltes 
Raul G1Ubert1 tPSP) 

Secretário __ J0:56 Ney Dantas. 
Reuniôes: - Qulntas-felrss. às 10 horas 
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CONSTITVIÇAO E JUSTiÇA 
PreSlaente _ Afonso .6.rlnos t UDN~ 
Vice~Presldente - WilSOD Gonçalves (P'SL)) 

Titulares 
, Jefferson de Aguiaz 

,Antllnlo Balbino , 
Wilson Gonçalves 
Ruy CarneIro 

Titulares 
Edmundo Levi 
Bezerra Neto 
Arthur ViTiillo 

TltuJal\. 

Aloysio de Carvalho (PL' 
Afonso Arinos 
Milt,)O Campos l·) 

COMPOSICAO 

psu 
Suplentes 

1. Menezes Pimentel 
2 Leite Neto 
3, José Fel1clano 
4, F'jUJ1t.n MUlteI 

!'TE 
SuplenuJ! 

L Argemiro de FigueIredo 
3 Oscar Passos 
2, Melo Braga 

UDN 
Suplente, 

1, Daniel Krleg'er 
2, João Agripino 
3, Euri (CO' Rezende 

B P,l, 
Titulares Suplent~ 

JOliaoha Martnna ~sem tegenda) Aarão Steínbruch tMTR) 
Secretária _ Marta Cielena Bueno Brandão. 
Reuniões - Quartas-j:ail·~, à~ la boras 

DISTRITO FEDERAL 
Presidente - AuréliO Vianna (PSBI 
Vice-PreSidente - Pedro Ludovico lPSD) 

Titulares 
Pedro l..udovico 
l".\1mto MUiler 

rttu1ar~. 
Oscar Pas.<>os 
F.dmundo Lev1 

Titularei 

Aurélio. Vianna IPSB> 

COMPOSrçAO. 

PSU 
Suplentes 

1. José F'eHciano 
2. WaI!redo Gurgel 

pTE 
Suplente~ 

1. Melo Braga 
2 .. Antônio Jucâ 

B.P.L 
Suplente" 

Lino oe Matos IpfN) 

Secretária - JuJieta ':fUbõ~ro dos Santos. 
R~llniõe.9 - QUinta.s-feiras. ll.E 15 horas. 

ECONOMIA 
Presidente - Leite Nêto I PSUJ 
Vice-Presidente - ,Jos~ Ernlirl0 (PTB) 

Titulares 

Leite Neto 
AWJ10 Fontana 
Jose FeUciano 

Titulare: 

José BrmlrJO 
t"lelo Braga 

suplente 

ArtolphO Franco 
Lopes da" 'Costa 
lrineu Bornhausen 

COMPOSrçAO 

PSU 

P'rE 

UDN 

Suplentes 
1, Jefferson de A.gular 
2,' Sigefredo Pacheco 
3. Sebastião Archer 

Suplentes 

1. Bezerra Neto 
:1. Oscar Passon" 

Titulare! 

1 José Câ,ndidO 
2, Zaebarias de AssumpCle 
3, Metn d. Sé 'PLI 

8,P,l, 
Titularet 

CoutO 'PSP) 
Secretária - Aracy O Reilly, 
'iteunipes - qufn~as-feiras, às 

Suplentes 

Aurélio Vianna ~PSB. 

15,30, 

EDUCAÇAO E CULTURA 
Presidente' _ 'Menezes Pimentej fPSD) 
fice-Presidente - Padre Calazans (PTB. 

Titulares 

Menezes Pimentel 
WalfTedo Gurgel 

COMPOSIÇAO 

PSD 
Suplentes 

l. Eenedfto ValladareJS 
~. '81gefr'edo Pacheco 

~ 

( ... Licenciado. SubsUtuldo pelo Sr. Eurico Rezende. 

) 
I 

I 

.... _--

'I'itularea 
Pessoa Cle Quelroz 
Ant.Ônio Jucà 

I'HUlare~ 

Psdre Calazans 
Mero de Sá JPLJ 

snplentea 

1. Edmundo Levl 
2. Vivaldo -Lima 

UDN 
, suplentes 

1. Afonso Arlnos 
2, Milton Campos 

BPt. 
ritulares Sl\p!entes 

Josapllat Marinho \Sem Icgendn.1 Uno de Mattoa IPTN> 
S~cretá.ria - Vera Alvatenga Marra 
Reuniões - Quarta-feiras. às 16 horas. 

FINANÇAS 
Pre~jC!ente - Argemuo de FlgutllWO ,PTln 
Vice-Presidente - Daniel Kl'1eç,;cr tUDN. 

·I'l!.u.lare: 
Vlctortno Freire ' 
Lobão d2' Sllveira 
SigefT'edCt Paclleco 
Wilson Oonçalves 
Leite Neto 

Titulares 
Argemiro de Fie:ueireciJ"l 
Bezena Neto 
Pessoa l:te Queíroz 
AntOnio Jucá 

TItulal'es 
Daniel I~rieget 
lrlnel1 Bornhausen 
Eurico l:i.ezende 

Titular 
Metn dp. Sá 

COMPOSIÇ~ .' 

~SV 
Suplentes 

1. AttiUo Fontana.' 
2 Jose GUiomarà 
:3 eugenio de tiarros 
4 Menezes Piment.el 
!l Pedro Ludovlco 

~rB 
~ /' Sy.plentel 

.. , Jose Ermm.o 
2 Er:lmundo Levi 
3 Melo Braga 
4, Oscar pa~~()s 

l1DN 
suplentes 

1. Milton Campos . 
2. João Agripino 

. 3 ,AdOlpho Franco 
PL 

LP,l, 

Suolent~ 
Aloysio de C'arvalh'o 

1. 'Jülio Lelt.e "PRI ritutUrf:S 
Lino de Matos tPTl\ 
Aurélio Vianna ,PSB. 

Sllplent& . ' 

Secretário - Cld Brf:l.gger 
Reuniões ~ Quartas, feiras 

2. Josaphat Marinho (Sem leiO, 

INDÚSTRIA E COMERCIO 
Presidente - Senaâ'l .... • .:José FeUctano 'PSOl 

Vice-Presidente, - Sen.a:dof Nelson Maculan tPTB) 

TitulareI 
José t rel1ciano 
AtiUo Fontana 

NeJlSo:o Maculan 
Barros de Carvalho 

Adolpho Frnnco 
Irlneu Bornhausen 

?OMPOSIÇAO 

PSD 

PTB 

UDN 

8,P,1. 

Suplente. 
Lobão da Silveira. 
Sebastião Archer 

V1'9aldO Lima 
Oscar Passos 

LOIles da Costa 
Eurico Rez~nde 

AarA.l' Stetnbruch Raul Oh.lbertl 
Secretária - Maria Helena Bueno Brandão .. 
Reunião - quintas-feíras. 'fi 16.30 horas. 

;'Ecr~lAçÃO SO,CIAl 
Presidente - VivaldO Lima ,IPTBI 

Vice-Presidente _ Wa.itreQo Gurgel ,PSDI 

COMPOSIÇAO 

PSD 
Titulares SU?lentel 

Ruy CarneIro 1. Leite Neto 
Waltredo OUl'gel 2, JOsé Guiomard', 
Atti110 Fontana 3, SJge1redo Pacheco 
E"ug(~nlo de Banos 4, Lobão da Silveira 

PTB 

Vivaldo Lima L Edmundo Lev:]' 
Ant<lnlo Jucá ~, Pessoa de Qu,eiroJ 

, UDN 
EurlM .Rezendf 1, Lopes da Costa 

- ' 

Antôn)o Carlos 2, Zac·harlo..s de AssumpçAc 

B,P.l. 

AUJ'élio Vianna {Pâ_, .', A.arão StebÍbruch' (M'riII 
eecrett\rla. - Vel'f4 AlVarenga Mafra.. 
Reuniões _ têrçaa-felráS; àS 15' hoJ'll' 

,-

. ' . 
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MINAS E ENERÇIA 
COMPOSIÇAO 

Presidente - Josaph,nt M~l'inho 
Vice-Presidente - Ermirio de Moraes 

P. S. D. 
Titulares 

Ruy C:arneiro 
Sebastião Arcl'er 

Suplentes 
1, Sigefl'cdo Pacheco 

'pile ...;'t'tu 
P. r. B. 

DiX-Hl;.lt Rosado 
Argemiro de F.igueireao 

"dllótÜ(1 Juro 
:!. .J (]Se Ermírio 

João Agripino 
José Cândido 

U. D. N. 
1, Lupe~ da Costa 
2. Antônio Carlos 

ll. P. [ 
ÂuréUcl Vianna Júlio ljcite I PR) 

Secretária: Aracy O'Reilly 
ReumoE''s (Jlwrtas-feiras a<; 16 noras 

POllCONO DAS 5lÕCAS 
plelJlaente - B.UJ Cafnell"O IPSD) 

Vice-Prestcte1He - l\'lfl';i<J Vlann~ (PSB) 

ntuluea 
Ruy Ca.rn,etro 
Sebastião Arcb~ 

COMPOSIÇAO 
I'SD 

Suplentes 
1. Slgefred<; Pa.checo 
'L Le,t~ t-leto 

PTB 
DtJt,·HU1t Rosado 1. Ant-ômc JucA 
Argemiro de Fil:uelredo '2; JQse Ermtno 

UD.N 
JQ~ Agli:plno L Lope~ da Costa 
JOOé Câ.Ddlldo 'J, Antónl(l Ca.rlo~ 

SPl. 
. Aur6ao Vla.nna JU110 une IPR) 

SecreUr1a _ Aracy O'Reilly 
Reuniões - QUá.ft!.t @lr8S U l' hOTaa 

PROJETOS 00 EXECUTIVO 
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO 

Presideme _ Sena'lQr João AgrlplDo tUlJN} 
Vi.<;e·prtl)1dente - WilsoD Oonç.aJve-s (PSD> 

TitUlares 
Le"_ NeIQ 
Joii Guiomard. 

Mem de Sá 

Buros Ce.r~fa.lho 
Bezerra Neto 

Da.ll1e1 K,r1eger 

COMPOSIÇAO 
<'SD 

PL 

5uplente.l 
Walfl'edo OurgeJ 
JOSé Fel~i8no 
Ruv Carneu'o 

A1oyS10 Il~ C;HvalhO 
PTB . 

Bom unao LeVy 
Melo Braga 

ODN 
Antonto Ca.r!08 
Adolpho lt'ranco 

BPT 
A UJ'éllo Vw.nna 

REDAÇÃO 
presidente - lJlx~Hu1t ROsado (P'rB): 

VIN·PTesu!ente - Antonio C'li"los (UDN) 

'l'ItuI_ 
WaJlrodo Oura .. 
Seba.stião A!'<:bet 

Dtz·l1ult Rosado J 

AnIOnJo C .... 100 

J.llo, LeIto (PR) 

COMI'OSIr,;AO 
PSD 

supLente& 
1, LObão ia SUveU'a 
'l José -t<'eliclano 

PTB 
Edmundo [,eTl 

ODN 
Eurt.oc ~zenàe 

B 1'.1.. 
Josaptat Marinho (SOm Iet_J 

Secretâ.rl9. - sa,rahJ Abi!lhflo 

RELAçõES EXTERIORES 
Presidente _ B8Dedlto ValladSfe6 (!ISO) 
V! .. ·Pr .. lden~ - p"""", d<l Quel1'02 (PTBl 

COt.l.?O.:;;rJ.~AO 
Tltul ..... 

Seno<l!oto V'\lladar .. 
FlIIIIto MUIler 
Menezes ~i,ne,Dt.eJ 
JOSé Gulam.,.,1 

pessóa clt Qu"',oo 
Vivaldo tJma 
Osco: p....,. 

AntclnJo Culos 
Joo6 CAndldo 
RUI Palmeira 

suplentea 
I>;ID 

PTB 

UDN 

1 
3 
a. 
4, 

[ 

~ 
3. 

Ruy Ciu'ne1ro 
Leite Neto 
VlOtortno ti'te11'e 
Wilson Gonçalves 

Antôn10 Juei 
ArgellllfO de .Flgue1redo 
Melo 8rare: . 

1, Padre CalU6.M 
3. Jolio Agriptnc 
3. Mem de Sé (PU 

fi P .1 . 
. Aaynbnl0il .lMTl<l.. Llno de Mattos IPTNI. 

. - ~AAo 8~tIi~ OUtIlQ!l .8ranoo. 
~ Q1IlD~~ .•. !AI ~. 

SAúDE' 
('resldenu! _ S1.getredo Pacheoo 
Vlce- Pfe<i),dento - Jose Cãndlào 

nt"l ..... 

S:gefredc P&Ch~ 
pearo LUdOVlCQ 

Jose Cindido 

COMPOSICAO 

MatoruJ 

t'o,", 

P'lk 

UOh 

1. 'Vfl1fre, ~ Our,eI. 
3, Eugên10 B9rt'06 

B~l. 

RaUl (JILlbert! (PSPl Mi,~uei Couto <P8P), 
SeC1etano. _ Eduardo R.ui BF:),lSa, 
BC'IlnWes _ qu1ntAs fe1MLS, i:' J!) n"ras. 

SEGURANÇA NACIONAL 

presidente _ Za,cbaríu de Ailbllll" -çao (UUN) 
\"lce-Pre~JQI!Dt .. _ José OU':)maro ,PSDJ 

l'1tul.a.res Suplentea 

>'SD 

José GUlc.maro [ tt,u7 Cf:lrnelro 
Vlcoormo l'Telre • AttJ;10 l"ot1tans 

P'1'.E' 
Silvest.re pêr1ctea 1 Jose &l'mIrlo 
Ot;caJ ""'IOS ~ DIJt-HuH tWsado 

I.lDN 

lrmeu 6\lrnhausel. 1 AclonJt)c 'fraJ'lOO 
Zach.arta..s ~ AsSum~~ 2 E-ur:co :tOOZ"tlae 

B ~ J 

RaUJ "Jlubert.1 
SecTetárz(I 
RetmilJe.s _ 

lP$PJ AureHç ViannA. 
JUexandre Pfaendt' 
qutDtaa fetral v 1'1 nO"8,5. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL: 
Presloeme _ tU\liSjfl de C8.IV~ .. W .. I.k'L' 
V1C&-,t'resiQente - LeJte Neto (P:lI..'1 

11 tula.re.s 

, 
Lel~ Neto 

DUt-'tUlt ttc'$ado 
S!lvestre Perlclea 

Aloy~10 de Ca.rvalho 

AarAo Ste1nbrncb (M'TR) 

COM1'US1ÇAO 

! D 

J. V:cturino t"relre 
4 Slgetre<lc ~achec:o 

1. Mele Hraga 
:I ~nt~lomç JUc# 

OlJN 

AntônJo ::arlOf' 

Pl 

Mem djt SA 

, P I. 

MJguel Couto IPSP) 

SCctdtáno .... José NeJ Da.ntu,'i 
neuniões - terça.s·teiras, ")6 'loraa 

r::tANbPORTES. COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS 
CO.\ti'O"'ÇAO 

EugênIo AarrQ!l 

Wll..sOD OonQaJvC8 

l'SJ 

P'1'B 

SUplentes 

lo Jelter'uo" d;.. AgullJ.l. 

li JOISI::. i:lUloma.ro 

lri.Deu Sl)~wen 

• P.!. 

bJl~"UeJ Couto fPSP) Raul' GtUbertl tFSP) 

Secrct4rtc _ Alex!lCIdre Hl.f':Ilder 

&euBtOtl _ qU&l't1l6-re_. &o ló noras, 



ESTADOS UNIDOBDO 8R •• JL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAli/ 
SEçAo 11 

• _ -cc: __ sz c 

ANO X:::X -:- N.o 1M CAPITAL FEDERAL SABADO, 22 DE AGOSTO DE 19S. 

__ a _, = 

CONGRF~~SO NACIONAl7' 
PRESIDl'lJNCIA 

pretJdenie 
AURa M.OURA A,."Iq'DnAtI'! 

Senador OAJV[I~tQ .ti0GUEIR.'\ DA GA:.tA 
- \Ylce·Preslélente:-nõ ~exêr3icio da- . 

Ptesídênc!a 

ºRDEMDO DIA 
Ve~QJt~&s~dencl.a.1 (l'a~ciaJ). fi.O Projeto de Lei nO 1140·B/63 na Oâm~ra 

~s_pepqta_~;- e n~ ,78/.~ n~ Sena]p. güe--a.Pl'O~ l...ornl,!!S p"àl'if l\'!V1I:1õ-ae 
_~os ~~1 c?Üh'atóB ae_ obras ou servfç~ a car~o- ãe-2~O!:l _do qov~rna 
Jledel'nJ (3 dl outras providenciaa (Üind.o !tela 6iTo, sob nD 10. de 1964). - -- -----". 

ORm~'TAQAO PARA A VO'rAQAO 

OéQtUa Di.spositdvo a. que se refere 
n' 
1 Art. 28 (palavras vetad!l~ 

I I 19 do iU't. 29 <palavras vetadas> 

Em 26 de agMto de 1964, às 21 horas e 36 II.lh\uWS 
, -

4 

6 
6 

ORDEl\i DO DIA 

Art. 4° (parte vetada); 
A1't. 20 e seus parágrafos (totalidade); 
Art. 31 e seUs pan1g:rafos ttotalidacj3); 
§ 60 do art. 3<:1 (pa.rt~ vetada.); 
Al1nca. "So" do art. 32" {imrte vetacta); 
AlJ.."'nea "9." ·do parâ1rafo único do art. 32 (part.e vetadn.': 
Atinea "0" do art. 32 (totalidade); 
Art. 34 (parte vetada'. 

SENADO FEDERAL 
2' SESSÃO :"'~:";~:':'LATPJ A CRDlNA:::L, ~::, ;:,q:':0:G~LA':nrnA: 

lIA DA 134' SESSÃ~, EVI 21 LMoenae~es PS"mlvene'treal BAlonsod' tArivnosl1 d 22 Sl's, Senadores. Haven:!o nt\mero 
De A" C> E -e c. ene .c () a a ares lega. declaro aberta. a .sessão. 

... \,;0 .. TO O Su4" _ Y/il,on Gonçalves Nogueira da Gama v.I ser lida a ata. 
:m,,5::il)'!:NCIA DOS SRS. J\mURA 
. NDRÃílJi: l! íImITlrÚ:dX DA <!!j.lA 

As 14 horas e 30 mInutos 
tlcham-se presentes OS sra. se
nadbl'e8: 

Acl alberto Sena 
Arthur Viann~ 

Jo:;é Bezerra Mouu. Andrade O . Sr. 29 Secretário pl'oc(;de à 
Al'gemiro de Figue:rooo- Armando storn leitura da. a.ta da SEssão anterior • 
PC3sea de Queiroz Pedro Ludo\'iCO que é aprovada sem debates. 
Ermírio de Moraes Nelson MMUIQll O Sr. 19 Secretário 18 o se-
Silv-estre Pérlc}es Antônio Cal'IOS - 22. gutnte: 
HeribaIdo Vieim 
AloysiO de Carvalho 
Arthul'" I~ite 
EUrico Rezende (Moura Andrade) - A llsta de -i5Tl:'Í~1i:~1i presellÇ(\ acusa. O compar-tc:mento de LJ 



.... 
2858 Sábado 22 

los após sançãO, dos seiuin-tes pl'~~ 
: je~o;;; . ., IEXPEDIENTE 

C~AR'T AMENTO DE IMPRENSA NAC'QNl~L 

DIAETOR .QIlRAI. 

AL915RTO DI! BRITO PEREIRA 
,i 

CHUPE De SBUVIÇO DE PUBLlCAÇ6SQ CHEf'Et DA s[;.çÂC)' DI: r.CDAÇi.O 

MURILO F~RRr::IRA ALVES FLORIA I\! O G:JIMilRP;ES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
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OFíCIO 

r· 1'\9 1.994, do SI', pnmev'o Secretá.· 
rio da' Câmara dos Deputados nOS 
beguintes têrmos: 

Brasillu, 20 de agÔBto de 1.964. 
N? 1.994 
Hetdica autógrafo do Projeto de 

Lei n9 2.171-B, de 1964. 

ASSINATURAS 

Ri!:l1AR'I'IÇõE.S E PA'RTICULARES 

Capital e Interior 

rUNCIONARI'oS 

Capital e 111~orlOr 

Se-~e • o. ,; •. 0 o •••• 

•• o •• , •• o o.' • 

Ano I;' ............. . 

Cr$ 

Cr$ 
õO,OO Semest:re ••••••••••• "~i CrS 

96,00 Ano , ••••••• , ••••••• , Cr~ 

E ' I xtenor 'I 
, 

{3tijOO- Ano .................. ~! Cr$ 

"'\. : 

39,00 

,70,00 

108,oa 

r-.. Encett'l.adas as para o exterior, que serão sempr4f 'anuais, as 

~~~~~~~;'~~~:~~~~~. assi~turas poder-.sc-ão tomar, om qualquer (:p..oca, por,,! seis Uleses ou ÚtIl ano. I 

. ...;...- A 1im de possibilitar a remessa de \Talores t.com:;:(anhD~os de 
. esclt\recimentos quanto 'à sua aplicação, solicitamos dêem :ipref~rência"""', 

~. No Art, 59 onde se lê: . 
~ - - à romessa por meio de cheque Ou vale postal, emítidos ',8 favor do 

"." entre 19 de· abril de TdsoureÍro do Dep,lrtamento de lmp;ren'sa Nacional.· ',' 
<.te abril de 1964. " 

- Os su];,lamentos às ediçõ-9B dos órgãos ofIciais serãc! fOl'llQcidos 
~ aos aBsinnntetl somente mediante .solicitação. ~I 

" .. , entre 19 de abril de 1982 e 19 'I 
de"" abril de 1964. 1' - O cus10 do número atrüJ)ado será acrescido de Cr$'1 0,10 6. 'por 

Agôsto de 1 S64 
" , - , ---

nu!,l'a - n!.> 19~63, dn ~en?do, e ., .• 
3.843.862, da Câmara, 

Em virtude da aprovação de re
querimento do nobre Eeni\dcl: 'J"\ ... ~\ 
do Lima, os projetos acima meneio 
m.das, na forma do a:'tigo 255 do Re_ 
gimento Interno, pa~í alam ri ter trá. 
mitação coniuntu. Em conseqüência. 
os de:.'? projetos foram a r!lim dis. 
tribuidm:. nesta Comi:::::ão. 

N::sta~ condiçõpc", venho" pri!l:lni
rannente re~uerer sejn o u:-es::nte 
projete de lei envÍ3do f;0 Sel'vlcc de 
A~i~tência e Se1uro Social dos' E-:-o_ 
n~miárics e no Gons21ho St:nerim d3.~ 
C~}X3"S E~onômic:l~, parn une ::e {':n;-

1 nem cpin'!r _~{Obl'f> o .mrHuo .. 1u"t~n_ 
do ao:; sngestoes que Ju!gn:~:n ccn've
n:entes. 

É o parecer preli!l1i~l~r. 

SaIu das Ccmissõe.<, em 17 d., abril 
de 1963., - Ruy Carneiro, PIesid':-llte 
- AntõÍlio Carlos Jo:::é Gu:omard _ 
Lopes dâ Costa - Et:gêll,',;;; c!' RarJ"oS 

Walfredo GIlruel. 

N9 817" PE 1964 
, DU COmissuo de LHa? slacao SQ __ 
dal, sôbre o p{O{eto de Lei do 
Sen~do nO 3, de lJÔ2. 

Relator: SI', Antônio Carlos. 

o p-:'ojeto de Lei nl! 3, de 1.952. npre
tentado pelo illlstre Senador Lino de 
Ma.Los, altera a redação do parágra .. 
~o único do artigo 2(l d'!. Lei número 
3.149, ê:e 1957. que dispõe sôhl'€, a 
organ~z3ç'ão do scrviço de Assistên· 
cia e Seguro Secial do.'5. Ec:mcmiá~ 
rio~. 

A finalids.de precípua da pronc.si
ção e a de ampar·sr Cs ~rvido"es 
a.::tmitidcs nas Caixas -Econômicà~ Fe. 
c:rals com mais de trinta e sei.'< anos 
de idade, permItindo a Sua inscrl_ 
çã-o na SASSE, órgão previ:::1enc:ário 
dos ec::nGmlál'IDs. 

'~o Art, 9Q, onie se· lê: 
exercício decorrido, cobrar.se"ão mais Cr$ 0,50 

"". a base 
dor" .... 

2. Justifizando o proj~~o, o seu au. 
---------------".'--~I----;-- tor afirma que a limit:-.ção Be id;de 

de seu conswno ante· § 39 Além do~ previstos em lei, COIl- do Tra.balho, que venham c, ser de_ pa.ra inP.,Tesso no servif(o da" Caixas 

Leia-se: 
~idera-se rnoth'o de fórÇ1l maitJr & vidas. será, desde lc'Jo, \l'alculuoo e pa- Rconômi~l),s e no CODf:elho Sup2J'lor 
prestação de s(~viçOS extraordinârios, go de COnblmidadc- CO::'p. os nívels <ie I é umu vCl'dadei1'.2 excer~~o na lcfl'!;~a_ 
[ora cio horár~o n,:}rmal, i'nadInv-eiS remuneraçüo nela tixados, ção sôbre serv!ço públ~co, umq vez 

" .... 'a"base de seu. consumo no anO p~ sua natareza processual. • Art. 79 P3J'a os efllitos desta ler que a Ccnstitukr:o 115.0 eEt1bel:-ce 
anterIOr, § 49 A remL.neraçlí.o da hora &u_ não se distir:gue -entre ó t.rabalho em qualquer limibçuo. 

AproveIto a o;:o:tunidade para re~ p:~f:Ileutar será., pêlo menos, 25% su- indusU'i,J,is comercla.rs, 3 A t'··á f I ti·, d 
novar a Vos>a Excelência os ,protes.,penor à da hora normal., ou ' ma c-na J o .. C lêlO e e.:;_ 
tos da minha alta estima e maIs d~,. § 59 O ttaba:'ho noturpo tera re- C:)':clf"dor tudoB por parte da"S ilustradas CJ-. 
tinta con.sideraÇ:J.o, _ José Bonifá~ muneração super10r ~m nao menOS de ..... ~~"' P'}M mi,ssões de Constituição ~ Justiça, qUe 

<'.'0, l' seCl'eta" rio. 20% ao trabalho diurno, ju.:.to.,-opmou.p'2,la su~ .aprovaçao, e d.e Ee"'. 
VIÇO PUblIco CIVIL qUe ee mamfestou 

OFíCIO Art. 39 O I)rofls!>ional designada pela rejeição, com voto favo:ávt;'l, em 
--- servir fo:a d"3. cIdade para o na .scpsTr.do, do Senador CD!mb:-a BuelU, 

Ainda do Sr. Primeiro SecrLW).nO tenha sid) contrat''ld-o terá di- 4. Encontra·se no SZl1êldo, entre_ 
de.. Câm21'.;J,. . dos Deput3.dõS, n'? não ,só à percepção de horas ex.. as t~nto, d1Ep-ondo. Eôbre Q mesm!i m~~ 
encaminhando à revisão do se fôr o ,~a,&O, como ao recebi- téria, o Projeto de Lei da Câmara. 
8.ut';grafo do seguinte prOjeto: de di:.il'ias, a título de- ajUda n9 19, de Um3 (n9 3.816.B 62 na, Cá. 

PI'ojeto de Lei da Câmara 
nQ 130, de 1SG4 

custo, na baM de lj2J por dia., mara). FaC'e a dispcsicão. l'egimen· 
do sal..'i.rio qUe perceber, tal, os dois projetos estfoo f;~ndo tm_ 

Parágrafo úr:.lco. Além disso, cor M mitação conjunta, sendo que·o 'i'a. 
!Bl'ão por ccnta. do empregador as Câmara possui caráter priOrité,l:iO, 

(l!!::'"i~i~~i~ii~~~i~~J!~d~e~s~p~,e.;as de tl'n~porte, alimentaç.io uma vez que se encontra em fa~e ,TP. esta,da. ~is1ativa mais adiantada li. 
Art. "4.\1 Aos a.:1vogacos <'i,ue. exerçam ver de maneirâ 
profissão com:l en1pregados de mais 

um empregadol', é permitido con· 
, cuinulatlv.âmente, palfa OS Ins~ 

f O Con:;reu:O ·Nacional· tltutos de PrevIdência c-Gl'responden-
, . tM, na base do's ~al( rios -efetivamen. 
, Art. 19 A remuneração dos ndvo- te percebidc.s DOS diversos empregos, 
g.ldos que, em virtude de rels.çãl) de máximo de dez vêzes o ma.ior 
en~prêgo, trabalhem em serviços ju~ nl1nlmo geral vigente, caben. 

· lricUcos de natu:eza particular, _uão . I"espect~vos empregadores re. 
5era infertor a dURS vézes o satãrio cot9.~;. na, 'propor<;:o dos 
'min-.mo locsl, nas empresas de capi-- .p.;\gos. ' ... ~ tu: ute Cr$ 5.0C3.{)OO,OO (cinco mL 59 Após t;!adli' período de. dOze ,. 
Ih , d e') à t· . Relator: Sr. Antõnio!,,_Ctll'lOS. , 0~~ e cruz 11'00 ,nem res ,",".- ,",se.s serviço)) p..e»ta-d-os ao em- :;"'-' .::::.:::::::.::. 

'ZC~ C.:3e salárl\.o mínimo para as de. pregador, o adl'ogad.o terá djl'cito a, I O nobre S:ma,dor Lirio de Mattos, 
l:L.. 11 superior àil~ela Quan1ia.. trinta (30) dia.s úteiS de férias te-

l
a.8 de fevereiro de lSa:l. submeteu à 

f~ , .29 A durnçao normal do t~a~ muneradas, calc'uladas sôbre a .11Ut;or consideração do Senr.d!> o presente 

Sala das Comi~"ões, em 29 de ju .. 
lho de 1004. _ Vivaldo Lima, Pre. 

_ AntÔ7110 Carlos, Relator _. 
V"wnna - Sigefi~do pachi'cn 

- Pessoa de Que!TOZ - Eug(~nio [Jf'r_ 
ros, 

No? 818, DE 1-0(:( 

.Da C01nzssfiQ de St>rl'';ca p.ib h _ 
CO CW21, sôbre O PTOieto <te L~i 
ao Senado nO 3. de 1952 

R:lator: Sr. Silvestre Péricles. D. L·U C de duas a quatro horas dlá· remuneraççto e;etivam:nte {lfl"ceb1àa projeto de lei. cuja finulictade é ex,. 
J'W: r..r;t. emprêsa, cempreendida nela VSIC1uir do parágrafo úni)!o do artigo * 19,Pal'u os que contl'at3xem corn·-salários, as gra1.iflc2çóes e os abOl10s, 49 da Lei 3.149. de 2U de maio de O· presrnte proi.eto--, que altera 1\ 
m~!jS de u~ emp:'eg"!-dor, e ve~ado <,) e exc!:.:ídas as dU,rías menç!onadaos 110' 1957, qUe dispõe sôbre d. orgimização r-edação do pará,grafo único do a-rt. 
tl~>ba.lho alem de 8el~ horas dlárias. al't. 39. . . do Serviço de Asslstênt:ia e Seguro 29 da Lei nQ 3,149" de 21 de maio dI.! 

· § 29 Por motivo de fôrça r:1aiÜJ. cU I Parágrafo úni:o':'--.Mediante a:::ôrdo, Socia.1 dos Economiário.<rl o limite de 1957, qUe dispõe sõ.bre, a organiza~ão 
· acôrd~. o horário normal pod~rá .ser as férias anúa"i~ poderão ser dividl- idade ali ~tabelecido p!~l'a ingressar do Serviço de ASSIstência e ServIço 
I 6~rescldo _de horas suplement,:rre.s, em das em dol's pc!·íü do3 iguais, . no quadro de segurados ~f, daquele Ins_ Social dos EcOnomi'ál'iOS, volta ao eS-

I numero nno 'exceder.te de duas, remu~ Art, 6" A p~"rt-il' du vigência da tituto. f, tudo desta Comissão, em vircude de 
nel'adas na fOl'mjJ do § 4\> dêste aI'- presente lei, o'" vaior da8 indeniz3ções 1 Projeto, com o lncsmo 0.._ bjetivo. t~'a. anexação ao Projeto de LeI da. 

. k t4go. eshüuida.s na CO;lso!;daçi.'í.o das Leis mita nesta Cl.ls-a, or1gi~'l.o de. Câ.CAma.ra. oS' 19, de; .1963;.,., 
',I 

ri 

11. 

" , 

:! 
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Pf~rp.!~'e~:Iei;ro. t~crlr~rpr~j:~, ~~~j~~~~ ~ ~!m~~;~~:ç:e~e~~~~i~~-~:r:e~~~lf~~~~ I g~~to, C~~J 6~:át~COlÓfl~~al~~m~~~ 11 g:s ~~t:b~:emi1 CrUZeirdos. No art~~~. 

VI enela por e e recomenaada nao ::;lve nas de c'assirca~ões e r ... . ,> 't· . a pena, e um a eIn .. 
.se al~tava. aos íntcrês~es da AdmL' mentes dé vencim~ntcs de fi;g~~~: u~~~~~~~ 8l~~. ter ';tim 1 . dO an<?3 de reclu.sãt? alé~ de multa. ~ 
n~: t.: nçao Publlca : fios clv! ou autál' uic M ~ ~ _ 11.5 U ar Os Jovens e qUlllhent'?S e OIto mil cruzeiros, ( 

Agora, em ccnseqüencla de suajun_ 'têm na sverdade n6 •. m os. r' ~s nno que, ammad05 de e.ntW51asmo 1? d~se- ao que falsificar, no todo ou eln par .. ' 
1.:1:.i.1 ~'<O pro::jto de Lei da Câmara + re",u11~la'). T~lntF n:" a ~;~113. pa~a J~.sos de conhecunentos tecmces, te. documento particular 0:1 Dperar' 
n' 19, de 1953, d-evern, com maior vr.ctng, co!r'.') noso se;;iç~ ~~~ prJ- p:~curam essa.') escol?-S. onde .se p:'~ doc~mento particwaT verdadeiro. . 
rt!'uo, s~r l'ejeHJdl), indiepE'n<:ável s u .CC". e l-<:t ••• .un para o exerClc.Q C::mdlg11!Q Ci.e- Sa.o apenas lmpo.stns p"la, Jus-

1\<"~j.m omnQ pela rejeic5.o R..o"""'pre_ e' diretiv~a do recRfi~€nca ~~e~rtdOra .sua pro~issão. ti.ça aos autores dêsses delitos. pre--
fjrntf' projeto, de acôrdo, aliá", com, Fl..lné'aç1io Getulio v~,,~~ a e to ~a ,Acred1tamos que, tra~fo.rm~do em v.stos no capo lU - Titulo X do 
o Pronunciamento des!.) Con~o, 'tJ~antot\ e d'.~sem:nou 'n'€st'" o jue //~. lei o atua~ projcto. tereo atendidos CódigO Penal Brasileiro. ,1 
e2iIU:,,~S'Q no parecer n" 327 õe ~ I aflrmat:\'~m~ .1~~ d~ m~dov P\l; a.a t:do.s aqueleQ que se t~rmam, nas I No caso em exame, os profit.s~onaj , 

s~ a cac; C{'mls~oes em fraea~os- 'nNório. Sê:ria inc:dir I1U'11 f~,,'(O e i e~co~a~, p.ar~a as. ~efo.s me:'entes à \ que cometerem ctimes de falsida::: 
t.o d'! lS€1. _. Aloy~i'J ae CarvalhO' mum ti1)O ac''''i''no p-cc1am. ar~r ~)~. acurll1ustraçao publIca e prJvacla do I de documento além de incorrerem '. 
P:·l"~à~nte(". _ _ .'Nvrit;-r P.!rtc!eF, R~: r,? do iécntc;";m 'orianizacão. a ~~ pais. <) I , • na's penalidades estatuída." no C6 ... , 
]"J,to< ::- ... ,oe/, cdo Pacheco _ Anto~ 1'::'0 palavra<; mh::as, p:"rQue hod;e~'~ I . .0 ~rt, ,.':'~ es,;abcjrce q~;;! .. ~ das g~n~, : t:.r30 penal. de açôrdo com 8., ~Hl.t'.lre;::a. 
11 o C rlos, . . nnmrnte c~entWcas,. fns~.s orden9.~ ç ... o ,~C' . .(çcmco de Admlln.traçJ.o 0_ ato e a, qual1dade do agente, $o&-; 

I da~ dO servi('o técn co ou feiam: pla- !é prnatlva: I rao posSivelS das penalldades aplica." , 
nc'am"nto, c.i'Cc~,:,Go, c'Jntrôle e CUCT- Q) des bO.charZ~s em Aclmini tra- da~ ~elos Conselhos ReJiona~.s de ~ 

~;~i~~~~~~~~~~~:1 ;díie;nC'!;ãO' I ção diplomado
Q 

DO Brasil, de con~ I TeCniC?S de Adni.inlstração, 3 o Projeto de Lei pr:vê, fo.rUlOJ.de com as lClS em Vlgol'; O Tecnlco de Admini.stl'arão, ,pela 
no . os requ:sito.s b) dos diplomados no exterior. natureza deM seus cargos, deve prunar 

t" TécniCJ) após ~ devida l'ey,alidaç;lo dos r.es- pela exatidao DO cumprimento de. 
nos ar- t pectll'Os djplonla8, no Ministério da s~uQ deveres. De sua capa:cidade téc_ 

ol'd~'~a e J!:ducação e Cultura' moa< e sUa probidade proflssional de
atividaà{>, C)· dos Que, emb~ra não diploma- l?enda, quase sempre, o bom anda-P"",:a,tor: Sr. Lobão da S!lveira 

A COh1!s.:,ão apresen'La a redacão fl~ 
nal do Prü:::!t0 d~ Decreto Legislati'!o 
n~ [Q, de- 1964 (n9 162-A, de 19E4, na 
Casa de Qr:g('fi) que Rpro .... a o Acôr ... 
do entre 03 Est.ados Unidcs do Bra~ 
['1 e a RepÚblica Federal da Alema~ 
llha, sôbre privilé~ios aduaneiros de 
( ... ": . ""1s de carreira e funcion!lrios 
:',:,:s'nrt(lo em Bonn, a 30 de nQvemb;:-ô 
(Íe 11-:63. .... 

E',)'.l\ das S{,~'3é2.s, ('m 21 ele a?;ôsto 
(c lS64, - Anlón.'o C~rlo<; - Presl .. 
d:ntr. - Lcbão da Si,'ne;ra - R~la~ 
te!'. - JlIene::,cs PimeJlte!. 

~,~~~~i1'~~i;!~:::r~~~~~ Técni~ dos, ou diplomados em outros cursos mento da adminLstracão pública ou 
) e ./J5 superio:·es. exerçam nes.ta data, há o êxito das emprêsas estatais ou par"'i' 

Ar'h'1.'n! tra :; Técn:ccs de cinco ou mais anos· as atividade:l ticulares, 
4 c~ ~ ') . . i p:-óprias do campo profissional do Julgamo.!? ser a-con.selhável amplia·r. 
~' e'Z .. a a minudeJ_ Técnico de Admin1.stra~áo em determinados ca.sos, as penas 

~ãas J L .. _ ' ComlS_ O art. 39 especifica quais às ati~ previstas no a.rt. 14. Assim. propo .. 
~c~'.):t eg~s ,\cao a que '!lafs vidades, em caráter privativo do Téc.. ~os à Comissão duns emenda", que' 

. e ~ ec.~r o: ~o rroJeto nico de Admlnistração, reSsalvados vl.sam a saIva~uardar a pr6pria dig_1 
. d ,S p_r;'3.lIdades plev.stas na no ~ 19 Os direitos adqUirIdOS ben'l nidade profisslonal do Técnico de 

c, o artl"o quatorze Que co' . ,1~~ Administra ~ , 
mina a pen da" - 'd ~ como as pl'errogatIvas de outras pYo- çao.. ' 
três ano<=; a~ ~o~~s~~nsao ,e. um a I t~:sv[.s iiber.<is que, de acôrdo com 6 uma, refere-se à. ahnea c do ar.tigo f 
prât'c.a d~ f.a.lsfd2.de sde ~lo::~~~g~ ~~ respectiva r~~lamentaça.o. incidam ~4ê ·Ao invés da .suspensão de _1l!ll a. 
qualquer ouLro ato doI TO.. em um ou IDalS dos campos da Ad.. r.<; anos, propõe a. susJ,:ensao, de 
merece reparad~~~: a~~~~ mir~istraçáo enumerados no caput do um ~ cinco anos ao ~ro!i.ssional reg.. 

, ao Ptofis",rota~l~- r;' I a.rtlgo. - p.onsavel, na parte tecmca, por fal .. 
. ato ; (muia Os artigos, do 49 ao 11, tratam da Sldade de documento ou por dolo, em 

AS: XO 'AO PARECEft N9 819-64: criação horalidade constituição. e ~arf{:er ~u outro documento que [l,gh 

I d _ F p' renda do conselho Federal de Téc- smar, p0i:?, é êste o tempo da pen'lo 
_~!' __ (,SJ1P_~ .... .-.l_!lE.l.3J0_i!Jtt!lq de ' I n:cos de Administraça-o (OFTA) e de reclusao. prev.ista . no Código Pe~ 

Decreto J:e~lS' at vo nQ 89 de 19G4 I ~2- , e 1964, na C!~ de dos Conselhos Regionais de Técnicos na p'J.ra cr:me ldê.ntlco. . 
Or nem) Ide Administra~ão (CRTA). A out.ra dIZ r,espelto ao § 2" do me-~4 

O art, 12 diz que só poderão exer~ mo a~tIg? Pl'oP.9mo", que, em c:!so 
Fu-::o saber que o congresso Nac:o~ I . cer a profissão de TécniCOS de Ad I de remcldência, o profiSSIonal, res ... 

:,lal aprovou, n,,?s ,têrmos do art. fi6, Sal d .. _. ,ministração os profiss1onais devjàa- po~ável.por falsidade de <iocutnento, 
.\10 I da Con .. tlturçãg. Federal e eu ! 4 a as C:JmJ.S.~oe?, 22 de (lbl'll de mente registrados nos C R. T .8. seJa. pUllldo com a cassação do seu 
~'r ~i:J€'~.te do Senado redeml pro~ I t 96 ....... Affonso Artnas - Pr[>siden. pelO .. qua1s será expedida ~ cà.rtei": registro profissional. . 
,muIro o sl?:tuinte; we,', - Baezerra Neto - Relator. - rà profissional que servirá. de prova Ainda julgamo oportuna f:-!zer .SO?~ onçalves Jefferson de ' '. outra ã "li : AQU ar _ J o a P h t M 'h para fms de exeycIcio profissional de carreç o, na a- nea c do 11 rllgo 

nt:ORETO LEGISLA'nVO 
N? 1964- Mene:';s Pimen~el a

Ed 
ar~l o. -;-ica.teira de identid~de e tel'á fé 'pú~ 2!). ~en90 e!ll vi.;t~ 9ue ti p;'oiis<no 

. - mun o Lev .. bl1ca em todo terrltório naciollal. d,e TeclUco ae Adnllnlstr:t~ão é reIa_ 
4pro~ o A.córdo ft.i/.tre Os Es1a~ I O art. 13 torna o"?rigatôrio o re- tlVtl.J?e?te !lOVa no Bras!1, que vár[cs 

dawluidOs ifa-)?~..e..:.a~- gis~ro nos C. R. T. A. das emtJrêsas pr?f1SSl0n~lS exercem car:J;cs de a"Í~ 
bOCa Federal da AllJ1nan1ta sõbre N'! 821. DE 1f:l64 jentlda.des e escritórios técnicos que mmhtraçao no serviço pílb~ico. me--
111'lvi1btosA/.Ê.1f.a~1!!!trQs d .. e c.onsula.. Da Comissão de Legislarão so~ exploram, sob -qualquer forma ati~ diante concurso. ou em caré.ter de ... 
oo..u~eJt!Lf!J.lmJ;J<mtiriCl$. ciai, sobre o PrOJ:eto de Let do vidades de Técníca de Administ~'S.çãO, tivo, há menos de cinco ano,; acn~_ 

(J C:n-;re<;so Nacional decreta: Senadb fl?I llg .. t?L 1 enunciada. na forma da lei. -No pa- mos por bem alt,trar o qUe d:<:'OSé· fi. 
, A Relat . " I rágrafo 19 declara-se que as emprê- l~tra "c" do ~art. 29, rcduzincJo ('e 

Ar:,~l~ ~E a~rovado o .Ac~rdo entre 01'. Sr. Walfredo CmgeL sas. ou entidades que empregarem Cl~~O para tres anos o exercíc'(l "m 
IJ--: ,E:' t :'I:J.::. U~.dos do Blasll e a _ilJ- O presente projeto que re"'uIa c mal,S de cem trabalhadores ficam a.bvldades próprias do camr o p ... ':(~-
lJ~.Ol~ra 1 Feder ~1. Ale.m1Il,ha. "'ob"p exercic;o da prcfissão de Téchico de \ obris'J.da<; a registrar a .• trutura de slonal, dos não dipIomadcs, nJ. c'~a 
~;;;~;:,g.os l;lduanell'o~ de. ~on,ulado!<, de Admin:straç'Eo é de áutol'ia do se_.lsua organização nos C. R. T. A,. da pJ:omulgação da lei. 
. Bo 1 e se~l5 Jun~1Ox;,'''JJC5 H"'sin3dr) I' nhor Senador Wilson Gonçalves .. para. f~ns de fiscaliza9ão do exer~íc,io N~:as co:!,!i~ n0250 .lp·'r.::.t>F é 
~m nu. a O e nov~mbro de 1963. Vem sanar tuna lacuna do quadro: prof:SSlOflal de T~cnlco de Adml~LS- favoravel if GJ?.rot:aÇ'âõ-cro woi~.tq, 

A.rt. 25' &te decreto L",~islativo (.. ~_ das prop:,sõe.s liberais ~nexo ao De-I traça? &ses reglst"os serão feitos COm as effien({as que 2p.~'PD,::;II'r::,~. 
trará em vigor na data de sua publi_ jlcreto~lel n9 5.452 de 19 de maio de gratultamente DOS C. R. T. A., diz 
C3"ê'O. revogadas as di.~po~~·i(;ões em 1943 (ConQolidação das J.:::1s dq Tt"a~!' o parágrafo 21l. ~A N9 1 - CLS 
ecntrár:o. balho). O art. 14 confere aos Conselhos Na al;nea- c do art. 20 on~'", ~€' lê 

. __. Re~J.mente, a profissú't de Técni~ Regionais de TécIU,cos de Adrninis~ "dã c·nco" diga-.::e "hR. tr':-s". ' 
co de Administração, até &...;01'a. não tra-ção a prerrogativa de aplica,r pe.. o 

Pareceres ns. 820, 821 ~ 822 está incluida entres as Hirlas pro .. !nalidades aos infratores dos disposi· BmNlJA N :'. - C"IS ()2a .,8'24 e 825 de: fissões liberais, apesar de l'8'conhe- tivos desta lei, Dê .. i;e Q ~eguinte r€.dJ.ção à 211!1e:;, 
, , , cida por todos a sua lmlJortância, A d~uta. Comissão de COnst~tll;çáo "C" do art. 14: 

NQ 82.Q, DE 1264 como parte predominante na orga- e JustIça, Atravé~ do parecer do SET-\ c) .suspensão de um a clnco nnos 
r:,~ Comissão de Con"Wu'cão e niz.a('ão do govêrno e das emprêsas 'nador Bezerra Neto. recomenda a ao profi""s'onal que, no âmbito de blla 

Justiça ao p'rõfétõ àé' ':Lerão Se ... estataiS ou partícula·res, Regular o' esta comillsão o exame das penali~ atuação, fôr responc;ável. I1I1 parte téc,.. 
nudo n(l 179:-ã'él9"S:f"aõ-',<iim

r
dor seu exerc'cio, como se tem feito com 'Ida~es previstas ?B alfnen "c" dê."se nica por falsidade ele documento <lU 

l.VifSõ'1i'-a oru-,otV"ês ·-áue regula' o as demais profissões libera.is é im- artlgo que· comma a pena de sus-lPor dolo, em par~l3er ou ou'ro do
exercfcio da: ~rotfisao-ãe- Tecnlco !1erativo de justiça. pensãO de um a três anos, ao pr~ cumento que assinar. 
de Admmlslr çao. --~- "Como .se o~erva nn'5 na~ões civi- I' fhsional responsável, na llnrte téc- E~ EN ~ 3 

lizadas <liz o autor do projeto ., nica, por f.llsidade de documento, 01! . .11 .1)A N· - CLS :.. 
Relator: Sr. BeJerra ?\~ sente~se no Brasn, de certo tempo a por dolo, em p'lre~er ou outro dO-/ Redija-l"e O ~ 2~ do art, 14: 

1. Asstune o ilustre Senad{JT yli!.son esta. parte, um acentuado e excep- oumento que astlmar. Recomenda § 2:' No ca<;o de reincicl!~ncia da. 
t,;,on<,'alves a iniciativa de' dar esta tu ... cionaI interêsse oelo.s problemas da igualmente, a atenç~o reparacto1"a mesma rnfração, pratic:::da dent"o do 
to le~a1 ao exercício da ·.Jl'oflssão de admlnlstrnçã.o pú'llíca e privada, p,ar~ a penal1d~de, c?mlfla ,.1a- ao ~ro~ pl".azo de cinco anos, ~póe a p:iMcira., 
'récn~co de Administração: O seu pre_ despertando Inclusive, a atenção ,e flSSlonal na remCldenc~a .... ~ faIsIda. \alem da multa em dObro s-elá dc:er ... 
sente Projeto de LeI dete'rmina a preferênci~ da mocidade de n~.sos de de documento ou ato doloso <pos- millJdo o can.celamento do re" .'itro 
triação da designaçãCl prcf S!;ionaI je dias", sivel cassa.,lo do registro profi~i(>. ,:Jrofi."Sional. co 

TéCnICo de Admin'o;:t ..... "fio. integrando Surgem, em vários .E5t.adcs de nos- na1 § ?Q, a'rt. 14).. Sala da,; comissões, em 24 dI" jU
ti qu.adro das profi.'::~';f''3 leberai" aneXf) se, Federação, Escolas de Adminis- O CocUgO penal Brasl1ell'O no ar· nho de 1964. - Vivaldo Uma, pre ... 
no Decreto--lei nO 5.452, de 1';> de maio traçãO, ora como cursOS paralelos às tigo 297 pune a falsificação, no tO,do sident.e. - Walfredo Gurycl. RC'!a. ... 
Ce 1943 (O L. T.). IFaCUldade de Ciências Econômicas, IOU em parte, de documento publICO t.or. - Antonio Carlos, - Eugênfo 

2, E' oportuna e louvável a pro- qra como unidilde educacional autô- ou sua alteração, com a pen:1 de re- Barro~. - Jos~ Guiomard. - Atlilfo 
posição. A<;, fun{,;ões do Técnico de noma. de que é exemp10 o Estado do I clusã.o de dois a seis anos, e multa Font07la. 

.. 



" 

exErci iio de uma profissão COD
diglla _ qu\~ lhes po.ssa assegurar, 
na SIJ\:ÜedlLde-, Q. papel e· a -posição 
a t!Ue tér.n direito", 

são 

tuição e Justiça •. de Legislação Socie.l 
f;! de Servlço Público' Çjvil está v~ ~ 
do nos mesmos moIC:és dD8 proposi
ç6es que: di.sciplinrun outras profiE.sões 
liberala. como l~eglllilm O exer-
cício das .de dEntista, de 

dos 

POr outl'o lado, ri DecretO-lei- mW ~ 
çionado..no art. 19 não dispõe BôbTC a 
Çfonsolid-ação da.s Leis do Traobalbo, 
como faz supor o projeto, e Etm apro
va _Q Consolidação, Donde, o quadro 
-pão deve estar anexo nc Decreto.ter, 
como dtitennina a propo,Sição, mas à 
consolidação, que pagt,a e. existir em 
função 'do seu art. 571. como é sabido 
de t-cdos. . 

EMENDA N' 5 - CEC 
Dê-se a. seguinte reooção a,o '·ca· 

put" do a.rt, 2° e a sua alfnea ".a,"; 

"Art. 29 A de~ígn:lção e .o exercic:o 
da prOfissão de 'l'écnico de Adminis. 
tração são privatiyos: 

~~~~~~!:!~~~~~~:~ .. i~~:~~~ de 11) doJo bacharéis' eU'.,. Adm:':n1sknçitO. do de Administra- quer públitR, quer de emprê,sM, di· 
Grupo da CO:hrederaçáo. Na ... -plomadOs no Brasil, 'de conf-ormi.dade 

, daIS profis$õe.s f~jberais de que com a legislação em vigor, t'lll çur.<KlS 
de trata. a Consolidaçãà à,Ô:s Lt·ls do Tna... s"uperiores ofiell'ljs ou reconhecIdos" ~ 
sidcnte. balho, o prOjeto flxe. ~j define as ca- E~IENDA N9 6 _ CEC 

V;ricrino Freire tegorias de pessoas àll qu.ais· e~be o 
. A":ttón;o Carlos. I e;;:ercício privativo d'). ·profi~;.são e de- Na alineSl "'c", di) Art. 29, apês a 
con:litos à,e: Uml'!" os campos da 'lt,'vI'd'~e P~f'·'::.. ~ d T' ' d' '" '\.I. ~v - expressa0" o t;:cnlCO de A minrs-
ár2ns proIi~ sional e seus diversos ·\setol'es. t:oação·'. ...... 

·0 ela::o que ~Q 823. de lf!ii4 A propcsição -ressal'ht, ainda.. -con· . as suas d!sposiçõrs nlD ~~n'am qu:'m . I veuientemente, as pre,~-oga!.ive.s e os Incluo.:Sc: 
quer que seja da.· pre~taç.ço de ccn- 12.G.....QQmÜrâo de FJ.nUni",aS .t:{).. direitcs adquiridOs dafl~1 outral3 profisw "definido no' artigo 39 da p:e3_fmte 
curso púb}:CD, "pa:·á. prOVimen:o d!.'! L1"e o projd d,., o ,,-es com o objetivo (e aJ:lstar pos- 1::)1." 
ç3.rgo qu~ deva ~er prívath,lo do Téc- nQ 119~ 19ü3. $ÍveÍ.3 conflitos juriSdiuionah CO~ ou· JustificUttva 
nico de AdrnlniSt::áç'ao ,nrt. ~Q. § 1\1 tras árer.s profi~sio'h1.is, 'exigindo, 
e 20). • J • ReY1.tor: ser.ador Lnbã-o da Silveira; mbém, n. prestação ~\ cOn(~Ul'EO 'PUTa A nOVa redação d'ada, ao art. 2° e 
,co~ita.-s.e, tambtm ..do~ 6"',,;;~C''l cireto- C pre<,;ente pl'Ojeto de lei. -de auto- quu>lquCr c:1rgo públicl). que deva ser ·sua; alínea a bem oomo 5. inclu.são 
res, .incumbidos dó C'O ... ltróle e fiscaU' tk~ do nobre ~!cnador- Wilson aonçal. privativo do Técnico ~te A<lministra- das expr~sõ~ à letra c, definem me
za:;ãQ, pro:hs~Gn3.,is, M ttua~s passarhim ves, t,.::m por ~)bjetivo regular O exer. ção. . ~~ . lhol' 'o sentido do projeto, tornando-o 
a dencminat:.se: ccr.sefho l'ede! 2"} dI) cicio da pl'ofHsão de Técn:co de Ad- DoS arts. 49 ao 11 a .p1'oposição tra: me.i,s abl'angep.tc a área. da.s atividad.es 
Técnicos de AdJninistrs.ção fCFTA.). minLtlação, il1tegrand(\ o. habilit.Jd<J ta 'da criação, finalida;:lz. fiscaUzação da. profissão do 'Técnico e evitando o 
e Cons~lhcs Reg1on-ais- de Ticn!cos de ne.sta cate~!Dria no grupo das .profJs- e renda, respectiva.mellte, do Conse· risco- futuro de Jnterpretaç6es dúbias. 
Ae-ministra.ção lC'1.'IA1. sÕ.ez libe':'"r.4s l'Jle_ridls na Consolida· lho Federal de TécIic:s d~ Admini.s- EMENDA N9 7- CEC _;-

DeiJ'Ols de enumer~r ~s atribulçôes ção das 'L3.:.s do Tr:l-balho, criada pelQ tracRo {CFTC) .e dos '.; Comelhos Re. -
-próprias dos -nOVOS érgliosr o proj-eto De~l'cto-ld nq: 5.452, de lO. dE' m'110 de gionais_ de Técnicos t,e Administ:ro,· 6a'2"'t. 3~ passa a ter a. seg~inte te. 
p!"csnr:v€- a tormu de :;ua ccnstttulçãO, 19~3 ção leR.TA). ~! . dação, ~cluiI1do·se (loS c;euc; p-1tágrafm 
que ob€decerá ao .sist::ma de colegi:!- ;cn-dQ em ~:Eta c'-:'l'as irr.pU.ca~õe'" A parte normativa (t? !}!-ojeto, sua.s e incluindo~s€', em' seqüência, t.rês 
(lo. com representantes eleitoE, em da matéda. n{)tadamente 11'3 contidas prescrições de ordEm jlirídica,..sua. esw novos artigos afins: -
:número de 9, pOI:- mandatários dOS noS art~os 29 e 39, com -aswntos da trutur!l- técnica. suas i hplicaçóes com Sindic~tcs e ASsociaçõ~s Prlf'Es[onau; c:ompetêncl:3., eJpecifica da douta Ço~ a legiSlação social e .com O serviçO -f/Art. 39 A atividade prof:SSicnal de 
d o T"'nl'eos de Ac!m'·"t'\;"'!ruç'o ' ! d t'd' t t d Te'enl'eo de Administl'n.çãD será. eX,er, ~ "" ~ ..... ", Q ::t • .missão d6' -Edtcacã.o e Cultura.. como público, ja oram e ,i I,men"e es u a_ " - . • - 1 di . l té J d ci-da liberalmente, ou não, e em cará· 

Excetuados os legados. d-'JllÇÕeS ou sllJ'am as que dizem respeito aos cur' do.s pe os vers-QS Org,,os cn cos o ! d' ' ' _ d' ter priva ivo, rn,e lz.;nt~·: 
subvenções, a renda do C,,f'. T .fl .. ~ 'Será 50s de actmlniS!:raçã.o, às condições de EE'!1a o. :i" 
constituída com renctimento5 patI1mo· outnrga de titt'lo de- bacharel em Ad· Para. o. desempenho ~., qa t·3.refa de a) pance.re'i, relatórios. planos, pro~ 
ifiais e rendas eventitais.. ministrer;z-:l c à fa-c\llda1e do exerci~ relr.'-:-ar a matéri~ po!i.l nós 9.vocada, jet.os, nrbitre.gens, laudos Q.Sse.ssorh.l No campo do contrôle e f=scaUzaçáo ciQ do m9.~lstéri(., questõ~ r~l>a.ciQna- cantamos com o con(ut~so da J\SSa<;s{)- em geral, chefia, interrr..Ediáúa e di· 
prof:issional~ atr:.buemwse aos COliSe· da, com 3J Lei n9 -4.02-4, de 20 de de- ria. do sen·ado e de o·~!.tros e::::pecla,li- reção superIor;' 
lhos Regionais de TécnIcos de Adro!· zembro de 19::a (T .. ei de Dir.etrizes e zados do serviço púbtic,? qUE.> nos- for- . b) magistério: comp:.:eendendo o en 
nistração funções judicantes e pillliti~ ::;!Z.'$?5 do. EC:UC.~Hião N'lciouall. enten- neceram imporMntes dndo.s técnicos e sino de dolsciplinas' pertinente~ 
vas, tais cemo: npl:caç:io de multas e <lem.o') ECf d.e Mia copv('-ni~r:c:'l qt:e eIué--áativo-;.· ~l às técnicas de Administrüção~ e 
Bus.pel1s,ão, Dor l'IaZO tl.eterrr.inac::.o. de r.~j1\ ouvjp.o pri'!vi-amente aquêle órgãO Do exame m'eticulos,:! .a que proce· c) pe3quis'lS, estudos, aná.lise, in· 
profissionais jUl:Jados. incompet-entcs técni-co ant~s di:! e:r...i.tirmos p':!f(:~e-r demOb, en,ão. do Vrdfeto. cl.lbe~nos t~rpretação, pl>3.ne-jamento, ímp!o.uta 
ou que tenham llratl,cado atos deli~uo- definitivo sõ'nre .0 projeto, . -rca:ç;.'I'·lhe -c..s mérito,>, 10 alto alcal?ce ção coordenaçã.o e cOlD.trõle do<;- pr-o 
sos no âmbito das atividade.; j:rofis· J de seus cbjetivos, S-:.I<:H e;~celente es· ce&.os normas e métodos de traba 1111 
s:onais. g:;ses, os'.pontes funcianrent.ll.s Ê' neste sen.ido " preSente parpljer. truhlra<;ão t.é.enica E: f'.S-;~portUU"3s me· nos campos de administração' geral' I 
que- o proje'"o assin?:'fl., na mfss50 a Se'la d:1<;- corli.<,<;c~<;j t-m 12 de f'~ÔS- didns .que p-romove. no Eentido de da e.dilinistraç5.o especf!.ioo, como nd· 
que ss prCi'5e. nu seja:' I:: de re:;pl~l' ta de 1964. _ t.rge.níro 1e ~ig!te:ire- pr(!:~fciolYl.r à nlJ\'3 cl~<;sz I:beral um mini.stracão e Efleção do p~~!oal. Ql' 
mehtt1r O e;::::rc::ío d-a prcfiss~o de dO, p:e.E"i-1mte. _ Lobão da Stlt'eirrL, mstrun::::nto le~al C~~i.z de regu12..il"~ ganiza-;ao B métüdos. adminish-acã! 
Térr.i~o dê A-dmihlst:-a,:to. .n..c) .... t'1t . .:... !~ .. ·l.;:on Corn:;c'ves, D;Huel lhn C'.s m['ltip;ag e :m·~·~r~~r.tes e.tivi- de mz.t~~al, O!Ç~;-:nentq, 2:drr..mutl'ar§.( 

. Kr'f.;>q,.11" _ Sitefl'(',fo Pttchéo _ (.1_ d?d'"s proflS.:.'"10nai~~, fl-npnC'eira e orçamentá.ria' e relcç5~. 
Entl:e as razõ~s que levaram o i!L'S- - ...... opar21Ms. CQll'''dO.,lo'''::rI <'Jç-umas . 

t t d 
'1 b ãl no de ]jfa:tos -- VictOri'Y'o Freire ~ J,_ I>--'- '"' ,. >:> ~úbl1C::---S. . re au 01' a. P:iTpO:'iç.,o a e:. ar . a. . fr.\1J.ü~ em ~eu C<;'1::ct~." t·.Jtmal "'om ' "Art. ", R,!_~,~"'I",,'t,'do o d"'.n,.o't' no 

b li t 
. ~ t t" Pessort d~ Q:!-€.r'JZ - llfe1f1. de Sá _ .... ':I. .-~'"' - ~. - ú 

cda e sa:ent.!r s_ f'egUJ!!IAO. cons an .. Bezerra Nelo, (~ peql'2!'<1.S 'mproprIEdt.d!}S. ~ CC1n eer: r.rts. 2{) e 39,. a atividade pro-fic;..:1cna 
-e sua Jus h,caçao: 'R~ ... 1-'l:t"->"r.1onias U'3 ? guils de Sl~US õo Té.:"ni~Q ó-e A<lministr-aç50 s6 sen 

('Como 'se p1nerva ~nas Noçõ:':j N'O UH. Cl:.; 1"!;;;-4.. ,i~ç: 1:..11'"08 com 2S n·:!:'ma ~l!e l'e- f.dmitida. aos dip1om'1Ct:-S em curs:) 
r:iviliz:::.das, .sente~se no Brasil, de ,~.fim I} f'n in;) vr~f:s~f{.·,0'31 .~ $U"0-.::rior 1'"eryuhres de f-O.rmRrá:J. em Admln!$ 
certo tempo a e;;h pJ.-rte, um :D{~ C:.nj~tét}~' C:'" E~·~''':.1 -de nc::o '9-1'-<;,;f tr.ação~ de nível uni..veJ;'sit~r!o, em cc;'· 

. accntu!.'ldo.-e excc,pcion!ll interêsse C;!!ttlrC ~·ó~.-e- o ::roj ... ~o r7~ ,~; Co No inlÚ:to de .<;.}..,..,u 1W irr.,·le;:feir;ões tz}:ele.;h:;.::~nt() dE emino de f:trou tu 
pelos problemas fia Bdrninist-·ü>iJ.o senado nP 119, ".! g 3. dn "91'~1~:{). de e..iu·~.e.-:O~It.s p:'~scri~ões p=riOL,~ orie"3I CCj 11iplIfLC<I Ctt1("l clltli 
pública privada dc'"p"'rtandQ • ]eqi~ sê':'l:e o en2i."10, lISta Conll"são. culo t"';jt' fi~~-tl.do -pelo- CCU3<e1h') F-e 
inClu.s~'n,e9 aten~ão e a - ;ef"'~';.n':"'t EE' ,:to-: e-::n~(111' .. H""'p(2.::'<; PiM2n- Cll.l~ re 'm<'n:f~ta favolltverr.13nb ao dera! de F1uca';Bo n0$ t,81'mos dJ. Lc 
eiS aa mOCidf'd~ rl'! no::;'<l.s ~uãs . .!!.:..... mt':{1o, pe:é's rf4ê~s (.'4tt~.st.1'. of-2rcoe nº 4.2304. çle 2Q de d:,,zembro de 1~31 
.A:Sslm. e!'itão surgindo, em vt.rtos P~r d~ci-ü·o t.~-:'. C 'uta C;m.::='sân c!e R'5- s:::;uinl;C'" t:mC1:d2s. '.~ ~p:ls ane- l'Art. 5-9 Pal'a o- ~r{'~':m?I!.to- e eX21 
Estados da nO~.sa :Federaçq,o. Es- F;ti:.:1.~~S L'-i. f~licit!ld .. ?Ud'~lc1a r~·é· \Xa C~ drvlC'l.S jJS:jL.IC~J:,:r,V::!;. cic!n de ca1"'J.1':; de te.c""l'cr" df' ad::111 
colas. de Administração de grau v~a oa C041:s:t.o de ~duC.ti~{) e Cnl- T':~1!.I~NDA ~Q 4 .i.~ C::C I'Jetrer."éO r..a. atml11l,s.çI':::t:}ão pú,bUcr 
superior, ora .como cursos paraIe' ttli'a.· ~ôb-re t) (:"·:'e.~ente projrto d€ lei, A' -'I Auttzqu!~'l, par-ac.~tat..'l1 •. te cc,:,mllni 
10..<; àS Faculdades de Ciências EcO- de autoria cIo lllJb:-c' S:n::t,dm W:ls::-n • _ DJ-se ao 1rt. 19 !1 !lE:;ui!tte l'::.da. tr)'sta., ~TlclU"'lve \}1nC!n de< (li:! !-orer 
lllômicas, ora, e prIncipalmente, co- GQn<1alves, que reJI'~~ o exercícifl Ja çao: . I acioniqtás os' govC"rnoo f:!12!al ou. es 
tno unidade educacional autono. P~ofi.C~ão de T~cnic~ de Adminfstra.- . ,"Att. "to A. cr.:telor:a.li~1:0f~Siona.l de, mduo.l nas emprêsas sob i.ntm{;'.lll;"§ 
ma, pan1. o ensino da administra· çao. .. . . , ,., Técru(}!) de Administl':lC ·!O pa,S."e. a in- govel'nam.ental ou .nae; Co-nce"2sion~tia 
Ç.ão pública e de emprêsas priva· ':Dal medlda 101 ,motl~ada .pelo f..Jto tegrtlr o GrupO da Con;edel'flç'io Na- de serviço público é obrin;at6rill. ' 

1das, de que é, exemplo elcquente de aJ.gumas, ~( Suas dl~:ro~Bções VE-r- cionel das Profiesõe.'i, Jlnexo à Con- partir da vIgencia d€\~ta lei, a' ap:'j 
o Estado do ce'ará q"4"'8 mantém, s~rem ntst~rJa. _c;a estrIta compf>tên- solida-çã-o d'ls Leis do '1lrabR1~:J.o, a.pro. senooção de diplcma de bacharel n 
em caráter oficia.l e.nível univer· Cl~ desta Cemi.ss\?<o. . vada pejo Decreto·lei rz' 5-.41i2 de'19 AdD1inistr_~ção. . 
sitário a sua. Escola de Admlni~~ Há, de fruto, ·colTelaçõe'> ínt.im:'ls de de maio de 1943 'J ~!' paráe:rato único. A apresenta"'ãú ,~ 
tração. A êsses centros de ensino certo.s artigos «a proposição corr~ as- . .':1 ~ .... técnlco~profi.ssio.nal especializado suntos re,'!'ula-dos pela leglqlaçãõ do Just'lficaçãt~ tal documento não d1.spenss.. a prest! 
~ d' . A~" • ção dp respecttvo·, concurso. quand 

e.'~i:ltO acorren ar em grande mtme- ensulo e :que p1!'~LN4am ser devida.roen· A categoria prof;,ssiàrlp.l de 'Técnico êstf: fôr exlgUlo para o proviment 
TO, os jovens que, através do Qll1'1. te e.p~ecla-dos ã. luz de.sta me"'ma le. de Admin1straçã'Ü já Jexiste. pairo. dos mencionados cargos, 
lPoramento do espírito ê da for· gislaçao~ apenaIS disJ)O-..:;ição .legal,'~ que A inclua "Art. 69 E' fQcuUad!l aos b3.chrtré 
t!,\!.QJ.o de l.\l)\ eabed,l~l,l çlt ~. ·0 proJt-·to, q:ue j.á nter.eceu p.a.r"tcer~ no Quadro da ço-nfedell.!t.ção Na.cional e~ A9m-inistra.çâ<l a' msqrição llC 
me_; ........ 1e8!1-_ti,,~ '1)., ~v.la ~ GfCIm4$s~ de C<1014f>r ~ Prol'l.sso.s Lib.raJ$~: '- - , _lboOo ~<I I!I'~'* dM cad~ 
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ie Administração específica, exis
~ em qualquer ramo dO' énsino 
ico OU superior e nas dos curosOS 
\.dtninistração', , 

fME:NDA N' 11 - CE:C \TéCnICOS de AdmJnJctr,,~ão (C.F.T.A.) 
T l' " e Q.o.s Conselhos Regiona1.s d.e Técn1cos 

No art. ?,9, o~de seu lê: ,r0.m.a que Ide AChnin1.straçàO (C.R.'l'.A.) . 
e.;>ta?,eleCeu • lela-se forma estabele- § 19, Os repre.sel1te.ntes de que tii.l.ta 
Clda. 4 .' • êSte artigo serão mdicadOs 'ao Presi .. 

JUShjltatZva dente da República em lista dúplice, em 21 de agôs .. 
nova redação do art. 30 visa El lt, também, mera questáo de vel'- sendo que o ct.as Universldades, por in.. Argem.iro de Figueire-

- Justificativa 

si.stematização do t."ab3.1ho pro" náculo. termédio do Mini6t:o da Educação e . - LoMo da SUvelra. 
IDal dO Técnico de Administra... EMENDA N9 12 CEC Cultura. . - Menezes Pt-1ll<lfLtel. - Be-
~m três lances - O 6.specto gené. § 29.Será direta. a eleição de quel:<:errra Neto. - Eurico Rezende, _ 
e eventual a divulgação didática Dê~~e aQ art, 10 a se.gu!nie reda- trata. a. alínea d dêste artigo, l1e1a. vo~ Wils~n GO'l!Afalves. - José Ermirto. -
el)3!.no, e' as etapas· distintas, e çáO: tando todOS Os que forem regIstrados IJ-anzel Kneger. -- Eugin;'o de Bar-

seqüência, da (\jtividade adminis· "Art. 10. O mandato dos membras. nos têrmos da alínea b; ros. 
va em qualq~el: dos campos e.s. do C.F.T.A., bem como o. dos mem- § 3'1. A Junta Executiva será ex
'icos. da. AdnunIstração. Os seus· brQS dos C.R.T.A., serão de três (3) tinta ao rorear-se o C.F.'l'.A. que 
gl"afO? desaparecr.;n com a in~~: anos, podendo Bel' renovados. aboorvel'á o. acêrvo e 00: cadastros da--
1€l dOls novos ,art-,pcs que se pr § 19, Anualmente far-se-á a reno- 'quela •. 
. a'Os dois pnmell'OS do projeto, vação do têrçô dos' membros dos Justificativa 

após ident~ficllr a quem cabe O C.F.T.A.-e dos C.R.T.A. 
lo de TécUlCO de Administração § 2Q.Pa;ra os fins de pal'áO"rafo an~ 
mo se desenvolve ~ .sua Qt.tvid.ad~~ terior, os membros do C.F.T~A, e dos 
'7ura1 que ~e. mo.;>tle a, quem 'C.'R.T.A .• na primeira. eleição que se 
nU! o exerc;clo dessa n.t;ivlds,'Cle e, realizar nos têrmos da presente lei, 
~men,te, .cqulpare o ~r()Vlme~to de terão, três (3) O mandato deu m O) 
?s tecnlCDS de admmiStraçao no. ano, três (3) o mandato de do:s (2) 
lto do Estado deve ser a-presen~ anos e três (3) o de três (3) anos." 
documento que comprove a. S!1- • 

ção das carac~1'istica..s ora npon Justificativa 

~a incluído, por raZões óbvias. um S~ndo o COnselho um órgão cole-

E' importante· e eGScru:ial deixar ex
plicito como seriam p:omovidas as 
medidas pn.paratófias para a e~ecuçáo 
d.a lei or6 proposta, e os prazos em 
que essas medldas .seriam toma.ctas, 
bem coma que qualificações deverão 
ter OS membros da Comi.ssio que as 
concretizará. Ao artigo ara proposto 
fica aglutinado o de n(l 16 doO Projeto 
e será inclu:'do na m~ma pos1çã.O 
dê<te. 

EME:N1DA N' 16-CEC ~l'O artigo, permitindo aos bG..cha- gI~do, é mais sau4ável o principio da 
em Adminjstr"ão a inscrição nos renovação pn.rcial dOS mandatos, e 

~ . mai~ democrático por mo"vo" .. ál·j .... " Acrescente-se onde convier:' ursos para provimento dE' cf> .. 'Clel· _ w. '" l' ....., 

1e Administração especifoo. evitando a c06tumeirQ soluçãO de ~on. j'Art ... O exercicio da pro!issao de 
m a inclusão dê.::.ses três al'!;!goS' tinuldade obsenada em órgã.os. seme. Técnico de A<L"'llinisttaçlo. na forma 
a seguir do &'l.'t. -39, 00 demais lha-n~s .. AdotadO. ésse pril?cfp1o! sua I estabeleei<1e. no art, 29 c:iesta. lei, Só 

:05 devem ser renumerados, pas~ exeqqlblhdade .~e...hOl' se eVlde~Cla em 'se aplica aos serviços municipais e às 
o o art, 49 do Projeto a const1· mandat08 de Ll'es (3) anos l~aQ .. nove /emprêsa.s privadas, apÓS comprovaçAo, 
o nQ '1, e aSsim suc~sivamente. os me~mbros-). razão da aI!1plmçüo d~ pelos ConselhoS de Técnicos de Ad" 

durac;ao propOsta.. O artIgo 10 esta. i ministração, da eXistência, nós mes" 
EMENDA - NQ 8 - CEC d~locado. devendo receber o n9 11, elmos Mwlicipios, de técnicos lega,lmen-

"lce-versa.. Ite habilitaõos, em número suficiente 
E<.'WENDA ]\Q 13 _ CEC para o atend~mento das funções que .;t. 49• Ficam c-:iad08 o Con- lhe são própnas." 

) Federal de Técnicos de Admi.· Redija-se, assim o art. 13, in fine: I 'fl 
ação iO.F.T.A.) e os conselhos . Just~ cação 

d T '· d A À ' "t "'-at:iV1dacie de Técn:co de Admlnis-
onalS e ecmcos a u.mID'" ra

M 

t:'aça-o enunCl'adas na f~a de,'t. t A emenda, que dec01'rc das oportu· 1O.R.T.A.J: coustltumdo em ~eu' '-'1 'H -, 
unto uma Q,utarquia dotada ele Lei". Inas observações feitas l)elo' em1nente 

Justificativa jSenador Mem de Sá, no seio da COA 
:maL.dade jundlca de drre: P~- .. missãQ, tem em vis~a harmoniZar os 
'. com a:.tton0z:t.a técr,uca, a .... ':ll.h- E1:mI~-se ~C:m a emenda uma pe_ 1 preceitos estatuídOs no art. 29 do 
va, ~ flnaD;ce~ra, vmCU~ad:a ~ no I quenl~ lmprecumo e. ~ssegura-~se, maIS I projeto com a realidade nacional. 
st,:r10 do 'lraoalho e PlevldenCla I um{\ vez, que as ativl~ades sao aque.. Relativamente às emendas apresen-
11 . las Que o Projeto, defmc. tadas pela douta Comissão de Legis .. 

Justificat;va EMENDA N9 14 _ CEC lação SOCial i1?Pl?Tta reconhecer a. 
, . . _ - absoluta procadencIa das de ns. 2 e 3, 

Relator: Sr, Argem1ro de Fltrue1-
redo. 
Ããpreol.ção desta OOl!ü.s.,lio foi 

remetldo O presente projeto que v1E& 
e, autorizar o Poder E:);:ecutivo fi. abrii'l 
ao Min.i.stérJo das Mina,s e Energia, fi 
Crédito Especia.l. de ...... , .•...•••• ' 
Cr$ 30.&67.3CQ.OOO,OO (trinta billl/)El!j; 
qUinhentos e sessenta e sete milhões. 
trezentos mil cruzeiros). pa.ra lnves
t;lmento em usinas e rêdes de dlst~ 
buição de ener.gia elétrica, em ãi\'tt_ 
SOS Estados da Federação. 

A Mensagem Presidenoi.l n' 264-0f. 
que a originou, esclarece que '8 pr" 
posição ora em exame substituirá o-q
tra. de n9 1.200-63, em tl'am.itaçAo .na 
Câmara doa Deputadoa, com o créditO 
de Cr$ 13.000.000.000,00 (treze bilhOeS 
de cruzeiros). 

Esses alterações, todavia, são subi
tanciais e se referem j'tanto no Cll.\.t 
diz r~peito às obras dotada-s, quaum 
""" montantes das dotaçw e aõ 
próprio regime de aplicação do ré
cursos" 

il.11p~eSClI~dlveI a.,. ~efm.:;8.~ ,!a / . A parte final da aUnea "C': do ar- wna ve21 que a.justam. ~ ptincipios 
.reza Jurid.ca d~ _o.gao de .~a~e tlgO_ 14 passa a ter a. segumLe re .. normativos do projeto com as melho
.tela .e :ma pos.çao na AdmJnlS-

1 

daçao: res tradições e as diretrizes jurídicas. 
iO publlca Federal. "em parecer ou outro docll...'llento do nosso PaIs. 1_, _____ ' 

EMENDA N9 9 CEC que asinar". Man1festamo-nos, porém, contrària.-

) art9 59 ac!'esce nta-m-se as se
,tes allneas: 

Justificativa mente à e-menda U9 1. por ent-ender .. 
mos que ela contraría uma praxe se.

~ palavra "documento" certamente jlutar no serviço público, nada justi .. 
........ , ...................... -'. deIXOU <;le cOnstar dessa aUnea por ficando que se reduza o praZo de cln .. 

êrro. de unpren.se. ou algo .semelhante, co para três anos para a outor~ le
poiS sem ela a oração fica sem ~en- gal do exercício de uma. profl$5ão 11-J julgar. em última mstâncl\l., os 

rsos de penalidades impostas pelc.s 
.T.A.; 
votar e alterar o CÓdIgO e De

Ilogia Administrativa. bem como 
r pela sua 11el execução, ouvidos 
; R.T.A.; 

aprovar anualmente o orçamen~ 
as contas de autarquias; 
promover estudOS e empenhO/;) em 
da rac:cnalização admin:,>tr:lti

:lo pai.s'·. < 

Justificativa 

).npleta-se, C::lm essas alíneas, a 
'p.;:L~ncia do C.F.T.A. e com malS 
. 0 alUda quando se sabe qu~, como 
L.:tJ...uia será naturalmente de sua 
da à prova-r todos Os anos seu or· 
.to e suas contas. ExLstlndo por 
o .ado. oS con~elhos Rez:onrus, e 
:rQj. d2V.~ [uncionsr corno última 
• nC:a para os conflítos resulta .. Lloes 
~çúo dr-s mfsm'JS. 

1!:~.1ENDA N9 10 - CEC 

tido. beral. 
~IENDA N9 15 _ CEC Sala. das Comissões, em 19 de agOS· 

to de 1964. - Pessoa de Queiro2, Pre .. 
O art. 16 do Prójeto, passa 9. inte- .sídente. _ Menezes pimenteZ, ReZa" 

grar o seguinte artigo: tor. - Mem de Sá, com restriçA.o. 
Afonso Arinos. 

NQ 825. PE 1964; 

8 

"Art. 16, Para a promoção das me .. 
dtdas preparMóriM neCeSSâl'la6 à exe
cução desta lei será constituída pala 
PreSidente da. República, dentro de 
tl'inta 13Q) dias, uma Junta ExecutIva 
integrada de do:s (::0 representantes 
indlcados pelo Departamento Admini.S
trativo do Se::,viço Público que seja,m Relator: Sr, Lobão da SUvs11·a. 
oc.u~antes. do cargo de Técnico ·~e Art- Em parecer prévio, emitido a 12 de 
mlDiStraçao por concurso de provas agôsto col'rent-e, adotado por esta Co .. 
e defesa ~e tese: dois (2) represen· missão, .soUcitrunos a audiêncla. da 
t:;ntes indIcadOs pela Fundação qe. Comissão de Educação e Cultura SÔ .. 
tul!o Vargas que sat1sfàÇ~:n " exlgen- bre o projeto que volta, agor·a, à. nos .. 
~ia do item a do art.; 2, e Um O) S3 apreciação e pe1o- qual se regula 
lepresentante das Un.versidades ~ue o exercício dn profissA-o de Técnico de 
mat~nham curso superior de ~drn1nlS- Administração. 
traça0 a qua.l terá por mIssao: Aquêle órgão técnico, dada~ as 1m. 

a) elabo~ar o projeto de regulamen. pUcaçõcs de certos dispositivos do 
t" da presente lei e submetê-lo à apro~ projeto com assuntos da sua campe
vação ciI- Presidente da República: tênda e.'lpeciflca. apl.·ct:cntou a.O ID€S-

)l alIllea "a" do art. 7Ç>, onde e b) proceder no regIstro corno Tec- mo treZe emendas, 
"elegelllo, dentre êles. o seu pre- n:cOS de Admini!,>f,ração dos Clt'f' re.. Anteriormente, a comissão de Le
me leia-se. "elez.el'f.O, dcntl'e S:, quererem nos têrmoo do art. 2,..; g~slação Social já oferecera à. propo--
!ll p;-es:ãente·'. c) pstimular a. iniCiativa d.y,:: Técni~ slcão três emendas. 

(Nogueira dq, Gama) - O eft!!O'If
ente Mo vai à pubUc.çáo. 

A Presidência deleriu, hoje, OII~. 
querimentos de tnformaçôe,s no}· 
e 307, dos Srs. Senadores Guido M 
dIn e Adalberío Se'lla~ respeo . 
mente. I 

Há oradores inscritos. 
Tem B palavra o Sr. ~Mhl1 

Arthur Vlrgillo, por permuta C4lI'n O 
Sr. Senadõr- Lima. de Mattos . 

o SR. PRESIDENTE: 
cos de .~dminlstração na er'9.cã .. das Examinn.ndo a. matéria sob o as-

Justzficativa ili"S'"lcle;çôf'S proflssionais e sind!catos; Ipecto doas f1nan~ públicas, chega.. (Noguetra da Gama) -
nlefJ qUêstão de \'ernác:u:Q 'l... dl promover dentro de l~O_ dia! a lIDOS à C()ncl~ão de que não e~l$te I lavra 2 nobre Senador Ar 

es~ão. aí, é reflExlva e se lef,31~ t'c::'lli'J'l'1CãO das primeiras elelçoe>,; : .. ara ,n2da que poos.sa lnva.l}(Ia.r as plOVí- I' nas e.mos o r 
Sujeito "nove membros". la formação do Conselho Federa.l C.)lI Idências em tp.:a. ~ 

". 

-. 
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o SII. 

=~~~_.'.-... 
l'efer!~a inst,i. tU!Ç~O ,vem. prestando .à \ dentes da refer~dn. emmomia. E gunl'- \ 

Nos JumalS t:ometerfa4 damos a convIcção de que seremos 
de combatê-la e não o fll- ouvidos, Sr. Pre.sideJl.te. (MUlto be1n! 

cem a autoridade que nos dar 1ifuito bem!) 
tâncja de nunca têrmcs uti
Ci~ntavo sequer do dito ór- Co.iVIPARECIDI I',l,"US OS SENIIO· 

1~~!:~~~!~2~ 5üb qua.1ql:t-r forma, 0.",,0<'::'00 RES SENAI~O:R!;S . à a.quisição de alg'..lI"!s instl'u-
'pelo de mentos agnco:as que fl:lemOS nos seus JCSé Gmomu:'d. 

CImo de produção regist!ada nos ~i~~: derart!r~€nt~s, mas pagils à vista: _ Zacllarius de As.s":.UnpçJ.o. 
n:.os. trê.s anos, em consequêncm ae A C!!.ILA~" toda,v~a. e um~ ~oll1çao s~oasbão Archer. 
faLares clnnáücos desf2:\'Oláve:s, e' para o fu\'u~~ e a l~voura e_ta a .. e- Joaquun Parente. 
prla L coórte ele enc~rgos .resultantes c1~ma.r SOl~~I<:o para o plc~en~e .• ",A \ João Agr~p,no. 
de lmpcsto<' taxas conI'sces bol .,lalioUla esta md.vldada. Ca.cu1""m ~e Bezerra NetD . 

..", , re .. es, ~ que os '·"IIS CO'11p om'C;<:cs 'Ob'lll' G d 'I d 11 etc, etc., a la'l,'oura psrtmenre pode I ' ''''' • , r .. ~ _ ... '-:~ Ul o 1\ ali 1 . 
se!' .... omp r"da no dJas aiu . mais de vmt;e e Cl.lCO bllhoes de CL1~-1 Dumel Kl'leger~ 
uma" VeJh~ "" I:!n~bB.rc~ção qu~ ~a{e~: zeltOS A larOl.lra Pl€ C1t·a d:ed~ttl ,t1te- Mem de Sa. I: 

Em discussão a redação f.!' .. J.l. 
(paUSa) . 

Nenhum do.::; E,:'s. Senado:'cs dese .• 
jG.ndo usrrr da p.alavl':'., ellcer:'o a d.s·. 
cuss\l.o. 

112m 

farHii:o 'útua ~ 6E'W leme. lnllnente ço remuner,ador. N~~ a .. \ogu~o: I r.. SR. PRESIDEl\,..\rE: 
de nauftá.g o. [.C;',u em razãD da lu.';:Sa ul!:a melhor:a . .j. no p,llLCtp~., l~ ... xe '-:;:;.:::.~. :.:;:;;;:.:;:;.::~:.:: 
:p~Óp"\'l,.\ 11:.1.prevldÊ'.1t'ld e dc nor~o fl1l:11 f}u:vel. f~ce .). .~mbem dl;lC:J. cOl~Jun- (Nofjuelra r.a Gamln _ Está esgo. ,0 pl'ojE'to irá à -p~"Qmulg(tção; 
llá))t.'~ de .iWO a,.::pen'sarm~s ma'ol'€'s- ;Ul~ Vl\l~i~ pela eco:o~:;~ do prqs. I tado o tempo dest .. n~do ao "EXpe- . E' a seguinte 
atenT;oes aos ,:SSLUUo:.S seL',OS Ug-aIlO" .. !fc.:.,.é O~.IC Que o .,o\~ .•. o tem que Ill.lente. 1 apl'OVad03.: 
ao mte;&se d,l c ....... P.tJ...' dac.e. P~ld l'O~ é;.a",m,na~· o problema fmance'ro. da I . 
atellnos ar:ella..,5. ~o tiJI? f;3.Ja lll:1t" de C~C_~lCUj.~,~la: f-rofUlun-d~ teme"dla-l0 PaSSa-se a Redaçao final do P101cto d, 
perto ao no~Q. .',\,L\, Q.t,ullsu"<Q e, nçc:~e d~n~ro d~,s lJc.~". b.:l..da~:~" ao ri

s .... '0-. al~ . . P,'OTcto Lems2aw'l) 11 6 Im de 10 84 
comportamento 1,u~ b.ab.tu .. ur..~~ . c~w~e. E, .al, €"ntle ot,~ •• s p.ovlQên- ORDI.M DO DI.\. . U\'p J56-A ue 1964 ?la C:Us."-.d, 

• " ~ • ,l c'aS O O"ovel'll" vCflflCU"a q'le a reten- _._.a- \ orive}) 
tU1lW!enr sen11're pul" o 1 uturo ú.5, ~5.o 'destH':(ldll~ à CEPLÁC pode e deve Acham-se p:-esen~f.; ap",!!<l:; 31 Se_; . .12. 
SOlUÇ'âfS qU{ "~O ,.sr ... menlt ... Jn:10!:~.~:,:' !~er l'€v"sta, ~obl'eíudo ql~8.11ÓO se eVi_lllhores ,I~én:ldcres. ;~';'(J h::. ll'.l:ne::,J' Fo.l;,) ~ber qUe o Con';;,'f";.:.O N:-.c:o· 
i~~oo q~~ c; 'J '-'"-""co:r: ,,.~t'{}~C~l: ;:~~;'..,' dencla ,!UC, .mô!·mente neste un'J, ê para de:1i.)crRçõe:o. .~ .thil ap~ovou.' EC3 t&nnus do an. 6ú 

- ,~ ... ~ ~"",. 1 •••• lo I e rad: po não ó admi" ','''1 ' ,:~! I d~'.. ConS'.ll.·Il_ç,,!) F-ed(.::~ü e eU, . 
qU:lgto a.ssrstiamcs. lIl!pl1,<,;fvelS, ,",VJ.~ ~4~~1 St: _P!e,.~nna :~npor C.O "'~,C?~, .................................... . 
ves do 1em~D. a rJOl'gf,ltlZaC9.<J aR .. quc.e p c ... e';..~o, d~ t.~onO!m?- do c; ,P~':;~1~2n::e do S'.mado }edeml p:o mgentes saCrlfíc·v->. A."".nl e que, (n~ e ~ ~~~ze , <'o , .8, , ro ;"'" !~I~i~II~·~i~I~~! 
Ploáuçáü af1:C<11'1 ,,:,;n a mod'enl'z.l- H!.lO do Ing.~·.'i , no alle.cJ..ot?110 wte_'- lnul,Jo o segutnte 
tão ,da cultUl'l .ll"IIjU'llr,O tô.l~~ a;;; na~lon.3.1 AS~;lll, que se de a C~E~LA~, 
faclhdaol!s u eh~'.'l!·'tD ':(1 mdlCe da pala o CUmpl}mento de um p.o~~~n.a DEC:ft!'1'O Lt.:LlSLJ .. T1VO 

• h,j ••.• Dl!. iYu';" 

d.d:.t:s v 3:LTIC.O c comb.:ltl. s. st'elnat co ,~oblleÕ:~(1e, ~~t~1l0 I que e es .. r.tllnjente 
p.odu"t"li:Ícé.d·e, com"!1 ado.ão de m[- i de rect1~?UtÇ!J.Cl b:l"eado f~l. re~ular 'A]~~~~~~~~~~~~~~~ às p1>:l;aS e o Pd)':bSC l,eul1f.co de necessar O. :E: ~amJ(:m Íll-ld;llner.t,al e I 
cultura, c.. est.1b~ t'r'nlf'll~"'l do preço' urg<;nte Q.ue ~ g~ .. el'l"!o. d;:.Plm:ne~ à 
minlrno pala.o tJ'Oéi..tOl, O f,llanc,a.! 9~LAC.., a ,reab~l~l~a_ r:a3~?pel:3.çOeS 
mentu E,ô.pe;::i1icu e 3. f .. ."lllllt,'.flO tilllHesLnadas a unlf,c_çao d«.:; dIvldas I 
inte!'med~::,,!,j5m:> r.·~c. olüU. pl>ámme-- \ dn lavoma, nas D1e.sm~s ,b.ase.s obset~ 
cemôs indi.:::e!·rntes a l,l..dl) isso. a I vad!l-s no passado. no lD.lC:O d·3.s ope~ 
n'lcrcê da impfov,wcão e do f'mp·ri.s~ raçoes semeU1r:ntes. E ISSO de modo I 
mo, ao (!ue e.':~tamüs. -po.g:mll-D hoje pe-I all?-p:lo e S~m m"io:'e-s ent~'~"Ves buro~ O Congresso NacIonal decreta: 
:w.dw:D1o irlcuto, onu .. '; ês.se l,fw fl<ln ... crat·cos~ paTil. malor f'J.?llld_sde das 
de q.ue ameaC;a àec;d;dameme à so ... 1 ~l'ansaçoes. Paro. o. reallzaçao des~a 'Art. l~ E' aprova-dO o Conv&nl 
b.:"C"lvé1~Cia ela economia, Pu:" P) . .'il"'l'lllPortante_ t;l:.efa que deSafO%!l!'â a estabeleClmento,.no PôrtO d 
t·l':1r.mo.3 essa acertiva nâo tt ne-(:e.s<':'i~ lavoura, nao e Justo Que a C..:..PLA,C? "~~·'I~~~;e:;f~ Mato Grosso, d 

1':0 ccC()l'l;tnnG:o, a muitos 3.:,gumentcs. a fa~a ."cort<.lnd~ ~? n~e~m.a C-'3.rne '1~!i~!~I~~~!~~~~i~t t DepÓSito Frane Veja~nos ap::r..3s um:t breve comp? ... I isto c, com O. propno d!.nhelro da .. 190- Importadas e ex 
racflo: lltt1 c.::.taUell'O, r:.a Bah a. p:·o .... YDura atm.vés d.~ l'et.en~a.o. O governo República da Bolívü 
rlU?.JIQ}e em méd:a. SÜU gl'am~1,'; que,' deve pTcp:ciar al? org~o 03 ~ecn;'Sos I I>nna.ac La paz, a 29 d-e març 
vendia::.s 'i.o 'ut'Jal preço, P3!':! o vro ... j p.ara ~al r·m. É .1mper:osa a lp.st:tU" 
ctntal'. l'(,-2"ult3111 em, m,:üs ou 1l12nOS, \ c:Or'~::tllZ~Ç~O do O~g~o em f.~l·ec:o, d~ 
cr$ .JfO,ÚJ Uma lar~njeil'~, também I ID:0.Li.'Ü a que ~;e as.-el:te. em j}.~es defl'" ~te .Pecreto Legl.Skltiv 
n:l Báh:a, p;,cd·uz, ae,') C!1120 unos. cm • n:tn:a~., d~ndl:-se, ai, a l~,'~ura.:. uma em vigor na data. de sua pu 
médta, -:'::CO Íl'L~QS, C,s q\.1ais v€nd:dos' partlc'Da<'.lio. ,\ll~ta. na .otlf~~tacao 0.0 1~;~;~çt~~~.reVogada5 as di.spo:;içõe.s eI 
:l Cl;$ '12,[':) pOl" un'd~1(1e. import.rm me.:mo. ,l~. u1'!;'l'nte fi f.xuç-<lo de um \'ada: 
eUl .C;S 2.4~n,G{J. Uma serin.].ue:ra., pr::;:o nlllllma para o C.'lCe.U. I 
n.ll, aos. .Oito anl?S, já pi"O?U~ Uhl quilO .Tudo i.s~o, :3r. Pl'fsidsnte, já se lêz I 
de b.o~f~('ha ~'U:O "Gl(): e o.e . ... .. na Afl'ic2. h~. mii::S de 2·() anos. E é 
CrS 1.500 Q-3 Sem ~somiJt'a de el~age;.·? precisamente por e.sSn razão que 1 
0 .. C~liiito "(te prcduçaa do cacau e mUl~ uquela re'?;:iío p:''Üduto::a tomou o co-I 
t!SSlmO mPlS e'evado do que c l"{,:~'" ~ mando da produçã.o mundial, concor
tr'l"O à':l.1.'.2"::-':; P';C<)Ut03, sem. que ccr.S'~ rendo. 'nos á as atl:tJ.!.s, c:)m setenta. nal 
dC're.mc.s·cs. t~'at')3 cu,lt!-.n-a!:<; b!~t.3."?te5 Dor cento da.!; nccc-~,<;:drrde.s mundiais nO I 
(ln:!l'::?:, ~El:l jnt~nsl~.('ru;J.O E:{:."1;:da I d,e CD:1~un10, ~l,~ando, em<01 1910, p~odu-

AÍ'" cst:1, El', PH's'dcnte, ll."'l1 S!111U- z.a apc!las .. ,).{)OO tGn ... lad.~s. epaca ......•............... ,j ••••••••••••••• 
lar e..!::pé'{'10 -t.!.n p>-l::ch:o re.:l.l da CcOllO"'! em Que ri, do nos$o pc:.s J ... era de PreSidente "Ón Senado Federal 
roi:! Circ.1u~-r!t, ~11-:l . presente conjun- 13:J.GCü. . . . muIgo o seguinte 
turn:. I Re:o:nJ1E'(;€ffi)S as d.flC:r1dtdes €n~ 

. frentadfl.s pel<;t {\tual governo na ta-
V~-:s~, d~s.l:::'l't:', que a lavom'a e.~ta I refa verdpde[ramente .sob:·~h~lman,l 

n ex!rr.:l· Jiu:.lO!'{'s.e melhores atençoe.s i de soiUcionar os pro~lema$·soclo-ecoM 
àos .. pCd..~C2S -públicos, vez' que ,a sua nêmicos Que {li estão,' resultantes da 
d!,g~g'Qlad[l. repl'c~entarj,.1 S~l"!JS l'e- i d{;~o!'gantiação vivld~ até aqui pelo 
VES .Vlbra~ t?-- ('c~ .. trc. a. comJ:>a{'Q.:1 eco~ j "J:>:lís. E porIS!;-Çl mesma c0O!-pl'eende .... 
num'a nac:cna" cons1àerando-se q!~e: mo.5 que estnl'mmos sendo mcongru~ 
o caci:.U é o nosso 49 011 59 P:'oduto de entes.s:e exiaíSse!Uos. em t·:ds circuns
exportaçro • .ia ter.:-do sidO o 39, tindas r:r1ém. <la carêncIa de tempo, 

G?ffiprei?hdeIDos que li.:i,? é ,fticH. 20, fü!urão pronta para o ,!uadl'o que aqui 
governo enoont 'ar SOluç'.3.0 lm::d'da! estamos pintt.:lldo, Nao. 81'. Presi .. 
IKlra tão. grave pi'cblerr,a. A.s divisas dente êsse nito é positivnmente O 
do produto estão no câmb:o Ih'l'e. A I nosso' prapós!tG, nem também pre' 
re~u~ão dos ,tri}:mtos implicaria na i tendemos fazer demagogia em tôrna 
erIaçao de Se:lss'mo problema para a; de assunto de tamanha magnitude. 
o!couomia do Estado /"H"'"lm:tcl'.qUE' te':l1 l O que realmente objetivamos é ~ol.a .. 
no cacau a b:lse da "~Ia .~(,('.:j.C'. Qn:;3.~ borar com o govêrno. denh'o o lumte 
mentária. e.mb.01\'l t'€conheNtn05 que' das no~sas minO"uadí!,s possibilidades, 
o ex~agêro t~·jbul·ãrio .. ja;. decorren:;:", na perseguição de solução para prQ
agrava eo":"'s:dr.ràvelmf'Ttte ( custo tia 'blema que :;e nos afil:ntr::~ seríssimo. 
produção, po"'s os im.p@tQ..'; dC'.5sa o1'i- Nesse desiderato, aqui €st!1mos. mais 
gemo tot.al'7.:tU1 cêt~a de 2f"!o/, do prer;Q Un113. vez. eml1enhados em atralr t'1 
Joo. &~cJlcão do govêrno para a difícIl 

Há o confls.:o destL'1ado à CEPLAC. conjuntura cIo caéau, na convicdio de 
re.pl""esen~ando t5% do }'.o~e\-o Qmo qHe que o l1ustl'e e digno Presidente da 
significa Ulnn contribUiçãO .. para o I República, no mundo da complexidade 
dito órgão, de n~ais ou menos ...... dos problemas nacionais. com os quaIs 
Cl"$ 3.6'ÜO,{1O pOl' ffi·Nl. h fillul:dade i está ab..<;orvido. e1Cümine, .com os seus 
d1. CEPLAC é im"POr:tantissima.. Seria! diligentes' auxiliares. o problEma da. 
nl),;urdo e, al?ll1 disso, !nius!o, não s:e lcact'l.u~cultur!\ que é, t.ambém. de mais 
reconhecer OS grandeJ serVlços que a de um m~lhão de bmsileiros ,depen-

o Congresso Naci()n:.~l decreta: 

Art. 1° 1!: aprovad:i o Acôrdo de 
Intercâmbio Cultural, ·;e.ssinado entre 
as ,Estados Unidoo do Brasil e a Re
pública da COlômbia,·J em .Bogotá, a 
·20 de abril de 1963, ,i 

Art. 29 &ste Decri~to 
entrará em vigor na 
blicação. rcwgadas 
contrário. 

o SR, PIIESIDENTE: 
. (Noguezra da Gama). 

Em discussão a redação f:nal, 
(Pausei) . 

. Nenhum .dos S1's. Senas!ol'es dese 
Jand_o usar. <kt palavra encerl'o a dis· 
CUSSaO. 

O. projeto irá à prem.ulgacão. 
E' a seguinte a redação 

apro-vadEt: . 

Redação tinal do Praieto_d 
Decreto Le([!szativo nO 87....cl4,'.liUl 

. (N;9 169_A de 1954 c..-Caaa. ... d 
ongem .) 

. Faço saber que o congresso Na 
Clonal aprovou, n{)S ·têrmos do arUa: 
66, n\l I da Constituiçãü Federal 
eu, ................ : ........ , ....•... 
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Prej~dente do Senado Federal 
mulgo o seguinte outubro de 1949. va () ato do Túbunal de CColltas da. 

cional e Alberto Amin ~·:.\di-~ a 27 de I' 1962, na casa de origem). qlle apro-

5 União denegatório de fcglStro Cl con .. 

l;i~~~~~~i~~~~~~gDla Discussão, em turno Ú.d1CO, da rc- trato celebrado entre () Ministérl') da. 
o dação final (oferecida pela Conllssão Viação. e Obras Pública,; (DNBF) e a. 

':e R-edação em .seu parecer n" 802. Companhia. Brzsecira o.c unnas Me
d. 1964) do F.·~~et() de De..!:-er;o Le- talúrgicas. o a matéria constante da. 

do Dia. 
Há. oradores lnscntos, o Ccngresso Nac;onal decreta: , 

Are. 1\1 _ E' aprovaClo U Acôrdo Tem a p,::tla.v:::a o nobre Se~na~or 
Cultural entre o Brasil e a Bolívia,' Eur.co Rezenae. 
assinado em La paz. <lo 29 de março I ~pausa -) 
de 1958. l Não esta presente. 

An. 29 J!:ste Decreto Leó->:""'vú I Tem a. palavra o nobre Senado:' 
f;nU'ura em v.go: na dat.). de S'"l:l pu~ Al0.í:s,o (i8 fnl . 
bllcaçao, revcga .. ~'ls as d~sp'osiçÕéS em I . Wausd.) 
centrár.o. Nâo está presente. 

, Tem a pala,vra 0_ uob!'e Senador 
i Qu,co l\íHJfidm. --

(Ncg::c:;a aa Gama): ' O ólf.. GúIDÚIUONDIN: 
, , . . uennor Prt"::.denL1~, dé",bto da pl-

12.::tC'us.:ao . .tlU_t}lynQ_urv;p,_ d." lavra. 
~flr41+_~~il-P~-lL.C~· I O _SR. PRESIDENTE: . 
1l1.:,'o",J Cl~ l .. ect,J.çao elll ::>eU ~ __ . (Nogue;ra 2a Gama) Tem a pa-

_.rce.:>; Ir} SJlL_d~-19t14J. _<lO . .r;;OFUl lay::a O nob:'e Senador Lino êe Ma
de Decrer.o Leg1.slati·~.9~ n~88, t~e tos 
..:w~ü:llJláL.Q_!U.._CaU1ara C0):, I ~Pausa.) 
~ac.Q.3 ln'J 168-A-G4 .lia Casa 
ce o:'igem) que a..QlQ:ia _ o Con· Tambem não está presente, 
~~!1glj~d~_ !:! ,_.ccnsul~a! Não há ma'~ orador mscrito, 
(n~re os E.:,~aq,.2L. Umd.9~L _d.Q .s1'o.·

1 
~Pausa.) -'>}; 

.";)1 e a Repuohea A~nJ!l1';t-, cono: 
<:lUidõ em Oru"'uala.n~_:l1!S.2Ld:.as. l'~ao havendo qUoOm peça a palJ.-
do mês de ab,'jJ de Jg6L ___ ~ vm, va,: ellcel'rar a ses,são, desig~ 

nando para a da p:'oxlma segunda
; feira a s~gll.nte 

(l'ausa) : ! ORDE.\l DO DIA 

S~'.:;-ão de 24 de agô.;t:J dê 19iH 
l.S'Jgunda-f. eIra) 

8 gislativo n9 44. de ~964. orig.!I:\rlo da 
Câmara. dos Deputadru (n9 127-A-64 D:sclli:sãO, em turno único, da Re" 
na C:sa de orígcm), que mantém dação Final (oferecida pela COmJS"3o 
decisão do T!'ib'.mal de Contas da d.: Redação em ~eu Parecer número 
união que negou registto do têrmo 801, de 19(4) dr; projeto de Dc~reto 
aditivo ao acôrdo celebrado entre o Legi::lativo nQ 64, de 1~4, ")riginârio 
Govêrno Feder:-' (Ministério da Agri- da Câmara dos Deputados (n';mt'.i.1) 
culturR) e o Estado da Bahi.a, .pa;3 148_A-64 na CrL<;a de origem), qJ.e 
manutenção da escola de rlllCl~ao mantém o ato do Tnbunal de Contas 
Agríc~la, no Municíp:o de santo Es- da União que recusou regis+-,J'r; ao 
te'·am. Icontrato de I'mpréstímo. no "alO' de 

G CrS 2~0 000 OíJ{),OO (d11zflnbs miIhõ3<; 
Discuosfi.'J, em turno único, da re- dê crt17eiro.<;) f'ntre :1 Untão e o 00'" 

da~ão final \oL:.~.?cida pf'!a comissão vêrno do Estado do fará. 
de Reda'Ção em seu Parecer rQ /98, 9 
de l!HH' df' projeto de Resolução il9 . _ . _ _ . 
36, de 1964, que su.~pende. em p,'u~ C.C!1tmnaçao ~a ~lOCU·S3.0, e?1 pn .. 
h" ft. execução dn Lei n9 2.907, je 15 men'o tu::no (4 . dl.a) do projeto de 
d", oUtl1bro de 1956, do Es~ado ia e<a- Em.eI!d.a ~ constltul(',f'jO nQ 3, de 198.1. 
rana _ di~positjvo dec12~ado inco··l:;:- d~ mlcla~1Va .do sr. t:ena~or Argf'nn~ 
titu-::'icnal p?lo f'uprrmo Tribu!lal Fe-Iro. de Flg~elr('rlo, Que. q,"e~a o ~~r ... 
de"al - ti9;o 147 e sunrime o § 29 do q.r~lg:o 

. . 7 156 da. constituição (êouislçáo. uso e 
distríbuicão cJ,) prcp:jNi90e), teondo 

D:'cu,:sãn em tu~'n:) ún:co, da; r;- ; Parecer ta1)orát:el. sob n9 690, de 19C4, 
daçao f;nal (0fereClda pela C{)~ .. SS30 dq Com;s.são E'sprcJal 
õe Redação em S('U parecer n· 803, Está encenada a o{'~:::5:1. 
de 1964) do Projeto de De~l'eto Le
gislativo n Q 57, .,:,.!' 19'64, originário da 
CRmara d:J$ Deputados (uQ 135 A 1c 

(Levon(a.-fe a <if?sscio às 16 ho~ 
ras (' 20 minutos'. 

--------
Sl<~CRETARIA DO SENADO FEDERAL Nel,hlinl n03 Si:.'O SCl1n.'::O:'ê.'5 dese

jando usar ela pl1avra, CnCffl'O a d:s- \ 
(:U.:i$<l,O. I 
N~o tI"noao em(!udas, n~l11 rcque-I 1 t d D' t GIl DA lNSCRICAO 

l:imen~o p:.t.:·u qUe a redac:lo fmal _ _ ,_, ' #;\lOS O Ire OI' ei'a 
.seja suol1letida a 110toS, e 'u, me!m:1 .~D.""c'...l.S ..... o, em. tul,no, ~n!co.; d.:} PL'O- P N{ mQmen.to d-a entre:;:a. do rE! .. 
(j(td:l como ctefimtlvamente ap:'ovu-. JjtU o.e, ~el, _~\l, _~amala ~ 1; 114, ~e PQRTARU\ N" 73 DE.-l.QJ2E . G,ual'imento o candidato assmará o 
da, mdepen:1-ente de votar;ão. nus' ,9~':i lU,,,, :.ll,131 ~ ,,-3; na ... ?a .... a,<:l:~ 011- AGOSTO DE 1964 )livto próprio e rec~bfra o.cartão de 
têrmcs cto a!'t. 316-A do Rcg:men:.o) ge.u!, d~ lllcatlva ~o SI. Pl.esl~ente O Tj,iretor Geral no uso de SUaS a~.ri- j i~en:~dade, cem a. fot('grrof!a e a in .. 
Interno I cta depuo .. ca, que ahera a LeI nume- bllíçÓes tr~desiO"nJ!!_byfQ _..!?eira dlcaçao de s::? n~uo .,.~,e Chamad~ 

~ , 1'0 i:l.::.I17, de 14 de julho de 1961, que Xavi~;,' Motorist.& PL-9, pal:ater exel'- s~m o qual naU t::á, ~,.rsso no re 
O proj::to irâ à promulgaç5.o. jreOl'gan!2a L) Mmislerio da.$ Relações .Q.illo no, Gabinete do PresÜTh"n-r;e-dO, cInto onde se ~eahzalP n as prova~. 

" t d f'nal EX',;nores, tendo pareceres, s::::b nú- Senado F del'al-- -- -.-- -- -. -- \ 20 Poderão lI1 .. <;:crever~se b"9.q,!e~rJS 

, an:·~v~daS~É~u:n e a te a":10 ' meros 8C9 e 810, de 19"64) _ da CO-- € , de ambos Os sexc'~ t.f'rtl
(" no milllmo 

1 mksáo de PrOjetos do EXecutivo, fa- Secretaria do Senado Fl'rten11 enl dEzoito 118) anos e '10 D.tá'dmo trin .. 
.Reaacao tmalJlL_pwíelo de, vorável, cem as emendas que oiere- 20 de ~gô<;to de .1934. ,vand1'O ~a e cinco 135) anos 

Decreto Lem.slOl,"Cg n9 '"!fi de 196=1, ce, de n;;, 1 a 5 (CPE); de Fl- Uendes VZQ 1ma, Diretor-Gera. 3'1 Ao lJCupante dr ~aJ'f!0 OU função 
tt:" 1§§-1 de l{\}! no OY..D.Je nanç2', favcraveJ. C Iiú.blica com mais de trin~.a f' cinco 
~U_. I 2 POR'l'ARIA N'J 7} DE 20 P 251 anos de idade s-erá rx:~ida uma 

Faro :.'::'0('1' que o Ccn' . .',re,so Na-' D:.sCll2Sã~, elll tLlrno único, da re~ ,AGOST0 D-t<.: 1964 declaração do órgão comprtent-e ao 
~ :;le estiver subordin:}do . 

cion'3! ap1'ovou, no:> te_nno.:. do arti~p d.açHl> fmal tOfel'eClda pc~ Com.s_ o Pj"etQr-Qeral no m:o de Suas 4,' Não ~erá permitHjl"' IT1,'i-cl'ic5.o con~ 
tiG, número 1 da CO:1.:>:.ituiÇao Federallsao de Redaçao em seu Parecer atrlb'lH;ões, resolve de<>l1~ar, ª,-~dido dicicnfll so? nrnnum Of'etexto. 
e eu. . ...... , .. , .. ,.,." .. ,.", ... ,. n'; 799. de 1964 \, do Projeto de De- J::lão Francisco da snva das· TUhçÕE:S 59 Será, cancelada a mseríção do 
, .... , ...... ,. '" .... , .. " ... , .. ,c.reta Legislativo n'? 24. de 1964, 01'1- de Motonsra do Gabmeie aõ'F~és'IM candidato que nt() m. considerada 
:Pres~dente do Senado Fede1'31, ;::11'0- gmáno da Câmara. dos Deputad2s deiifij;,,(LEJ'.n.JLt.{Q-pe:II;l'â:r·Hegiand::>-o em :Jrma e que, co .. ,'à!~do ptJT edf ... 
mulgo I) "j~guJ1lte (n~ tiB-A, de 198.3, Da 9,;:sa de ori~ pl"!cs ban' f:erv~J?-.!]..stados eE.quan- ".al a COffi'iJ1etá-la ~(' c f:7~r no ara_ 

gem), que mantem declsao denega- to serviu àquele .. ~labInere:--- 1'.0 concedido, 
0fORETQ f-EGTSr A'~ 

NQ .•• , D-i!. 1964 tóna de registro ao contl'ato entre a Secretal'Ia dn Senado Federal, em 60:) ean<ildGto q'J€' '1- ') ~ 'J".'-" 'n~Slr 
União e o Govêrno do Estad-o do Rio 20 de 3<;rÔS!:J de 1954. - E:t'(/,ndro ° cartão de identidl!1e t-e:-á sua in,s-

Aprova o Convenzo de Aml.-:;ade de Janeiro, -referente à instalação de Mendes Vianna, Diretor-Ger~ orição ~a.noelada 
e COI1.,wlta f,Jltre os Jljf'fãj-Tõ';:{fill-I um lab-oratór!o. experimental I!0 pô~- 79: As: provas do con::'...,TsO. Os pro. 
dos dq BraSil e a flg,~dr- to Agrcpecuano de Cachcelra. de 'Tramas, !t forma de !'~a.l!J7,açe.o. o cri. 
m ntlna l'onclluW:LaLUf.lwua.iana Macacu. té";~ '3 ~u1ga.mcnto "~m ('''mo a" de. 

O ccng;·e.~..so NaClOnal decreta; 3 mais condições de CO!1',_rw consta1ll 
DiscussãO, em turno único, da re- EDITAL DE lBERTURA DE das In"'~ruções ~m "''':-f'''~f:'- ~ ês:f' ed1_ 

Art. 1'1 E' aprova ao I) Com·ênio dação fina.l loferecida pela Comjs. lN'stri_AO ~al e serão distrib:~f61~ "..,.. "',tul"Q 'laS 
de Aml?ade e Corumlta entre os ES- são de Redaça-o eln seu Parecer nu' _ .r.,teressadoo, impIlcandc a in<;cricão 
t d "d J R· J De ( '"'m da Comissão Dir€tora do J. t I a os Uni'l,los o Bra:;l e ti epub 1- mero 800, de 1964) do proj'eto de De-- r:o con lecunen o das m,~mas pe o 

A t ad CM d d senado Federal faço público, para co~ ... .31· dato o c - , tárl·!O d-Ca rgen ma, aSSIn, o na lua e e creto Legislativo n9 2-" de 1964, orl'. r,<lH'U f.' n ~ mpn}n:_."~o ' '" 
U · "1 ti b·J d 1961 nhecimento dos inter~.ssa.dos, que se 'tá la tod tê" m"" ruguaUl.~a, .em.:i e a )'1 e. ."". ma'rio d'" Ca"mora dos Deput.ados aeeI - 5 em os os <;:e'JS r~. A t 2~ D t L 1 t· J a '" . acham abertas, 'Pelo prazo de vinte 

r,. Est,e ~cre o egls alVO (n9 113-A, de 1003, na Casa. de Ori .. (20) dias, as inscrições para 6) provi.. DAS PROVAS 
e~tr:;I.l:3 e:?, 1'~~Dr na. dtlt~ de.s.~a pu- 1gem) que mantém o ato do Tribunal mento de cargos da carreira de Au
}jllca~~~, levo:>adas as d,.,;>oslçces em de contas da união denegatóriQ de xr!ar Legislat.;ve do Quadro da Se-
cnntlar_o. registro a contratf) celebrado entre Cl'darie. do Senado Federal. 

O SIto PRESIDEXTEi a Superintendência das EITlprêsa ... In~ O requerim~~ntc de inscrição deve 
corporadas ao Patrimônio Nac!{)nal to s~r 'l.:presentado à Diretoria. do P.es~ 
o Dl', Gaspar coutinho. soaI, ~Fslnado pelo próprio candidato 

4 Ol! ptocurad-ór, ~ instruido COI1', QS se-

(Nogueira da Gama): 

Contllltl:1CiÍo da dl::cu.5.São, em 
p:-ltl1eil'O turno (3·"---:- illa,-dó- -Pro
jeto de Emenaa-lf ·constitujção J DisCüMão, em turno único, da re
Jii'i"'"1i ,de 19-tf4 Qéll11êíãt.iva. do, dação final (Oferecida pela Comís
Se SCQr1l"l()" ll'g(>mÜl(í{re~ Prguei.l· são de Redação em seu PareCer nú
red.J. que altçra---º_ arf--147 'e su- mero 801, d,e 1964), do Projebo de 
primE' o ~ 20 do -an -Tntr<rã-Có'ns- ,Dr~reto LegIslativo n9 27. de 19M, 
tPul(,'aO (~Unlçao, U,~ e àiStri- ~ criginário da Câma,ra ~os DeputadOS 
õii'ê.:T'"(Ja -:.Q-;;;~Qfleõ.oéí:-fena:o I (n9 111-A, de 19-63, na Casa d~ 01'1-
P.\"E'cer favorâvel. sob n9 600, de f"~rnl. Que a_prova o ato do 'N"Jbun~l 
l!L>l, dJ. I~o"l'~â<) E .. p~c;al. ' d~ Contas da. união qUe denegou re-

i gistro ao tra.sJado d'e eser1t~'a de 
o Prc;e~Q;::m .seu t~.r.:... compra e v€nda de imóvel celebrado Em d:~C1lS~ão 

c('Jro d:a 
(Pf'~~a, ) I f>ntre a Superjnf,endênrla dao; Emprê

sas Inro.-pG:'2das no) Patr:môni~J I\'a-

guinte<; dOfllmeflto.s: 
1. prova. de idade, por certidã() do 

registro civil OU de casamento; 
2. atestado de bom c'cmportamento, 

firmado po; duas pessoas idôn eas, com 
firmas reconhecidas: 

3. ates+,adc de ~dna.ção; 
4, pro";' dp quitação mll1t((.', no 

CIlSO de c~nd\tla.to de sexo masculino: 
5, titulo de ,jeitor: 
6. cartE:'ira de identidade o.u pro~ 

fissional: 
7. duas (2) f-o~ra.fJ.a~. tirada.s de 

frente ~ IF'''l1 c-lIapéú, tamanho 3 x 4. 

I - PORITO \:t:~ 

1. Redação até V"tnte /20) tlnna.'!, 
no minimo, sôbre teme so:-teadQ no. 
hora e referente à at:'.':dcde do Con
gresso NacloneL 

2, Correção de tre.:-1~a ('~m um rnf_ 
nimo de vinte e c..'lnc{) 25) Jlnha.s, 
sorteado no momento r: '10 qu.a.l s~. 
rão nronositadamente 11 r ,'lldo,C: errc-'1. 

3. ·Tr-echo com um mh'mo de trin .. 
tfl {:ID} jinhas para r;rlltu.nr. 

Esta prova \*O.lerá ~f'.n (le'J) pon .. 
tas. assim dtstribuirt·("s· 

4) Not.a para a redO(':·o - cinqt\en .. 
ta (50) pontos; 

b) Correção de trecho - ttint.n (3'0) 
pontos: . 

Cl Tl'ledlO pal'a t:oniuar - vinte 
(29) pontos, 
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cento e cin- blics. de Plratin1, Inicio da .iml<1ra .. I Lei n~ L 711, de 1952' - estatuto dos I fll:tdo 1e pancadas nOs ~im.(' (~;o-I nli .. 
çãO Economia caf!'eita. progre.sso"rn ... FunciOnários PúbliC-J3 Civis da União. nutos d·a pr::'i3.. CO~fel'lr-seJá O grau 
dustriaL Barão de Mauá. prO<Jn:.:oo Esta pl'i)va valHA i;em 11001 pau. I cem (tOO, ao ~ndlda,to que .houver 

, O nómero de p<>r.t05 paHl a 
l!taçiio é de seSsenta q)"{)). 

habi. material SaI1Ee.mento. .t.'1uminação. LOS. ak4 nç"l.CO -' m~nor tCl.ul 1fq~ldo de 
A"'rlC111~ura e Comércio As letras- _ . pancadas por.mmuto, com malOr per~ , 
",. o ' , Dur3."üo da prcVa --, cento e nnte f 1 ~o .F·ta a difereu .... a en~re o TT _ 1\1A''-''-'l\.1.1Tlc"A Ici~ncifl . .s e al'Hs no fi impériO. A SO~. :" t '- e.ç:::., eI ".' ~ 

_i.. ... • .. l!:~, ~ rl"darJe b"iJ.-::ilt'l"a no r Impérib o I ,1201 t!..I.IlU.o.o t T majOr liquido e o mirumo nx:-:do 
Resolução de qne.stõ('s· oo;tti .... a3 ~ô. re'",j'l;e pâLl;at~c'al ' 'i S-el"á cot15'~d(::"e.do \la.Y .. .!~t:at1o o can- 114/)1, correspondente :lo grau rem 

'ibre problEm:.as b1.s,<-,,!!t.'-S ll~i s::sulnt ::s . i2" _ G~ler--l as . ex~81'nnS, o:d-:to que o-~ttver. ~Ql,a 19ual ou su- nC"i)) , estabelecer-se-á; a propQ.l:."'Ç!.:i.O 
,h.s.suntos: 13 _ Abõliçiío da cscrllvab.l.l.'a, Pro- pener a !ess1:.nta \1J(1} pont,'Js , que pennitirá ,atribUl~ os d!Y€rsoS 

l_Quatro o-pertlçGes tuudanl?nt.r.is c-lamacão da !lepúb!icg. VIII _ DATILOGRAFiA graus aos dem~lls candIdatos. ~ ~ 
BÔbre núm.eros. inteiros,. ' , 14 .:... R.epúhHc8: fatOs principais. y~lof fia prova: C~lr.n 1_ll}?1 "P?~"~.:;.· 
, 2 _ Potenc1ação ttl,ãxm'o dr·;;so: Períodos pre.<;id-enda..is E..:tl. prova comore:,IH:!era juas p.a.r~ Mmlffio para a ha.bl~ltc.-çao. ~~.:.s~n"J. 
CQm:wn e mlh.lJnO múltIplo comum, 15 _ Revo!'.lI'8,O ~e 1930. F2.tos prin- I te.:: " (60) pontos, 

B - Frações ordinárias e ,c!ec!maís. cl ..... a1.~.· ' al Velocidade; i;. '1"A C"ASSIlt'ICAÇAO FINAL 
t -tri d ., ~ b, PerfeIção,: I' ~ i -Bis ema Olt:" CO -eClrnn.... 16 - Pe:'"Íodos de 00\ êq:w posterio. 

_ Raiz quadrada, ' res a 193{) O exame e :l apu:raç~[~o d~ Vftlo:: ~e Em ca.!:o de em.p~te nSl cla.ssiflCa.-
_ Razões e propor.ções. Esta prova valerá c~m CO!)) IXlU- ambl.3 ess:l.., partes se:ao 1!;'WJ peJ2 j ção fjua! o desempate será feit·o pela 

. " __ Divirilo proporcional. tos transcrição. em vinte {~:O) m~utoa, de melhor nOta na prova de português; 
I "& _. Regra de três slll?pl.es. , Durcçfic da ::n'ovtl _ cento e vinte urr .te~to llliJ;neúgr'ltado ou rmpresso, I Ee pel's1SÜr o emplHe, pela. melhor 
. 9 - Percentagem, JUrOs s!mples 0201 minu\,cs, $oHeaCú Di. 'lora. I( 'I nola. n:t última. prova, 

S ê.eseontôõ Fiiml11e,s. de. d b·,·t d o c.an- Pela verxideti? &ecl:· atd.j~tda a I Para. G .1u1,?amen,:? ~:'~l, obsrrvar-
Esta prova vãlerá 0em (lO:Q) pop- Será COnsl :a o ba l.l a o nota máxüna 'de quarmta (40) POIl- 1 ,·se~a o St,gUln~ clltélIO, ,. . 
~ didato- q1L obt..-er n:;t.a !gt:fll ou su- to,;; val~ndo s~~t"nta I{H}.) Dontos u.; Qbt1da a meõya d'i'>.S nota~ lUI.~ mO_ 

. '".'.".',,,, perior d s~s.s('nta 160) pOntoS, D_fte de u-:-rfeiç&o.·1 1 va~ de Porwgues, ~at~mátlca, Cor~-, 
. Duração' da p:'O\'A -' cento e. - RoeESS 'EG1'-'L"TIVO '.' ~ ! arafia do Brasil, HlStórie. do BraS"ll. 
minutos. P 'O u' ...... < "O cancUda.tQ deve:tá l\pres~·ntar. no I Dlrelt.os COIJStituc.i01Ja.t I! Administra. 

Será cons1derado hallilitadn O- .:an- 1 - R.e5im~nt.0 Ir.,:erno. Sede- d-o n:Íll!U1o. cento ~ quarenta ,/11:°' ~~- ü\'o Tét'níca Legisla':!.va. act"escen-
didato q"'te o!Jtiver nota igualou su- Smado f"edel'<tl E!eiç:ão, ccmp.o5'lção r..:ctas por minut.·:), s'Cn_:\o, ol':scl::-SS1fl- ,tar-se-á a nola dupllcada da prova 
Perior a. s&,se-nw. /601 P"Qut-o$, e compet.ênciôl da Me.';a, Atribuições caUo BI;.l.i.€le que átlJ1gll; um numero I ríe DaW:>grajia, A nota final <;;e:-á, esta 
In ..-- COEOGR~~FiA DO BR.ASIL da Presió-ência € da Secre~aria. co~ .nfo]ot. ~ 1 ú:t.:::1U divIdlda ::;()r três (3), 

tTI.!.3.sões: perma.nentes e Te~nporál"las. &ni (,ctl..$~deJ"s.d.~ t:;::t.b~.il.t::ld(1 o can- i Após o j1.llgamento rt€'la Banca, e 
1 - Limites e p.~ição g;ografica CO!"!lpe!.ência. Se.s.'3óes do Senado: .:üdato ~ue ob~!V/;:; nota' Igualou SU-

j
' ante3 da. ici:.!m.if1ca.('âo, as p:ovas f!-

no Continent-e Americano, pl'eparetÕrLa..", ')l'dtnária-~, extraorcti- ptrior a sessen~a GO) pa~lto~. carflo â dLs.pos~ção dos cand~datos 
Z - Estado!:;, e-apit.:llS e ci<l~d:~s uárias e sol.elle~,. Pública.s e secretas, O tE'XW rn:wtogriüact,;1 ou lmpl'c.ss,J ~ para' v"ista. pelo pr!ZQ de quarent.a e 

principais. port-es ·ma-tit1rr;os. flUVUllS. :projeto}: espéc.ícs e destinaçáo. I'ra- jeve.l'á cbedece:. no mOJ::lléllW ae 5UQ; oito 1413'1 hora..,>, a fim de po:,>Sibillt,ar 
3 - Regiõ~o;., sua.s princlp:.L<; carac~ mitação das pr.oposlç.ÕCS em razão de tran.:.;c!'iç§..(,> c!3;11'}gT::f.,.!Ui~ t:1 se:'ulnte: f a furmulm.:ão de j·ecUTSG".$. se c~blve~.", 

ter1.sticas, prodttção, supel'f:cie e po- sua natureza V01:::çáo: processos e o, a linha pactrâc será di.' setent!a O recurso constarà de petiçãO di~ 
pulaçãO. métodos. EmEndas: conc-eito e cons- 1.701 espaços, sendo t.cl.erado, à dl- rI~lda ao Diret.01:-Geral, sem .:(!lebl_':J. 

4 - prjnc~r:ftis b3e!::t.,s nt1V~Gl-s~ Lrt- tit.uição, Requel!imentos de inf.orma- reitl1, o excesso ou tal;3 de- quatro "df'" 5ígilo, O recurso, formulado pf'.lO 
8'00. . çôes, (.1 espa;os e.· antes dnl~ú1t.inulA pald, candidatO, tlf!vera, ~ pen1l; de indt>-

5 - Sistem!l orográfleo; d:visÔfS e 2 _ tteg71nenvo COmum, Bestóes I/":'?-. Uni21 tolerância at~!: de tres (3) I ferimento in limtne. ser f1mdatn('!l-
BubdivLSões. . conjuntas Con-nx.:aç§.o SessãO de 1m;. espaços, qLl311do êstes fqrem necessá- t~d-J e indlee.r. oom- pre.cisão, as ques-

6 - Prlr...cI;:xlis vi os de c{)mUn1C3~ talaçã.o do Con;!res.w, Ses~õe.s psra. I'to" purn o ajustam€'nto.:·; da rnargem: tões e 00 pontos obJero de revI,mo. 
ção! ferroviál'ia,s, rQd-oyiâ,rias, u4' .. rítl:.. deliberar 5õbre o veto, Sessól'~ COn- 61 f'ntn> "!$ linhas o;i espaço será! Aceito o reeu!"so, o Diretor-Geral o
llnas.- nuviai.s ~ aé1eas • n .. ntas para dLsr:;-u,s.<;ão ~ ~'o-~aç~o de Id-olS Cl). O p:1.l'9.'.p:a.fo s~á d-e cinco I mcarnmhará à PreSidência da Banc,!. 

7 - rraduçl1o: .agnL-ulturtl e tn .. pro3et{\s. de mlciatlva dQ Pre~ldemc (5"i es!)tlços' .!~ Examüladora, que mandará proc-e.der 
ãiu:;tria C01.!?~:-tio ln~f:no_ e ,e:lCtITn~~. rl:(I B€pú~lica: t:3Jll~t.açâ( dc-s prO.ie~ C) a'pós os ~inaiz d~ pJ!l.til'a'Çãil de w f exame ti:) matéria 'que deu origem 

a '- Era.slli.a.: C~!l .. <;t. uça? da ~oo:a Itas de ~1 ~ mo.os pr"(}~e~ de ~endas verá "Ser de~:mdo !'empTel~ um (l) es- â o-et1ção. . 
Ç~~lt~,. S,U? nJ.'.t6:'u. sEr;tHl0 e~Q"c{)~ lã CQn~tltmça~ çoml!;.soes ml$tas; e.s~ paço: .: I A BiUlca. depois de oonhecer d·).g 
tuIco. pohtlrc ,e. SOr:lf'"~ educ_u~"o e péci.es e tunc!un.3.J.-nento., dI uno ( permitldo o ·;.uso· de bOt- razões . apresentadas p~10 recorrent·e, 
eul~ura.. Sup.eJ.!}!'Je. e 'p;);n1~aç,)o, valer' cem 100 :'acha nem de eal"Jono.!, fará reví.são ~era.l ou paryial da pro-

.E.sta pJO\'a vâleJ.t., cem ,10ft, pJn· Esta pr-ova ,. a < 1 pOl1- ObSerr-açdo _ Os U<ít<lS mlmeogra-. va e emitirá parecer fundamentado, 
too tos. fados. fornecid-OS pa...-a a. prova; não mas Só poderá propor alteraçãO da. 

Duração d3 provZl - cento vinte Daracão dl. pro'ra - ·cemo e vmt-e es~arâ,,. escr~Ws '1A linha paclr"ão q.e nota n.tribuiãa anteriormente, se fi ... 
~<l20) OlilHllQ:: . 11::0. nünut03. setenta (7[H espaços qut~·. e-nt:-etaDt-o,' caro eviden(!iado êr"l"o de !a.to Da !ln1i~ 

Será oonsld~~raGo h.dnll~taCfo 0 :!'tl1~ I S-:r( ccnsidET~iio- habilitado 0, cau- :Ieverã. ser observada pEi~os e.n.ndida- cação do critério de julgamento, Não 
tlldato qUf oon"t'er oo'·a l'6Ull cu SU~ dl~at.o que obtivlM:" n"'~a igualou Stl- tos. de confonnída.de com o item a. será apreciada 3. reclamação, se não 
perior a ses::.rnta rO'J', "ontos, per:or a S~Ment:l'; r,61H ~Dtos, O computo de er--rQfi .se lal'á. de acôr- redigida em têrmos convenjente~ oU 

IV _ H1S-~OR1A DO 83.}~SJL VI DIR ITO CO"STITUCION AL do com a tabfJa ~gTllntl:; não indicar, com. absoluta darem. b_ 
- E ,i.,( j .1 Cada letra ou sinal falhadQ ou mal t03 e 'circunstâneial' que justifiquem 

., 1 _ O dCSi:G!Jrimeutc do e.rMU. \'1.$_ 
to e expllC';:I,dc.. p.eiu,:-, ma& C.J.J.l,;S.aS reais, 
as transform&çÔ2S e:::onômlc:as da epo
ca., 00, Cont:.n?.tlte- Eu.n."l;eil. a.'õ gran· 
des u:.\vegacô· qs d,e.H'()brimentcs e 

• fi, expans'ã{) marJUmfl ~e !?ortL1~~l. 
2 _ Primeiras expft!~çúes. capaa· 

:rüu herj,d.it.8.~'1:3.$. 

3 _ COlo:lü:,aç'ão Go\'ê;"!1~·Geral. 
Lut,a c1"nt·rf os. frnnC:êH':; 

4 _ Expaus~o te.r:·i.tol"iat Ent.ratll:ls 
e bande.u'~~ .s.ío ViCirl.LI:. OC lwaç:1O 
eent-l'O .. sUl OC.U1j)õl.çA.C dt.. Sul ~úc:1eo 
de irrat"iaçio na.<:t()ru ?HIlSmbuco 
e Bahia. Ocullaç.u.u Co sertiVJ Oc.u}J..1-
ção do NQrtp .!\ lu~a D"1o PQ~~e da 
terra, gm.b.oabl~' e ma.scates.. 

1 - c'PncrHo de Nsção e de Es- imnrcsso _ lí2 Inu!io) êrr<>. e permitam pronta aDUl':1-çãO, 
taào. Condições ce existência do Es· Ca.<l.3 etra cu ·tnil cl'iado, omitldo Depois de aprec-iado~ os ~eeursos 
taciv. ou excedendo a margem ;~8nt.er!or -. pEla Banca., cabe ~ decLsão fmal aO 

2 - Org-gnh:açüo Federal. Os Trê.s l {uml êl'ro.· ';:j lÇl secretário dQ Senado . Federel. re ... 
Pndêr-e-::.. Fortna doe ele-ição do Presi· .Cada .clUils 1f'.tJ.'ss ou slh.a.l.s (~m as presentando a M~a, , 
dente de. RepÚbJita. CompetênCia da !""espectivM púsições L'1veJ:hdas - 1 - "Os Unütes mimmos es~2.beleCldos 
união. d~ J!!"'.Aados e dos MunicípIOS, (um! êrro. ,:~ serão rlgQf'?S3mente obe.dE"c1,dOS: Apu .. 
no poder Legisl<:J.t1~'o. Câmara dos Cad-a espaco a mais C':l a menOS, \ rar-se-ão as frações até miléElmos, 
Oc-putados e S€.!\aoo PedeI1>1. AVO eutre li;' unha.:; - 2 {do'.:.::~ erros, I DA REALIZAÇAO DAS PROVAS 
In.''>titu('icnal. Atribuições do POder Exce-~o ou falt·a de r..spa~os !lOS 
[l~gi.sla.tfvo. rniciaUva das Leis O Or:... pHág-r!l.fos ou entre p.alavl:as e sin.ais. Será obrigatórIo. em tôd~ as P!'o_ 
çament-o. A O!lciana.lidade e a cida~ D0r espoçe _ 1/2 ~tro. .: . vas, o um da Gl'~ografia OflCi:al {Pe_ 
dania, Sufrágio universal e diJ:eto, . Palavras a menOS _ por palavra 'Iqueno -VOC.a.bul~rto Ortográfloo dfl. 
D!rel~ . e gsrant!as individuais, Le- -'l erros,' 'I Lingua PC!·tuguesa., da. Anad-emia J:,ra_ 
'!"i~lacão 'Trahalbfsta e Previdência 'sl1eira de Letras _ edição da IU}-
soclri"l: preceitos Que a fundamentam, PalavrM a ma1s (e-ertas):: - I)or pa- prensa Nacional, 1943). 
Edllcação e Cultura: princip!os que Ul"Vra. - 1 ê!"'ro. ~.\ Ali prQ-vas sel'áo manu.scritas a tin~ 
reg-uMim a legislação do ensino, Fôr- PaJa\'"l"Us R màis (~rradtls) ... - por ta. devendo o can~da~o, comparecer 

_ lnv!ln}-S b.)lli.:1dcsss. tn!u::reí- çaS Arma~s e sua mi~~o. "?1.\~vYa _ 2. arro.s 1\ mun.ido de eaneta-tlntelTO,P? €Sferl~-
5 LJ.nh[l~ stl:oer~o$t..'Ui: eÔffiIJJlto de :teZ gráfiCa. ca.rreg~.d.!l." O emplego de ~-

ção pernamb\1('~\.r.l, Esta pr-ol.:a rale:'A ('em (lCQ) pon... HO\ erros ê reOOç-.fI"O d.'~ ha1A<1as res- pis ,ou d.e l~pls~tmta ,acarretará a 
6 - Repú\:}l11a dQ,S Palm:.1i'"t>·S. R..:-. jUl'"b' - d __ eento e vlnt.e 'JecU\'a..'J :,' dee'<.'lassif1cacw do candidato, 

.volução de E'~('kman, A Revoluçât? d: uraçao a proõ"a . ~~ Adcte:rse-á, para sigilO do julga ... 

.Felipe do.\o SaIlt~.f: €m 1120. ' ,l~(JJ minutos, Sempl'e' que. c canctldato tl0uVf!r co~ mento. proc.essn que impeça El iden ... 
'1 _,.4 ConJ't:-eçãe tJjnelrD. ·S~râ. consid.E'rndo habilitado O can~ n:c-Udo QualquM' dêsses er~~. ~ e I'epe-:

I 
tiHcaçã,o tl.as provas. as qUâl.<: deve ... 

8 _ O Jü:c v ... t\ R'·VOluÇÊ.O Pt'!'"- d:d~to que ObU'i<;l" notB igual ou SU~ th eorretsl'lent_. !cirO .8 S€!tUlr, a par~ rão, para isso, oferecer o lJ.t;SlUC as.. 
'l1ambucun:, qe 1817, A Regência d= f oHjor a. sessent.a (GO) pontos· l,e erro da ~er,.Jhe-á computado ape- pecto ql~Wrial, ' 
([) P do' . na." t êrro, . :, AtJiQu1J-seá 8: nota zero t()) ti pro 

9 ~ r tndfP:-nc.êncin.. A Guerra'" da t'11 .....:. DIREf'fO ADMINlST.RATIVO Separaçi':.o' de 3.ílaba \.t~'-ada _ 1 "3 qUe a.~re'õ.entat sin~~, expr~são 
Indep€l;ldér:,'!\! na Ba!1ia e nn~ .ol!(;r~s O r g fi n i z a ç·ã o Admln~trativa qa . ' , 011 convepçaO qUe possibllit:e "e! lden.. 
pro\'!iv:::ia.s O 9~BnCl-rO ImI)eno. A União. Presidê:n-cH1. da Republica, MI_ erro, ~~ tlficada .. , 
cri:~e de 1"3~:l1 t' a AIHHeação. nl,s!;.ér1(lS, ConselhOi: e órgãos, cargo.s O 1ulganv·nto da pff'>Y:; .pe daU1o- Os pontos e os texto." ..::eJÍl(' sor-

10 - (j (.l2rtuel-o re;e!\Clat. Re~êncl,a Públicos! 'conceito, provimento e VQ- grafia obedecerá a-o segUlIlt,e: teac!os e os 1mpl'e.Ss.CS respec~~vo." pre ... 
trina, ·priJ.v~~ó::a e o~-~'man€nt~, Re- cânci;l. Estágio 'pr~b3t6!"io, lnstersU~ ComputadO o número d~'~ pa1,1oodas paraõos I~a presença dos ~:JlIa~dalOS. 
gência de. í?'!i.io A "cabanada' ml c.lo e e§t.abllidade. promo<;:õe:3', Liçen- '1 batidas cbntid[\§ no tJ.,€.~i,ho forne- " O ~a:1~ldatç q,u~ s~ ::~tl. 81 dO. re.. 
·'RevolUç!i.o de Vl~~:?e·.'. A gUr:~i?- ç!t.s &esponsabUidades; ci\'il, penal e elào até? p.!J11W alcançado:1pelo can- ,,~nto dUl antt a teal1zaçao d?, ptova. 
lias "'Fanapos" Re':lenelE1 de ~~u;o adlmn~trntlva. dJda'to dedu:zir-se-go do tútaJ bruto estar{l., autoruMicament.e, ~Xd,!-ldo do 
%:irnnl~_ioAr'ld','~aebd,n.'dpa~lroA lI" Bala.l90a". Reuulam~nto d..."l sec.retariEt do Se- 1e bathlas 'i erros dati1~râ;;jcos mar-I cOnl"Ut'so Será, também. 2x:-:h':'1 (1o por 
.n... .... 0;' - d Cf I Çt 6 de 1900 c9dos H-egIUld{ o espeoin-ea~:1o acima, ato da Banca Exa1l11nad.ya fi cs.n-

11 - Go\'êl'1:!O de P Pedro II. So~ ! nadQ Fe eral }e~o uç~.o 11.. , ' ().\ qualS wrão multipUcado.I por dez I didat.o Q1.lf. se tornar ('Tlln~1rll' de in. 
lU1;ão de ecnflH.!)S ~ p"c.ificação d.c,s le SUMo alte:'.aÇQfS),. Nos casos~ or,.s: {lO>. Oh"~r~lS-6-á, assim, (J~;I total lí-wfcnrreção ou desC'or:(>~la pR"C:- com ;"\S. 
l)ro"l1ncias, Os F'arrapcs e a R.€PÚ- sc~. ·0 canQlda.t.o deverá ~eC(.\~ret' R· lIt: '; 

fi 'i 
~\, 

I 
il 
il 



~~~~~=-__ • ________ ~~.~.I=4R~I~,;,!D.~O~O~O~NC~R~E~SSO~.~.~N~A~~~10~N;A~C~1~·~~"~·~~·~~~.a-______ ~A~gÔ~.~to~·~de~1%~4~2~86~!~ 
." Sábado 21.. ". -1 
exandnadore..'i, seus auxj!lares ou mes jlorventura. já. prestadot' e não mo." em que se a.cham estabe1~cidas. dcterndJ:íddos. O cand!d,ll( cc'.!, P1" 
qualQ.ue~ aUW1'ldade presente. Sofre- lhe sendo permitido prestatl ás pro'Vas Jt de dots anos o prazo de' validade tru" sempre em ~ont:.ctu ~f}n~ c. ~~ .. ' 
xá. ldêhUca penalidade ti,Quêle que. subseQUente3. d{. presente concms.o. e. oontar da nado, para não perder Os iJ['WO~. 
d:.lrnnte a reaJzação da pl'Uva, fôr Tratando-se de concurs,y de P-:'9vas, data da homologacão pela Mesa do /~ VISO 
CIf.:11do em flagrante corrunicação para. a primeira Investidura ern car. Se ... aga Federal, prorrozãvel por mais 
com outros candif13tos ou ~"",sSO!l~ es.. go de carreira, a tOdas se 5~bmeteão dois anos. 
tnmha5, \'~rbittmcnte, POr ?'.crito, ou. CS car.'d!ltos, i!ldependell:...e~-€.nte de serão publicec!os ap2J::i'.S (}-, resut 

o Scn:J.uo u3.o se C.:~~;. ,; .,~·fC c,~,·;] 

no pre.:;en.e nU.1 nú l".4· 

por outra. fo:-ma, ou d} .1,:,', ')t;·10 de tItulos ou diplomas que pr.<:.Suam. tado.s que permncm a hfÓi":'ii:'I)!!.-O do 
n.)!as, livros ou impre~sos, salvo os Observar·se~á a ordem do edital, na. cal~didato. 

la;âo ... tnorJ':;lJ., 
As lllScnC'Cc.,; J;JrJ. o "~ ... ,',~ ,_c 

s.e refere o "pf;:;S(,ll;~' t';L~j 
aIJe;-tas até C u''l ., t::.' -.': •. ~ .• : .... expressamente permitidos. A a.",q, do=. reallzação das proves. A ·B::.nca Exa:.. 

ItrobaJhC'S deverá. rt',;ldrar Qu"Jq:;er rnllladora. entretanto. pode";j alterá~ As nomeações ob;;j~erii0 r~~orosa-
(y'nr~tncin desza naturc7.,a. la, quando o considerar ronve-niente. mente à: ordem de c18JsifiLilçla. 

8 àS 12 hDn:~<;. JJO S"':.:~J C'"~ 1""( :10 
EJ.dficlo 00 Sên..!c..D ~;~-:L.;;'l. (li l~. I .. 

Não haverá, segunda ct~at1'adfl. seja 
qual tár o motivo alegadO nara jus
tinear a ausência do canêl~dato, 

Das Di.sposições GerQ,!s OS casos omi.~soR serta re,;olviú';)S silia, a 'i::or:tm 'do jjJ. 1"1 lü" >l.e 
pela Banca Exarnl.n.:l~o:ra mL:;.. 

A inscrição do candidato, com B Tôcfas as lnst;uçõ:s, Ch3f1õ.(.: S, avL 
asSinatura no livr,o comperentl! lm_ sos e resultados S!rD.O pub.iC:'ldo~ no sz.e;-e1ar:l';0 c· n~·:) ti' " 

O não com!>~:n-edn:ento a qualq.uer 
prova. unportará em exclus.1o do Co.n
curso. cOnRiderados sem eHitJJ os- exa. 

pUcll~rá no canhecunento des-ta~ lns.- Viário do Conrçcsso Ks IN na e no. 13 de a::;ê.3: o de le '. 
t e j 

U j>' d r.lerUles VU!i1i'r~, C.:-~'.-'· 
ruça s e compram sso r".a;C fIU -e 8cel~ DiárIa OjtC1.01, !t-.Táo há just:fi::ativt! 

tar as condições do concurso nos têr- .para o n§.o atendimento aos prazos 

CLASSIFICAÇAO POR ORDEM DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DE O::!'ICI!~L Lt:GISLATlVO Sl1\.IBOLO ?L-\ 
A TI!: 25 DE JULHO DE 1954 ' 

Vaga decorrente da aposenbdoria de Paulo Lisboa BarbOSa, ondal Le~is]nt1vo, PL-3 - Res .. 27/64 
D. C. N. de 25 de julho de 1964 

De PL--4 a PL-3 - Antiguidade 
Cape a: 

Dinorah Correia de Sá, conforme se verifica da S!!guinte relação 

.1 

Dinorah Correia de Sá • '. 

Nafr Cardoso -. , . . 

•••••••••••••••••••• , , ••••••• " ••••••• " ••• <' ••. " 

••.•••••••••. , •• o'~" •••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 

Elza José Muniz de Mello • • .. ••••••••••••••••••••••• o o ••• o o. o. o ••••••••• 

<!llda Leal Costa.. , • .. ......... o ••••••• '" o •••••• lO .................... o • o 

I..eopcldina Ferreh'a Neves • .$. .., "0 o. o ••••••••••••••••••••••• , •• o •••••• 

Matíeta Jacy de Olíveira . • ••. , •••.•••••..•. ,'o •••••••••• , •••••••• o ••• o •• 

Stella Mendonça da Cunhf~ • • ••••• ". o •• , •• o '" o o ", •••• '.0 o. " •••••••••• 

OlaudIa Adda Passerini • . •• '" •• , ••• '" o •••••••••••••••••••••••••••••• 

Renato de Almeida CherJr.ont • .. • • •••• o •• 00 ••••••••••••••••••••••• ~ ••• , 

Elza Loureiro Gallotti • . • • ......................... , o •••••• , ••• , ••• ,., ., 

I 
I 

Seção AdministraÍiva d'a lJlretoria do Pessoal, em 18 de agOsto dt! 1964. 

, 

3,419 

3.419 

3.419 

2.965 

1.763 

1,552 

1.131 

1.131 

1.131 

1.131 

I 
I 

1 

I 

SenndP 

6.761 

6.761 

6.600 

6.761 

6.761 

6.731 

6.761 

6.439 

6.165 

6.1~5 

I, 

3.164 

r:n 

47 

1.989 

1.966 

150 

953 

L094 

b pjGtuUhenne Oscar Tozzinf DeIla Guardia., Auxiliar de Secretaria sub stitutn FT·5 
ens n o D~at'teJ Direto!' do Pessoal. ' , 

Y~r:t SU7a de 1\:.":deiros, Chef" ~a Seção, - VISTO: nu ... 

Comissão de Educacão. 
e pulfura 

ATA DA 11> RElll'1J.ML-"Y.'H~I· 
2Ai:.\ NO DJA~9 P.F._ftjJl)~"ro 

CiliLla61. 
As dezessete e trinta hJTas do dIa 

dezenove de agôsto de mil novC'cen .. 
tos e sessenta. e-qúa~ro. na' S-aI.Il. das 
Oomissces, . sob a presidêr..cia do Se .. 
nh:r Senador Menezes Pimentel, pre .. 
sidentes os Senhores Senadores An .. 
tônio Juc6, Mem de Sá, Pessoa. de 
QueirOz e AfoI1S() Arinos, reúne·se a 
ComJssão de Educação e Cultura. 

D:::-ixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Sena·dores 
Walfredo Gurge1, padre Calaz!:',DS e 
Jo,;aphat Marinho. 

li: dispensada 9., leitura da ata da. 
reunião anteri(lor e em seguida apro· 
vada, 

Dos projetos constantcl1 da p!1uta,. 
são relatados os seguintes: 

Pelo Senador Antônio Jucá. 
1?.tle. aprova~o do Pr~o de Lei 

da Câmara n9' 95,de 19fJ4,' qUêCrfa a 
I!.""'h A!ll'0fé~-ª.· Ulierab.. ES
. f,~dOae 1Qrlnàs ITerars.-e~dã~ outras 
]!l'WdeÍl(lI.;,.·· .. . 
-aJiQw.e11ilii~J?_.lm~.Jli..scussãJ) e 
~~aprQvãd~~ ,!~.~ç~es. 

I 

ATL DAS Cor.!ISS5ES 
\ 

Neto, Wilson Gonç~lv('.s Ejum'u!ldo 
Levi e José Ermírio reune-se a Co

nú- \missá<J dos p:-ojetos do E::ecutlro 0119' 
D?n~ em sua reunião df'libfTílU rêsse o1;vi(() 

mil ! o P7'~sldcnte da c:a N;J ~'cnal ~le Al .. 

~~~~~~~:~!id~~j~~~~~ Ni- I c1Fs, Crnera} E"lm'JN'lo O~'l~,:-:'ni', 

:~~;~~~~~:~~ êUá- que se fez acoITIlnn',3l' o ír:-n::::.:ll E"<'llndro Souza e Dr, ~''':-'''''l':J P: 'as, 
sObre o Pl'o11.'to ele Lei d1 ~iln:-:ra !lú" 

â§::E:IDl~;ti:h~l Péricles: mero 102, de u:e·1. cme nutori7f! o Te
_ Pr~,1I"f) f"> t~e1 da d:~m'J),l nú- $"uro N:"'eional I"\uro\'::tr a alt:ro.ção 

m.ru:.!Ll?4.~4; . .f1!1e-·~r·a-!Cte:.; 'd3,:,"L;,:,h Cc!n;J::r.~11a. . 
dacã,o do l"l.'m X Oo'-:rrr: ·19,aá 1!~1 a pr~ldência, o Se

nhO-r .E'2T.a-do-r Menezes Pimentel en
cerra a reunião; lavrando eu; Aracy 
O'Rei1Iy de Sousa, secretâ-ria. a p-rn.,
sente ata que, UWa vez aprOVa{}I1, serã 
assinada. pelo Senl1<:r Presidente. 

o senhor Seuador Aloysio de Car .. 
valhi>, Presidente da comis!:ão de 
SerViço Público Oivil, em vinte de 
a-gôsto do a.no de mll novecentos e 
sessenta e quatro, precedeu as seguin. 
tes distributçlie-s: 

I - Ao Senhor Senador Sillefredo 
Pac~ 

nl_1::'1iC<liL.iâ "CTe Qú1iiPto~Qe' rn52 PPINT1!O F:~r 17 np. A~·ÓÇTO 
<F'3Ià".€.i\1{LMa .FJJJiê!9n~r:tos .Clyis . da ---- DE ISS4 ~-' 
trll.iã!tL:~ O ..... SR, . PRESIDEXTE (João A(jrl .. 

Em, 2() d~ a::3'~o de 19~H, - J . .2!$1I p.ino) - Havendo nú.--nrro le;r:tl. e<::tá 
pa~S'R$ Da1t'a~1 S~cretá:h da ~,om's- at3rta k .ses~ão, 
snO, Como se recordam 0<; companhc::,cS 

na n-cssa ó.ltima reunião os nobl'e8 
So:.. 1adore5 'Bezerra Neto, Mem de Sá 
e Wilson G-Dnc;alves manifestar2m in .. 
compreemão em face dos arts, 3(' ~ 4-91 
introduzidos pela Câmara a(\ pro:etOl 
de inidativa. do GOvêrno B prop6sito 
da autorizaclio de eleVllqâ-O de capital 
da Companhia Nacional de Alcalis. . 

Cemjf<l3? dos prni'itQs 
do Executivo 

13.' RFUNIAO~~REALIZAl>"-E'M .17 
@ AGoSTQ DE J~64 

(Ip<TRAORDINÁR1Al 

As 16 hora,. do dia 17 de agOsto de 
Ul64, sob a. pre.''ildência do Sr. Sena
dor. Jono Af!r':pino. pre.~idente. pre
sentes Os Srs. Henadores llezerra 

l'ncumbiu_se a ConlissA.(\ de sol!cr-' 
tar Infonna~6ef! aO Sr, Minl~tro da;' 
Indústria e comérci~ e. se poo.sfvel. ~ 
nres("n<,!\. df'o Quem pudesse esc'arecej!' 
as razées dês::,c diSPOSitivo e a ccnv~ 



OIARIO DO l,;üNüFiES~O N",GIONAL - -_.-
1I1[;llCla, Ou não, du mesmo dl.21lCSitiVO, ! quando se convenceu de Que a ín;cla~ I E' A Companhia Na.:::c~al de Alea· cêrca de 6 km, fornece o calcá do COll
em face da política do Go~érnJ em tiva pri.vada jamais se a'ventu;'aria a ji,) uma Íllciúst:1.a (;onslderua·.l, pelo chífero, cujas áreas p:'oopecç.adas e 
relc.ção àquela COmpanhia. solucionar prcbkma de t.1o g:'al1d.e G:Jvê..no F;::üeral, atr&lvé.;, do uecreto selecionadas asseguram uma reserva. 

l!:ntendi-me- ime1iatamente COm O j.nterê~se naC1QllaL I n'-' 3.263. de 2.5.56, de ir_terês.se mili- de' cêrca de 22 milhões de t'Dne~a1a.<J, 
, , tJ..r. em facç d~ inúme:.M uplicaçêes i~t· ent"e"'u di' i d 1 Oo"t d' EI Minislro D.1niel Faraco, c, quan- Ou o COverno Fedeml to:r~::l'ya a ~l 1,ú.OS 'eu~ p-~C:uto' nas indust'la d ~ o e, a ' . .:> ar a e . '<J • .! 

d cte no"" ,."unda con"erc:a tele- o encar"'o de CO~lStruir a fá-b';ca ou ~_,.~ ,:,~. . s e conch-as durante um período de melO l .,_ .... <> ,-...... <.> .. , ,~, tr·~n~l"m'ç-olntlm"m('I~ellta~ffi· él A" d' L .. , . r .. l:ca em que S. ExR. Já ~e jul .... uva o Brasil ccntinwlIia, llld~.fInidamen- «:.:: ~ ,,~. ~ ~.... . 1- '-, ao s cu o. .em !s~o, a aJoa {~ um n,~ 
U • • ,j..::> t ':! .' t - d ........ gU!.c.n .. :l l'.ac_ona. O Av~"o GR Itural e glO"antcs"'o p"8~Gnc"ntr"'dor ca'JJZ de prestar e.:;Clfl,reClmenl,os,.en- e, sub:lrdl-'13. o a llllpOt.'':::ç':10 ,e bar_ n\l'J""D'~ d" 7 8 61 do ,,[in·"",',,·o da I. dC"o F' . ~,'::, '- \ '::' • . b' t d M'; L~ 'lh' ... " .... -, y ., .I.'.' ...,.,. . .'>en o ~""J • rIo, ~laQ'C,-olt!Lm.nte. 

C:J\~ra-.<:;e nú Oa me e o .:1~n.s~.o~<::~ In ~~. ~. ~",,"')'" GuelTJ., t:-e~r..ma 'J. sua aL.u. 'i1znifl-lp;orque salinelro d:;. grande imp~rtâll-
O-e"ll?xal E:1mundo orlandim, .Pl''':~l •. .., ... t.,r.c!G-":ie, c?,m:;)s~.,",_b~, q ... e] b3.,- c::!r.lo p.ll'n a S~;5ura.uç..l N~::!~t11-d1. /' 
dert da Ccm1.)anh~u N::..cion~l de 1\1- I rllhü é a m,lterll·prlma de um nu- . i ~I;:_ ' l'n ' t' [ :., • . . . . 'd d· d' t' ,. "", -.~ . ., CNA d 't~··· - ~~ ClrCU:lS a c:3. garan :? a o.) Cll-tcn':,S, quo ~:e prontIflCou a e(j:n~3.:e- mero CCi:Sl erável e In us nJas- eCl· .t!., ,J,,, •. m, a L • C m Y.e_~-e so- ~ d -"'1.<>' ','~ b e~~' 
cer a e' .. ;ta comissto. psra nOS tr:;! :er \...cs, V:c..o tinta.s ,:' \'ern.ze.s, cartum::::, c.aI; t..:~:a te rem v.st-a: o. .àe.~envol- fr9~'O 10 ~~C,~ t~Yç~oCQm~L1S~:-'.I\~~r.~i ._~ 
~ oece"~t::ns e!:C1B.leC1mentcs, 1;o·,P';!. "; ,yeu ". p:ásticOS. 13'f:nn':;20 Cil! vlrn. ... !:~.) (Y.::.;.l .... mi~o, cllucac:.!o?a. e sa- ~n!n ctas"S;~ s 'c:~ \~ .... ~ c pro"'~":~~ 

• S . p:.uo:~o qulm.ca em gemI, etc. - n ... ur.u 4,ue \'~.11 trl>.z,en:lO .'l. v.:;..r!{.s mu- 11 }l.L ai t "O;n ~ ... f~ .. 
F.'rr ... f:1ce Gf~.so, pergUlho aos ;s. Se· 'era S!Q todJ-s 0.5 pO:-Jtos de vista dt:.3a~ n:cip:c5.Lummcnses e .aO~1 S'::Us 3.CO.Q )P.e a empresa, S 0.(0, a au,lO.3.t:. J:::~~ra .. 

npc:')!'~s f:e e~t.::o da ncôrdo em ql1e "0""" há d p"'-n \J qu Bra~i1 c-no emp;-e-;Cos e .suas famílHs A Alca- Cla en,-t sal. AI';n1 dl':;S.O, a !:tb~·leJ. flC~, 
:>6 dê ini.::::,;:mrntf' ,a ~'~lG.'Y a :.:0 de- Iti~~~;,e 'atre~;~ú" nos ~Z~'!'ES dá tn. lis cc::'.).;! o pJp::l ds cria.; ia'::Li:.a.-dcs /apr,?Xlm.aoament:, a ~O m::~1a3 dD RlO 
nC~81 Edmlm.d~ O:~',~n~mo, p~.~~ 911:: POl"uJ.f'r.o. às c':i.!ipcn:bilid::.des das íon- na~u'-ta r.:!Jl"'-.o tais c'emo: ~&u.a dcce, ~~ c}rca de 2'~,~<"}:nl .ao po.to d,:! ~ En.-
no"> f'~ça ~ E'XP::J,:~l, ... o, e. p;s:~r.or I tCS p~'cd':toras e·tl'3::tgC'ir.as. ::.nerg..l eL:~r~ea, conserV:l~ia() c.e es- ~~.a.~t~,~dOS AaJ~~'l ... lJor ontl.~ le~.';b~~ 
Olé'nte • .!~J:m f~.IC,,5 p~r!!nnla .. qUt' I, :rJ.d~s cl..ú';:l:.:::tóriCB, etc." _ letra.c.) de, ~m o .... o~uto. o ccrn-b .. st1. 
cadá U':E'm:ro d·\ CO!n~"ao de'ej:: Tor· ... E;a r:. l'-:-tsario garantir o aba teci· I ", ••• ' Iv!:.'l. n~C$'::::'rlO à tTs!Ua, a, um p:c.ço 
tr'Mu!ar l:"1. S. Ex'> I meuLO Ci~· l>JTrIlh,l ao 001'50 pn.:.;"" ê., P:n:a CJ..'W S? tenha :uma .{a~lda 1deiJ. Ima~ ~arato, pc~rt:.mto, QO Qu-e nll. 

~du'[1"i3[; livrar 2 Nação dos perc':l-lda hls·~'~a G::J.: elllllru..a, p~üemQs rc- ,malon:l. d'JS OUl.-rcs lugJ.r-e~ .. F1ne}-
O SR. WIL':'Ü~ GOXÇALiTSS ,çü.~ da. ul1pür~aÇao; economizaT dlvi- 1I'!mbrJ-t: qu.~. tm 1917! o qovêmo l"e- !n:tente, C!~ll;mtlo o t~etz ma.;:It.lITl,? !?3.r) 

D:;;o pleno e..c01'do, I :t5 que pad.2r.am s::r empregadas: na dera1 COóitava de e.stlmuUft a p:."odU~, tIver ma:s a y~·:12\J.O e;::.Jon~D :~l. 
O s·a. PRESIDENTE ·(Joâo .... t1g:I- 'lqu!J!rã[l de pl'cddQS que o pJ.is não ç~o de soca c:í~tica. .no E~I'~sil 2.ka. l!ornanrl.?,o p.~O~blhv.?~, com:') _a:~ra. 

pino) ._ Hfrvend-p .concord:1nc:U tiR p.CjC, I':a'rr.€nte, n~t·ri{)ar, - Ives de ajuda fmanceua s:./l1c:tpàa ao :e.ss::. ~e.:mo pure?, p.ox.~o a,.fab .. ~:l,: 

... As b_lrçl.a,S. - urr~a palpá~el., ou jas~ern operar nesse setor :illdwltrial. produtos, at,sves dv um teLfdJCO, 
ccm~rsão, dou a pa:.:<\'ra ". I ,~. ~, . ,'!'. ,Cong.e!"!:o pn:-a :;s f!lma~'~ que àe..:e~ ISeni\U para" o .e.c:amen.o ",di/~to d.:>~ 

O SR. BEZERRA NETO _;.;.r Prf~' 1 tr:o>s sub-rrptlclas - qUe se levanta~ I E;sc:,a {ni iat' l' ntal;:; ., '" . I'" 1 ' , 
sidente pGdiria a V. Ex!). que escl.!· . ; am cJ.n,l'a (, inH:htlVa do Govêrno, .~: i c lVa gover.nan ,r 0 .. 0 .. Jurtdlcam~nt.e lDS l~t.j( 3.. In.,c cu "..,9. 

1'eCeE$e' que o projete foi 3.'P. :OV3.. do pela B,.'a!>i!eiro geraram aetcol1fia11çJ.. cria- . ~~ t ~'tiOrém. os efeitos ."qUé tJnh. a I CNA: em S2-gUH:W, a. 1.uta para a C-.. -

Ccmis~&.o.como \'eio da Cá.nwra m?J3 ,ram 11m p.'I1biente-desfavorável aO em· 1 v.s, .~ ~ II '.' ~~. tençao ~e rc:ursos fm::~~~;?St no es
Q tendência da Comi""sB.o era a de ser' precndlmento dé O.tbo Frio, aumcn'l '" O p:o . ..>.e~s.J natural ~o l!ali> 1mp",,:;, I tr,a~~-e~.{), d ... ql~e lL~E'~_l..a\.a p.a~ri. 
,,'., "id •. 'e c;.", - p .... }it' do Go- tnram a ,JcncralJul-çJiú do conceito de po~terlOmlente, o .'lurglmel:~to ~:: fi!- !uqu.s:çao do equ!p.9.mento jndus~rlaJ. 

eã:-... H~_~t: .~a~" ;~-~d ""co .caas a1Ie.- n'~ o. E3t.ado é adTn. inistrador inefi_,/brlca de soJa-cáustica,. tódns v:.sando, Apelou para c.. EJ<!tnbank. l?~po:.s de 
v_,:?o e m. c co_ c m r .. no entanto. ~o abasteclmmto das ne- lono-o con!umo de t<>mpo eSFe fsl~~-
raçoe.:; da Ca.mara. {lU ~e e~r: E.e Ir a c.e~f' ""d d". rt ' . .-1 ., , , I ~ '. _ 
1, ,"o' o ",'do p r e <oi "lE' do 'asn<:lcto. S rI""'''lt·VOS da emprê'a Ce&. a e.., ue ce o~ grUl.)OS In .• US· beleclmento bancar o ametict11Lo fo,-1m c.I a p,'~.l , U 'lJ ~ rr·l• ". , ~ ~-, ~. J , t"riais "ulou tanta e tais exio-ênci ... " t6das 
aumento de ('apitaI porque o projeto, e~p~~!·3.lmente cs que .n11'rcaranl cel"I~' . ,~_. ~ ~l. :n. .,;S . ::> ; .<.-~. , .... 

ca ti m rI 'ad 1 c.--"nad- t""" Iat"".s j'" Sem vida fica"am como A p~jüçzo em grande f'SI.alas, e:.!;lJe- .mpratlcave.s, na ('poca, pc.o OO1€.no. 
nO'I<> ~o "e rc,e~ e~ q. (1 s~ pe,o , .... i~,a r",· ',,'~: !lT'; V'ld.~S inde êvélil1e'l"~'" lUl me- ,tiv3.ndo o supr.mento do mércado na· que nadC\. resultou, de útil. 
VO • .ar.a... am .. ra e • ~ a \0 ' o ' ... ~ .,. .. < , ~ .. 1.-';'. cional so' ro· ob]'eto d O·lit,,(', <-,i Em 1919 efeit pia "]"mento 
fúra do pnu:o pi:e'.al~;;eri.l o pl'ojêtO rr:cr;a de mul:.o;i.· M3S os IpositlTO'io, . : •. ' ...• }_ ', .. ' ... ,,,e\ c. 4r ... ,..ao, ·'":"~·lt· : ri r .o o, n~ '" '. . 
Clr:g:nár:o. . ·ls.'lv€z p~,q~te a. Álcalis nã-o tenha· fei~ jtia,. pç:f o,,~.~,) qa ;?~ gt~erra, t?0.s: ,houye no .. a t,entatIva ]unt',? aO In<er-

. . !tu divu!~aç9.o s!stemática são, de mo- Ino_s~ p~:ql:l-,:, .1-q.~~lstp.p.l);- ~~~SUJ:l.1ldOl.p;ta.bonal B~nk. of ;I?evelcpment and 
n SR, PI1ESIDE?\TE (Jo{;.',).Agr;.p'. de geral q~s('onhec,d{).t. ' Ide á.cal.s, esteve na un.~nenc:a de IRecons.tl'UC:lOt:l. In.Cls.do C? exame do 

'tW) ~ O n-::bre Senao.or Bez~rr.i Neto, '.., _. Ip~:rar por'falta ~~~ ...... ca~bú~a.tp e d;e. 'relat6no ticnwo ?a A1calls, o Banoo 
!oi re!atol' dn projC"~o e, em Sr{; pa- I ,~n~nst: Ja p,.o:l~lr~ e Cc:mP1E<X.Q, cu lO I h~-dr6x'd.o de -Sód. 10. é .d. e out;ra.s rnZl te- lo entregou,. d spo.:~ ~o rnssmo enze ... 
recer, ccnc~u!u pela aprOV5.f.:J.D do pro· 0:.J]:;:lVO pr.nclpal é llbermr o pnls ela nas prIma.<; Rlcahnas. MJJhare.s de. nhetro nQrte~.amerlçano q\\e obst!l
jeto da Câma.3 em p:ncipio. pua que, !imports.~ão de h:.UTilha,·- portanto o tra'oa1l1adal'e~· "V,Ydetiam oSi;seus' em- Icularizara fi iniciativa anterior, junto 
depols de m::;]hor eX;lnlé'. e pelo.:' es~ 1 de e:1f:entar o trutte dcu álcall> -, prê.?Os em coni;3qüência de tál cola~o, 120 Exi!lbank. Após ldemol'ad3 espera 
c:aircim::ntos q,te nos fo-sem pres- é COmpd!el1S!vel q';:e haja erros no c o·paf'!",·traumatizacio, não (~ria nldos le pedidos de infol'mações di} tô1a: or
tal:os, oplnaI C2finitivdme.nte através' empte~nd;m(.llto d2 Cabo ~'r!o, ~ ~om. ~de vencer a cris'!.. Rest'l:~::lglu.;.se. o ~~~" ye~o a re:õ,post!l ne~ativa: o rn
de emênj,a 4U~ fó:.:~z o!"erec:d.n no ple- 'preenslvcl qu~ t::nta havIdo e amda consunlO'·atravt'l.s··dc 'nreõ!{las gover- jterna,honal Bank nao eStava conven .. 
nár.CI do S2.~1:10. N!im. 'o pl'oj::.'to ,haja; dincllld·~,des. !namfnt~!s. 'e, quantidades :tmpOlt-an- Icid? ~e que havb ~,~~int::rêsse d.1 c~
deVe eSlar em face de cor: eç§.o ca na; Ma". da mesro!?- forma que 9"3 obs~ t 3S -de· fl.'ll;'aUs- ·fol'llm excepr!,.onalmen:' )Pital pHvado (b_ra~llell'o e estrZn?;~l-
oprr~un~cnde d~ correção. . ! t::'!cu~cs do_ pa~:J,: ... {) teram vencldcs'?3 te en~;'egues pelas fontes :;iro1urora,s ro) n.a co~t!u-çao da gr:màe fábnc:1 

. . . (\tuaJs este.O Eocndo Ilrre-d\'.dos, e ,os no norte~Rm~riotw..tt, ps:ra -cvita,r o deba-' de cabO FIlIO, 
,Os. e~cl.a!'éC!mento",. que o r..~ a~oT I futuro t;-m/:lém o fnão. jcle da 1ndú~trja bragil-ell·a. ': Era perfeitamente compre:nsivel 

Oiese.13 • mIC a!mente. e ,51?re se as lll- ,I' .,., •. ,' _. !=: 'to' \":" -.' • . i ,_. que o· truste n~o se tn~e~~ru;se em 
W-OdUÇOéS fe.tas na Carni1t~4 c:)ser·· A _Fabnca ... :dE: "C:';)\) F .. l? .... obra· que I ~la, ~rr:p l,ld;nte depof~ .Ie .ta) ex- ajudar; extrElham:ute logl-co que de
varam :) orientação clu Govêrno, ou hon~a. a e~",en •. D.ll~ .nac.o.utl, mo1er· per.e~c._a, ~~l:,',~r .. q )~ra.$Il ~Jell.D a .seja.!"se impet:Ht a fabrica.ção de é.lca .... 

. Ee ~ntra.;'ia~am ee::a o,ientacão ,na el1!re ~fque. ma.s o f-oren: --: e~t{t Iperca.çc3 tE!,o tel'rirelS, e fo,t" por isso lis e-nl grande escala n!) Brasil, pnn-
Tem a P01'3Vl'a. o E:.'. General Ed~ I e~ ... reno ;u:~c ?"~:.s.·l1:.ento,;, ql::iglda e \~ue O G<W7~'~~ Fede!~l r;s~~lve1! en- cipalmente o carbonato~de-sócUo. 

mundo Ol'landlnl pal'll os esc1-sTfci- C.li}" na po ..... cü .'-O.3 fi Opyra.;:jos bra.: ~re~~r o plú ... l._ala d .. L.'1lp.a.I~taçao da Razão: mont ... d3.. a fábrica de AI .. 
ln~nt ..... ~ que d"~.,,iar o~e"('~"'r /slldros. mUllEt:ria alcalIna. 'li • C(lli~ o trust" p<>rderia como eslá per-

, ~.' ~ .. h~ • - d. • A Fáb:icn de cabo Frio - o'lra ... . 'li '" ": _" - • d b" '1 i . 
. ~R ED'r""~~D OOl A l\"1) ..... ~J h I'· J Em conse"'-uen"'''' dos estudús e tra- denoD, () g.lande merea o ~aSl-e 1'0. O ... ' '. -', ...... J'! O h_ • .!'"Jl A., : • que -anra u etlgzr.lt.t'la.nam>ona., mo~ b Ih ;; .... , wci- C Ih! enfraqueceria o contrôle, que exerce. 

(lê o scgu:nt,J) !der:r,.ü ent:e. a~ {{1Je maIS o fore.m _ aé ~s, En"4~ .EO o °tns:eb"~' ddO 00- do des"'llvolvim"'nto d"'''"sa p~odução no 

I 
e.-otá em phno func·or.amcnto dirigi m relO ~"t.o:rlcr. mas, am em, f> ou- . ~ ~ ...... ~ , . 

_ Exm<.' Sr. S-cr:adol' J8[~~ Az:'ip!no . da e operada pCr té;!ufcos' e operári~ I tros órgãos â<J G,?vêrno .. 'f(~i, afin.ul. ~~~l e em outros cen~ros consumI'" 
t.. D Pr"''''i-dcnte d9. Com',:,:?,u dE" br~'3i1cir-cs. /,crh;lda, a Ccmpanhra NecICntfI de .8.1... O' 'h' •• hã ú' 'd d. lie o 

.' ~. c;" ~ • I" , . . calls em 1913 (Decreto-Iel iW 5 635 ra, Ole n<UJ UVI:fi ... q 
PrOJe·os do Governo O C~.b.onato de ,,s,OdlO. U ~arnlha, de .. ~ d"" . n ) . " . 'Cal'bQDato-de-sóo.io (bal'rllba), a seda-

.... m<:'... SrS S"nador":; qUe .alI·s prOduz e de .~lta"'quq.Udade ?. - JU.lO . I; cáuiUca e os derivauos de su-n indus-
E·, . . ,", ~'. téCUl':-~. ~~ua~ ou El.lper.lOr. a lT~~r FOl, ~ntão. es;::olblda 'a :;egião de trialização eIevam e&ta indústria da 
g cem gl"'J.ud€l satisfs.~a{) que ~je .de proceoenc.a estraagemt. A AlcalIs -Cab.o- Fr!O como a qUe reuniel10 maior base a um nível io-ual aO da i!1dú~tri3 

cump· o o. dever de ~o:?lp:;.r~Cc'f pe--a11- I está abast€cen~o, int~gro.lmente. a. de- n~mero ~e yan~ge.llS para eJLinstnla- do ácido sulfúrico" e .0 da sid~rúrgica. 
te e::ta dlg!1a CO!nIssaO, atendeu o a 'mand~ atual ao mel cado consumIdor çao da InflusttIa, alcalina, J)I:i1S apre. Não parece excessivo repetir qUe o 
tonvocz..ç5.o de V. Ex~.. IdO'P?lS. .senta, em conjunto, vantagohs supe- cal"bonato-de-sédic é mat-éria-prima. 

Em prestando inform.ly&..s ra V, Isto já é uma ... itórb plXl"a Um p.3Js riores a qU:!lquer outro pontej': do Ter- d:>- indi,~cutiYel importânCia p~ra a ln-
Ei":as. a ·re..3;Je:to da empres..'\ Que 1m. I q~f!, até há pouco I,e:::npo, i~pGl"'ltva r!tório Na~k:mnl. E~tá, gecg::-à::ü:amen- d(lStria. porque é um doS padrões p-e

~plal1tGu, 'no Bras:l .. a indústria pe:J.d:l ,weta a baI'tilha 'dE' que nece!:sltava. t~, pêrto do Rio e São PauJo,\ que rão los quais se- mede o adiantamento 
. do.:;. ~álcaU.s, estarei pl·~tJ.ndo. co.:1tas l A Alcalis é WIHl _ndústrla pe.su·da. O! dois J?laiores mercaàos co::~um:':1'')- :ndustrial d'!" um país. ~' empregado 
Co T ..... e~ado, ao C~ngre-Ul Ns.clCns! e de bllSe. Repres2ntu. no cmnpo qui~ rÇ~ de alcaJi;S, absorven~o E,ClO1:3 de como fundente e neutr,alIzante:. se:'!e 
à Naç~o.. mico, o que Volta Hfdcnda reprE.'!n. 90 ~.o .. da ba~rIlfia produz1da I!/OU tn:- de mat2Tia-P!ima para a .fabrtc3çf!O 

HepI!O CJ.ue é.um f~l.st2.nte d~ sum:l ta na can:po da m.::t.trlillgia, po~tc.da, pOls sabemos que,.n!? BraSIl, de so:ia-cáu:tIea e para o blCab?:-r.ato 
importanc~a POiS aqUI compa!.'eç(l com O tran":;crt& é o fantasma que amea-jde sódio; é l1rgamente consvulldo no. 
a' intenção s:llcer-a de transn:it~r a .E' uma indú.:-tr:.n pioneira no Bra.· ça téds. in:ciathra. Ainda e;:n Cabo fabricaçã." do vidro, das tecidos. do..<; 
VExas tódas as infm.·macões funda· sil e Uma d3s CU:;s c.ue existem na Frio, pela Ponta-da-cabeça, l"'cal ds- sabões. das tintas e vcrniz2s, da celu
m~ntais .sõhY"e o empreendir:\cnto de ~me:l~u. do SUl. A mera:. é a d.~ Co- t~nte de câ,·c'J. de_ 2,5km da II fábrica, l?se, do <lr~.yon". dos plásticas: u~i
c(..'~o Fno. lcmbla., com uma prG:luçao mécua. de 11.3. uma ramif:caçao da corrlmte ll1a- ltz8,m-no, amda. 'na pro~mçao de pol-

A Gomp..1.nhia Nacional dê' Alc.a.1is 100t l?qr dIa., en'lu,:::·r.to a nossa está nnha au:tl'al, c(:m temperat(ira me.- vora. nas siderúrgicas. nas re!inal'la.,> 
é um exemplo d::., ação S:uplettva do capar.ltada paTa pod'.lzir 330 tJ~í.;l., dia de 17~C que se eleva àiiStJP~:fí· de petróleo, na iUdú-stria qtlí.~nica em 
Estado. já tenjo ~ido proJ:'~aja para dupl1cu'f de das águas e a:sseg~ra, as!:im; um geral. na petro:]uímica e, ja agora, 

S'em embargo Cias terríveis d!fieul- cs~a produç&o. processo barato de resfrlâIne::lto, CUB no irnen::o campo da energia atônü::3.. 
dades que cercaram, e ,,·inda cercam. Pela lla-tureza da ~'ua fabr~cação, é de "ital imp01"tância para :i' indlls- Diante da fRita de xito das nego
a. indú"tria. alcalina de Cabo Fr}o, os pelo processo S01vaY. a barrilha é nm tria nlcalina, que exIge-uma Ilgua de ciacões' nos Estados Unidos, rewlveu 
':x:esultados até agora colhidos e os que .produto esencialmcnte monopol'stico. refrige.ração não superior a 20il6. pera o Govêrno Federal, reçorrer a font::-s 
~ém futuro próximo beneflcHl.rão o O .seu "know'how" nfw é oferecido, ter um bom rendimento. AI! mat.é- & financiamento na Etlrüpa. 
Q,aís, são de molde 8J justificar a mi. ntm cedido, como acontece em re1a- ri~-prlma.s fundamentais }Jal':~ a J"a- Es:;:a deliberação encontrou acolhl
"C1ativa g-overnamente.l. cão à totalidade das outras indúStrias. bncação da barIilha são o ),~alcá:"io Ida satisfatória na França, onde por 

--O Estado s6 se decidiu a enfrentar A pouca 1Jterat.ur-a existente é sub' e, o s~1. A .Lag~a de Ararualp.a. que !interm~<lio da Compagnie rndustrieIle 
• implante.ção da. indústria alcz.'!irna traw.a ael conhecimento do públlco. está lIgada a usm~ por um mmal de et' Agl'lCole de ventes à l'l!:trallger , 'I . 

li, ,-

\ 
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• 
(ClAVE), a Alc.1Jis con!'!-eg'uiu, em pra-I O periodo 195!>-19ü{) foi de grande 
'1,0 curtl%imo, financiament-e de 20 relêvo e intenso trabalho em Cabo 
milhões de dólares para. aquisição do jFriol do que resultou o inicio da f'a.
eqUlpamento n.ece:isário à llwntagem bricação de cal «(janeiro de 1958) e 
da fábrica de Cabo Frio. . ' da. prcd.ução de barrilha (março de 

8oJucionado {!"'se problema através lS60), com matérias-'J.)rimas 10-070 na-
da. celt>brac!io de contratà com a clonaís. ' 
ClAVE, Ra'rantido _ peLo Tesouro Na- O no d" 1961 CC::1"olidou definltl-
c:cnal (em março de 1953) e, t.am- a ... ~ .... o:l -' • 1 
~~rn, ele um eutro com o B~I)E lISO vament~, a e~a ~a fabnc,,"~ao lla-1?0na 
mi'hõ"Cs. ti" C;"uz"iros) pôde a AleaUs ?-e ~arrllha, ~tc~ando a hbertaç~o da 

'.... " ~ . ..'" t b lh mdustrja brasilelIa da irnportaçao do 
1n~";l.ar~ ~m 19A, o.:. S""W? la a oS prc-d.uto estrantTeiro A fábrica, após 
pr:- J.lm.n.ares em Cabo FTIO. t te d .o,t· f o 

M:s, embo:.'l tend'J re.~oJv:do o obs~ os . es s e nJu_ agem e ase p~,,"ope .. 
téclllo financeiro (interno e E'xterno) raclcnaI de 196J, testes de

N 
recebunen· 

num~,C'.,os lato::'-ês de l'.ctardlmemo, to até 14.4.61· ~an~tençao geral até 
p~ " ... :';-~ m a influir no de.senvo~v:men. !~7. 6 ',,61,. entrcu. flOa.z:t,:mte. em .ritmo 
to da CDr.<;truc:ão da fábricr.. Usja !~ndu~tnal de produçao a partIr de 
v~tn a ... dificuldades de liJernçáo· de 1.:.8 ,6.61. 
li::~n,"'J.s. de im;lOrtação. dcm::r~s na. O quadro a se7,uir mostra o acrés
ccmrs:;ãl) d:- cr~ditQ.", etc .. com as ICimO de venda da CNA, o decréscimo 
su"s c')ns~qüjnci.as prejudiciais, arnm· de importação, embora t~nh:l hs:vldo 
Zel1L"f'm d:: equi'pamentos na França, ccnstante aumento do consumo na· 
at:-tlJo nas ovras de engenharia, etc. cional: 

t!195U 
1geO 
191]1 
1&32 
1933 

I.n::<; 

............. 1 

... •• .... • •••• 1 
•• ••••·•• .... ·1 
.· ... · .. ··.···1 
.............. 1 

I 

Importação 
t 

d,~ tel'c~iros 

84.4CO 
79.()\iO 
6L~JO 
4~. '10:0 
26.IICO 

QUí.'n~o aO projeto e instalações da 
u~in~, d-evemos mencionar qlle a fâ
brica da CNA foi projetada de ,acôrdo 
COm e:evado nivel técnico e apresenta 
~racterí:t1cas peculiares que a situam 
Df) plano mundial como u~ína mo
derna. representando o que existe de 
mB:ts avanç8do na técnica de P1'odução 
do carbonatoN Cie-."&lIo. A us!na, ~m· 
bora ó prcjeto tenha sido de uma. fir· 
ma frr.nctha, Krebs & Cia .. II do tipo 
americano. d2stacando-se o desenho 
moderno dos seus equjpainentos, a au· 
tomati~ção elevada e mesmo a pre
s~nça de' equipamentos de concepção 
inteiramente nova, que não são en
if.'ntr-ados em grande número das usi
nJS f'Ul·cp§jns. 

A usIna de Ca.bo Frio é uma ini'Cla
t;va vitoriosa do Govêrno, talvez tlma 
das mais brilha,ntes. se atentarmos 
pa.ra a nu tureza do produto que fa~ 
brlca. 

A si~u~"50 da Companhia é a de 
\lma indústria que se implantou e 

Expedição 
CNA 

I 

14.800 
38.500 
7S.l:CO 
77 .4~'l 

C(m~umo 

nacional 
I 

84.400 
93.000 
99.500 

115,50() 
W!.200 

Art, 211 E' o Minktro de Estado dos 
Negóc:os da F a zen d a autorizado a 
subscrever, pelo Tesouro Nil'3ional, aS 
ações necessárias à tntegraliza.ção do 
novo cap:tal. 

Art. 311 E' o poçier Executivo auto~ 
rlzado a abrir créa:to e,o;pEcial atê a 
ime')rtâ.ncia de Cr$ 2·1. ::>00. 000 .0c~.OO, 
destinada a atender a de.gpesn com a 
integrali7.ação das ações, a que se re~ 
fere o art. 2~ cl::sta Lei. 

Art. 4'1 Esta lei entrara em v:gor 
na data da sua publicação, revogadas 
as d:sp~.si\ões em contrár!o.·' 

O ~E'gur.do prob'ema - c:mt.l'ôle das 
importações - nos têrmo-s do Decre
to nQ 52.322, de 6,8.63, que d:.s:uõe ';ô« 
ore o ccntrôle e lmpcrtação de bar
l'ilho., e s t ã. resolv:do nos seguintes 
têrmos: 

r,o pre'ldcn~ç da Reouo:ica, man
do da tribuiçfio que lhe confere o 
art. 87. item I da Constítuição Fe-
deral, . 

e<stá entr,:tndo na fase d~ c:::nsolida- Cons:del'andJ Que a CNA está W'o
ção. . -duzindo cêrca cte 'setenta e cinco por 

Com;) prcblemas [und.amenta:s, Já c en t o do consumo de barr11ha no 
~quac'onado" que permitirão. n sua País; 
piena conso1ido.~ão econômica, temos: 

1 ~ aumento de ca.pibl. 
2 - c,ontrôle da importação de bar_ 

rilha. 
:1 - fabricac§o de ~al próprio. 
4 - fabricação 'de subprojutos. 
5 - dunEcação da fé.bric~l de bar

rilha. 
O primeiro, nos têrmos da mensa

r,em nQ 23j-64, de 19.7.64, do Exce· 
1 ::nti.:-;;iroo Senhor Pres:d~nte da Re. 
púb~ica, rstá conccb:do nos se3uintes 
tf>;m,.s; . 

j'Q Con~rcs"'o Nacional de::reta: 

Col"..s:der.ando que O éOmplemento de 
ba,rrilha, indispensável para atender 
às necess1dades internas é obtido p'JT 
!mportrs:50; 

Consierando que I!I importaçâo 
dú~e rrcQuto, por terceiros, ·'.,em o 
nl'=''';,'~·_ rio cont~ôle do Estado. deter
mina a competição altamente preju. 
dicial ao d€senvolv:mcn~o d:l indústria 
nacional de Alcal~s: 

considerando que lt barrHha é um 
prodUto c::>ntro1ado pelO MO, de acô::, .. 
do com o Decreto nf) 47.587, de 4 de 
janeiro de 19EO; 

pela Carteira de Câmbio do Banco 
do Brasil S. A. à .1sta da prévia ll· 
cenç.a dada pelo MG.. de a<:ôrdo 
com os d~cretos ns, 1.246. de 11 de 
dezembro de 1936. e 47.587, de 4 de 
janeiro de lS60, 

Art. 2Q A prévia licença, referida 
no artiso anterior, .só será d!l.'hl. de· 

~~i.s f~;~~~~~~a~~ ap ~og~~b~li~~~: 
CNA, mediante declaração expressa 
por esta fornecIda. 

,. -~. 39 1i:ste decreto entrará em vi~ 
gor na data. de sua pu'bl!cação, revo~ 
ij'adas as disposições em contrário." 

O terceiro problema está perfeita
mente equacionado e em vias de con~ 
<:retização, nos têrmos do c~ntra,to aS~ 
sina do entre a CNA e a firma in$'.êsa 
Nordac Limited, para o fornecimento 
de um eqUipamento cJ.paz de produz!r 
4CO t/dia de sal pelo processo deno
minado de cobustao.:;u'umer~a, lufen.:
So às var!açõe.s cli. .térlcas que. no 
presente ano., tanto infIuiram na es· 
cassea da produção saUnelra. 

O qtw.rto e o quinto problemM (sub .. 
produtos e duplicação de fábrica de 
barrilha), com os seus estudos bas
tantes estão adiantados. 

Em fase de franca soluCão os pro~ 
blemas básiCOs da CNA: capital e au~ 
tonomia de sal, e já resolvido O do 
contrôle da importação pelo De<:re'to 
n9 52.322, aguardava a 'emprêsa esta~ 
tal, apenas, o trâmite final, da le~ 
reLativa ao capItal, nos têrmos da 
mensagem do poder EXecutivo, unia 
'\'êz que a questão sal. embora oom 
maiores ônus, é cnfrentadt'_ cc.": o da 
'J)roduçã:) :própria da em ~,c;a e co:n 
Os contratos ela.'Jorados com saunns 
do Nordeste e de Cf?bo F'rio. qualldo 
tomou conhecimento dos Wrl\:os do 
p::>jeto a. :'ovado p~ ... C â m a.ra Fe

§ 29 As autoriw.ções para c,]:::''':~5ã() 
de licença de iInpol'tação deverão ser 
aprovadas pe'o l\IIG. med'a lte apre .. 
sentação de certiticaCio fo::necic1o pela 
ÜiifA, do que não poderá t'.unde-r. com 
produção própria, ao pedic'o do m.'us
trJal" . 

:E;ssea dispositivos tornam-se oneIO .. 
50S e c!>ntrárlos aos int:ré.~s{,~ da. 
Companhia. conforme -expcremc.~: 

Em relação aO "Art. 3\1, acima. 
traru:crito, tecemos a f,Sf'jlünt.e~; ob .. 
S:;lV;::Ç";~: 

Seus têlmos detd:n':l~~'l 1\ Co:nul_ 
nhia, o cumprimento, 1rnedl1to, d:u 

: l . ~'"..,." 1.r'l:::r: i _:,>, (.;',:1 Ci:e_ 
(-; c; c:c:J~~, t-:,c:::'l1:'=:;-~_;:~':' C,':-:l o 
"':::"'; -

A determinaçãD expre~:~a, porém, 
cria dificuldades à CcmpJ1Jhj..l, q:Je
já, vem eskdando uma fórmula no 
sentido de compor as SU3S v!das, com 
aq1.üle organ!smo de crédit-:l, dest'na. 
do, e~p~cialmente, aO desenvolVimento 
das lndústrias btsiCas. 

A lei, fixando eSSa. obrigação de 
lll::m~ira t:Jxat~ ... a. i::lpedirá. ou retar
dará de multo as !J<lSSlbUldades dI> 
Co~üp:.nil'a negociar com aqut:~;: Ban_ 
00 uma fórmula que lhe permita. aten .. 
der a conelusão de obras inadiáveis, 
como a fabricação do sal próprio e 
sUbprodutos. 

A supressão dêsse art. 30 cria.rá 
novas contUções à Alcalis, e lhe per .. 
mItirá, media.nte entend·!'.:1entos com 
os órgãos do "Poder Excc'.1liv~, com .. 
por as suas dfvíd::ts, como já desse
mos, com o BNDE e gnrantír condr .. 
C"t':i q:lC lhe asserrUl:cm a cOllc!usão 
da.<; obra.~ e<;'senciais à sU~ conzo!lda.
ção ecnnõm:ca, sem contn.,riar o ~ 
pirito da lei. 

Quanto ao "Brt. 4Q" (p.cim~ tr:m.~
cri to) : 

deral e encaminhado à aprovação do A altera-ção da a!fquota para 50% 
Zena'do, nos prazDs e têrmos legais. não c.J;'afÚ ccndicc,::s, no momen;,o, do 

Desejamos, nesta oportunidade, res· r.~" .. ::cç ~ o à barrilha nacional e, tio 
saltar L p:.triót:co comportt:mento das logo seja solucicnlJdo o problem:l dI) 
diversas Comj~sões da Câmara, e dos p~o_'uçc.J préilria de ..-al p~la Alc.'JUc:. 
ilustres deputados, n:) plen1!r~o, todoJ em faro.e já bastante ad'.antada. ela 
l'clt:ldcos para () encontro !.le strluções Df') terá razões de SUb51-··'". 
lõ'j<'C'uadas para os interê"."les da /\1- P.::.rec~-nos, assim. que a SU!lrz.s~,!io 
cars. dê.'S2 art. 41

\ que, desde lD61, quan-
Exemplo de.'::s,a alta compree:::':o foi do da melUi8.gem ln!c:al do Executivo 

o exc::!~ente discurso pronuncisdJ, em de então. fOi de!xado à p::ut:-, C:lnti~ 
l)·..:n/ir'o. pelo er .... inente Deputado pua smdo II melhor scluyão 
'I -{,r:, C::lv:;o<: e P2'OS n.r:. .. r - -<: e f's'!:u~ A'ém d"~D. o Dl'creto n'" 52 322. do 
dos l'ealizados pelo ilustre3 Relatores 16 d::- ersô~to de 1963, sôbre lmn')rta,~ão 
nr." Com:~s6e.s por oude t"amitou, na i de barri"h3, e já menCi01H!do ante .. 
form·~ do Regimento, o Prcjeto ora dormente, é Ul1l:! fórm~l'a perfrit!\, 
submetido aO exame dc~tn. d':3un. CO« que e:arante à CNA a protf'ç::o Clue }o 
mis.!::ão. :h3 pr:JCU1a c'!r (ltravés cll. alt":':lG-1() 

E' de nosso dever. porém, fe.zer aI_ lo valor da allquota. . 
'Ium2.~ ponderações Sóure as cmcnd.)$ Eól::Je c.<; "q 1" e 2'" d:, Art. 4'" 
introduzid.8'3, pela (" i-'~~r:1 """o;e+o (ccp:at1os ant(-irormcnte): 
enviado pelo Poder E.."ecutivo. tendo 
em vista apenas. o~ interê'!oses da 
~rande indústria alcallns. 

&:_.min8nào l) prOjeto de.,<;<;a Le'. 
verificou .8 emprôsa que a alteracúo 
feita pela Augusta Câmara, certa
men~e com 0.'1 melhJrrs de:::i~nfo.:. lhe 
traz, entretanto, prejulzo profundo. 
alterando, su'bStanc1almente. uma si
tuação ji regular Que lhe ampara a 
prcduc-jo e a econom'a 

,Assim. O lJrojeto emr!l1do ao Senndo, 
alterando o que' constz"'a na !vTcnsa
gero do Poder Executivo !ntl'oduz!ll 
em seu texto, Os se:ru:nt,es di5'posiU· 
vos: 

A redação· dê.;:<;e<; do 15 p:'lé:V.1f(';J 
embora, como iá di~lOemo,;. cr"11 ~1!'~,,') 
df'..sígnios, exclui 11 possibilida,je ti'"" 
CNA. que deverIa fero a pr.n~.p:t; 1'~ 
m:ficiad:l" como acontece, pC'l l'.1:"m ... 
pio, com a P3trOlJrãs, de cogit.ar (la 

lmport<'ç::'o. no caw. de ba'l'1'ilb,l, E,_'·l. 
cperação, quando neceESár!,a, pa",~~r::), 
a ser pràt;camente um mOllOtól.;o cl.9.'r 
~ .nócs indú·tri~s utilizado. ~~ ct.~ pr" ... 
Ltul0. FiC'ar:am completamrnt~ exdhí ... 
dag, a ~ A, os revendcGorcs e as P'") ... 
qUênas indústrias. 

Art. l" E' o Tesouro Nllc:ona! au
to:iz..ldo a prcnlover a elevação do 
c. ... pJ1 ... ] f CO~)ln~nllia ,. :ional de 
A'Cíl 1h de Cr::i 803.QOO.Ooo.tn., p a r a 
Cr$ 25 C:lO,OOo.,(]:)O,()O, aumento ê&e 
que será integralizadO no a to da 
sUb.<;crir,ão de forma integra.}. 

ora, 1á eX:5tc Uln A V;~D do 110 CR .. 
208-D4, de 7.8,61. porteriormente lr
forçoad') pelo Govêrno Fedel'nl atrat',~1 

"'Art. 3" Ct1rnpt:rá.1JTefc1'e::clalmên~ do Decreto nQ 52.322, de 6.8-63', iã 
te, à CNA, com cs 'f€,cursos provem- mencionado. Que ejisnõe sêl:!re a im .. 
entes aD auntrnto de r--'·"'. !iQuid:::.r portação de barrUha Que B re%u~a. 
seu~ compromü:sos flnance~rcs com o p~rf:::'t2mellte, InC'us:ve em detn lh e.';. 

considerando qUe n exigênda e o EJr.c""I N'ncion~l d":! D':'3c"t)~'o~·(!:.,:--;o quanto à l!be:::-ação do cert~ficado lie 
de~envolv:mento dessa indústria apre_ E'~::nômico e outras o:'2;c.rJzaçÕes CTe~ cobertura cambial. llcenÇol prévia> do 
~entam elevado interêsse à SC2:uran,(3 ditícias ou não". '!vi. G. C0T'1Y);ov2-ção da jlnpo-~,sil::lÍ~l
:'{scion.a!;· "Art, 49 Ficn slter"d3 para. 50% a à.ade do fc:'nec:mento pela Alcal:,s. 

Considerando, flna 'mente, que cabe alíquota ad va!(1fem de fubitem 25, etc .• e CJue vem _ satisfnzendo, total .. 
ao GOV'3rno, através de m.edidas re. 12. ~ 11 - carbol1a.to~de-.fód:o - da mente. acs inter~s')es, sem a criação 
3ulad~ras. N:tlmular a produ~ão !lO tarlfa d:lS o1fândcO'~1. fIxada em 400:, de monopólio "' Alcalis, grande'! ou 
p9ís do referido produto, assegurando.- pela re.s:::.lução de 21 ~e junl10 de 19,~1 pequenos 1 ndustriais ou revendedo
lhe inteO'ral colocação no mercado do Conselho de Polf~ca Alluane~a . res. § 19 O aumento de qUe trata éste 

I(lrt~go selâ di'::dido em ações ordiná_ 
rjas, n('n~i'1aEras. do valor de ..... . 
cr$ 100000. 

§ 2ft AO$ atuais acion.1stlls é as.c;e
~u1"lldo o direito de preferência para 
t\. subscrição proporcional de açõt,s. 

consun1idor decreta· "§ 19 somente será concedida lm- Parece~nos, assim. que (l. s.upressão 
,.._ . . portação de barrilha no. quantidade dos H 19 e 2(1 do Art. 49. do Projeto 

Art. 1<) A I1bern-yao do ce,rtIf:-cauo excedente à produção de barrllha na_ em disctlssão, seria altamente bené
d~ cobertura cambial para Importa- cicnal. mediante cmupro\'€u.:ão da u ~L I fico e não criaria condjçõ~s e3peciatlJ 
çao de bar1'l~ha (carbonato-de-sódio Jização indu.strial de produto pelo im.- a alguns grupes. para a importa.ção 
no sod-a) , só poderá .ser ·concedida, portador" . de barrilha, quando necessár1a 

/ , 

.. 



", ' 
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A 8,u!,)re.ssão. c.& ies d·':I=c.·itivos d~- I l.sso, p:u-a. n(~s, também S2: Ve como' CStJl:l:).5 .a.p~os a qJ.alqher -e;npr-eendi' - ágios pendentes no Banco do 

Vc.h·J.;l.a o ProJe~3 à sua p;U'3za });1-1 ~-:n ttslem'JrtJlc reeonhecld:) pElo o.-a, fmd1LO. Brasil _ 0.916 bilhões~ 
m~t~va! 1sto é, aos, e.xatt~ t,êl'm::l5 (~ O,c.:., de qu~ o ~sen!i:}o, a~<.im CClnlO a C:llfo.r.1:!" V. sa, d.?I!lonstl'ou a po·· - letras vencidas _ 0,159 bilhões' 
fj:J~~~ la:J d::l E::·e.cu~, \0, cUJo p:COZ;lp.l_ Càrc .. a ,·a dC.ll D i:p'llt:ld:l_ ji ..c~nll,,).1s.1"1;.CU ,5:(,.1::> da b~~. :'.d1:l p"t;!;;á. av.:.l~a'da. em - a~sistência técn:ea de firmu.s 
ç.o: ~ é, apen~.::;, a G3 soluclCnar o PI' j. cCLlp;eer..s; o ~ sstá r. a:itUl'r d'ls St':1.-; l,5', .. C:..J. t...':;"':'\.;:: .;:ç; V, ~la., "}lI. jel'ia in- francesa.s _ 0,200 hllhões. 
~Lma do, aumen.to .. dQ c~plbhcci.tl re:;::msabiJ:dad?s, ·'.0 in~fr[>,<'e de q .• e !o~;" .• :ti (;U~ ".l;)~ t:m aur.::nt.aJo, anual- liso dá um toLal de 4 buhóes e 812 
<"8 Alc::tlis, corno al1as aglU t~mLém, a C..,.l:'ipan lia :...t:inj"l, o msls l'~ )'da- mr.lt~, o c.:_:sut.1a no Iltasil? . milhões, . , 
"l~~J l:','·:"J ~ 1,·'!l);~~a. l,:I.!Í:(;n;.! de· \.lent2· p0' . . i'·21 SLU3 g:::md:?s C~JjX>~i· . 
:;".CL:-.. ~~. C:l).J.'Ofr.1e Ee ré d,} r:ojt.:~o y~. (!.:z:.i'~ bem!) O f:.. !. t...:. u .~ " .. L E\..~l' . ..J;~O SOU- Ainda resta a parce'a de 12 bil1ltcs, 
tlI.y 1:"3 .ta....::l;,;~m sublmt:d:l à con3ldc- . - :~P.. u ..• ~ :... 1.:..: :;3 ,a 1[.:)2 h:lUve da qucb;:-a de faturamento, il.,;!la 
6f"t::) Co S~~lJ:j~. . .0 SE. ~)RE~:::'::, lE (J':'.;,) Jlgrl· \.;..!1 .. " \_ ' .... Il~ ~U':b a:J auo. Em frande est3cagem. Os comprom:~l:os 

k<) .... Ü'':d.::s d:l Cl:l1ara, c:'r.1") rcou t!Zj~"c! - '1~l.1 n. p.31r:.I'.a o n;f)~·>.! Ce' l~JJ ~.:.:~ .... hC:Jve aI .. 1 à.;::rt;sci.lno c!e vão a 22 bilhões, 33-3- miltócs. 
:lac:.or Jc~ê Errr.;rio, ., '::; _. . '., 

,,1.~{), visavam a resolver qu,: .• j~s <"",,-"(;I I O SR. JOSÉ EP...MíRIO _ Ha. uma 
já, t\"\ .:::r,,:n .'iolu~"..v ~dqu~~.;. - . ;.!l~O O:.::, ~t. J ~::':Ji El~'" ;.1:-:10 ([..C.!Z },,~,ip O:::' ,~ .. J"": ·i'; r:. :",',::: .:0 - Er, Pre· sél1e de erros que fO"aro comet1dcs 
o al"mci.!O da ali'JCJta, quanto o !~O~ (. v (::: O,'!!C;;,:, -- S~. Pre..:id:n~~ ou' G~J;.,!, LI '. \ lllUl.S.l'l:1 qlle pl:~duz 75-% até aq,ü, p01ém que precisam ser eli-
b·'l::l (ia impc~t.J~o de barr.Jm... \1 c.m ate .. ,_O a C_).'i.çJ.:J tio C fie-:úO n"',: .. ~_> \lao cOl,:.>Urr.Duacionald-a· minados. 

C~'J ês::::'., S~:"1:1":':':~ Sena,jorcs 00 . .:1 bjhun.~':: OrlaI. ui ú:1 s ;- .. b~·I\::: S:;" p:.;_ ,:<td9. .'1ã) deven::a cSü;:r 
€.\oC:,.:..r~cm:cn~üs que~ devíam·o,õ pt':"i:h·r Inos o sJ<;cH .. :r:cf.J J. pJla ~'í: L'U':':/ terrE'no a n l:guem. Orn:,taria de solba- O SR. EDMmIDO ORLtU"TDINI -
u e.ln. a .. :u Co..'ll.s'::.:o d::J S::J:ld.ào Fe- n~3 llle:n 1f'~31'n .... c,~41~.::i, C.st\\ •. l~:a o (;y~ tl ri 1..0 c,.:,)~to EÍe sód.J;o Aszumi à direçã~ da C:Jmpanh:a no 
Ler.:.l.. ' (:;:s US~::- di: tuj~JS os r:t:l."~s ':J. .. ';~L~I ' aia 24 de Julho pró:;:lM-O pu..sado; 110 

V . .t.:C:.3., fI_""l r'mju~ã3 le.:f:.slati\'."t .r:;'':.ia fi:S1:U'.: ír1ciat V..!S qu~ ·\t~e--u a ~ o ~::.; G .:JE'r:/'_t EVANDEO SOU~ sá'Jado fui à compànhia. Nêo a visi .. · 
<lO,S, negócios do Br<:12.il, sabertl,o com'li ld:;.pcnd~nzia 1i::t:\nê,,1~C.l- Q~ 1.1'11 FJ.ls. j:'.\ L·H.i.\ '- NJ,o t-e~"llt)S o prcce.sso tei ant.."S, em virtude de ... solicitação 
}J ... .::llc.tr q.J.e,.:!O.l m:,i;uas~(,.oJe n..:' Os pa:s:}S a~jalltadcs u.sam j_ Ull13 .·Ietr,~ .• {.:;;, , do Min1stro Daniel Fal":ico. É que 
p':Js;bilitarüo à C~ .. :~ sUa dslln.!l\'a e t;,xifa iiltereaem:.te. No d€i:iLlm expor- O fia JCSÉ. ERMHU'J _ Os Srs .8. Ex~desejava endereça!", primeiro 
c~ín:Pleta aut~J:?-.:n:nUl., d.3 mo:t..e o. t:"l"- tJf, p.ara {} pai!; c~n;;um!dor i p, e~o tran.:iÍorrr.ar,l o .cloreto de sód'o em uma carta a essa companhia, ' -
SUl" ~ um fator de pregr~.!:so e % a!Ja: xo do mercado mt:rho, se um i:q- carbonato d~ sód:o? Fui viEitar ti indústria. nos dias 25 
fonte de receita }:Rra a Naçro. dlVlduo por .e;o,<fnU;IlO, Cjuise~ f'x;:Dfmr _e 27 e, intencionalmente, ali cheguei 
:"à Senad~ .F.edcl'.al, a leJ·is~at:.tJ'a rÓaete.rslllinada me:ca~oi'ia d~a Itália pa- O Su.. G~NERAL EVJlNDRO SOU~ n~m sâb~do e num domingo, pois 

:hlual, V, EX:as. e.staI'ão pes..<;calmw-, ~ ;?st~dos. ~n,dOS ... nao ellcon!"-ra ~A LIMA - EXatamenl,!:'. ent~o podIa apreciar a linha de pro ... 
'e oont>.'bu'nd", ma's uma ',ea, -, 0Q,oOmen.,ecancla ,VnIS.O, o p~eÇO,se,1;. abalxo O SR JOS" =M'Rr,' r 50 é duçao' exclusivamente, porque nesses 
~ ~ - v - ~JQ d t d ri I ..l!. .L:LL~~ 1 J - S o dias os servitvls au.,'I,'a,l'es e bu"ocrá-h,'.<:tÓl"," eéonU'~ll'ca o·. Bra",1 par mel . C! 1 ·mno a ca,la~ o que no mal mas ho' .~, 'ex'"! I ~ . -" '" .. ,.), a" m s' lJ a 'd "~ r J , P u. ~e~m" ~ e t,'cos ""tar'"m pal,.dn" o: ,.'l' , "'l' ,.' 'c' V~ a gnt c r um ' lUllpIng. o d ~...,..""'" 
:~~nap~.r..aç:~.o: ,~ ~ms .1Ll!.<>Lm ,,(~.l_ CJ"l-'e acont.ece 001n tõdas as industr as ur:n processo mo ~rno nl, Belglca, em Recebi um impacto 'muito grande . 
. ~~c.f\}~.,matê~la p~ísma paTa cenLnas novas, que sVfrem essa.s conseqüências se ap!ovelta a salda das ~ágUa,L Fiquei sinceramente satisfeito. Come~ 
• y a LcaS o P . por falta de cO!llpreenJão, muitas ve- O SR, GENERAL EV11~DRO SOU- cei entã-o à. me inteirar dos assuntos 

~e V. Exas: dêS"3jar~m alg'4111 escla- zes, do Gov..flrno" (!ue não está bem a ZA Ln1A - Isso é ju.::.tü"u1cnte o i'ub- , da cbmpanhia. Tinha lido e ouvido 
Fc'rnento estareI inteh::.:nente ao dis· I par dos pro:::essos· usado5 por aquêles produto, já. menciónado ·aqui. Ql..."ere_' muitas -criticas a respeito, Que o 
.sor. Que querem .obt;;.r o dCt:tlinio econô- mos aproveical' o esgõk;' q·J.e contém produto saía muito m-no, por exem_ 

lllico das naçôês. . o clOl'eto de cálcio e também uma pIo. Ma~, estou perfeitamente oon ... 
O SR. P~ESIDE.,~TE - Com a pa- Gostaria que o General Odandini percentagem de cálcio. Pretendemos, yencido de que 'isso é uma injustiça 

la/~a o sr. Relater. informasse se 00 proce~o para. ·a fa· justíl.m~nte, r€cu?e1'ar êsi'e produto. Imensa, p preço é um pouco elevado 
~ . Devo escla;.?cer que acompaüha o: br!ca~ão dO sal wado em cabo Frio, . r., _,' em f.elaçao_ ao prOduto importado, 
. G2n2raf Edmundo ()l'lanóini tJ Gcne-/ já fOI aprovado em todo mundo, . O SR. J ..... Sf: ~ERM:.fRro - Tenho mas ISSO naoO é culpa diretamente da. 
J'al E.vandro Souza . Lere OS seu a..,,~s-' O SR, GF'.-NEnAL EDMUNDo OR~ lldo .U1n p~u~o sobre o pl:oce~o belga compa. .. ·lhia.· Em primeiro lugar é 
050. / ". IL\NDINI _ t1 o proc-zsso do ccmbus, e sei. qUe eles evoluiram ~muitc e oon- uma conseqUência da· conjuntura 'em 

t-h'el submenó, q".IO foi objeto de lon- segUiram aumen.tar as \t~ntagens na que vivemos. E' o c"aso,ctc uma tcme-
'. O SR. BEZER?A NETO -.::. SL"~ Pre- gos estuBos.· .' l'ecupE:Ta~ão· do~produto.:l. . lada da. matéria-priinà custar 4.500 
sldent-e, pela bfllhante ~pos-lça.o do O SR, JOS~ ERM!RIO _ Vale Gostaria que V, Sa. iniórma.sse.qua} ~uz~iros e ao chegar .ao pátio d.a. 
General E:~mun~o O;l~ndlm. pl'€S!d!;.J?- meSmo â pena. qLe se e3tud, realmen· o prazo, dado pela Frar . .ç.i!; para o ,pa. lábnça já c,prese?te ~o pre90 de 35 nul 
t~ da COIUpal:1b.la N\l1:!lOnal Q~ Alca~J.s, te, porque todas oS pl'OC&SOS novos, gamento dos vinte milhÕfls de dólat'es, cruzell'O~. Por .esse motIVO, o orça .. 
vlm,os que. fo~ acertada. a. dellbe.r,aça~, em gercI, .são pti:..,e~rarrie.nte experj~ destinadils à. montagem da fábrica, mento ~a fábnca anda ~brecarl'e ... 
dest.a Com~sao, de ouvn a au~;:mda.ae LrtCnta-dos nos pa..fses 8ubdt!mvolvidos. O SR. GE..~ERAL EV/lI~J)RO SOU, g~do, ate certo ponto, eIP vl~tude da 
re.s.p.onsáv:e1 por -eSs.a COIPpan~la e lu, para, posterio!·1n~r~te, 30r-em Ilperfei, ZA LIM.f\ _ O pagamen iO será feito Vldn. oont~ll'badá do P::us ha algum 
íeressada na marcha do pres~nte pro- çoados. em sete ·~os. com um. PEífiodo de ca- tempo .:tras. Por caus~ ~os salários 
Jeto. Gastaria tarnbém de or;vir S. Sa. rência de dois nos. . ~i elev:ad1"slmos. que pag~:11o,.) em reIa-

Os argumentos- expCndidos por S .. CO-:11 relação ao Jlfocesso 'mod-elnQ de a:: çao aos usuaIS na, regul.O. O restau .. 
Exã. justificaram, pcrtalli.O, a nossa aproveitament.o 'd.as calorias do fôrno, O SR. JOSlt ERMíRIO - Real· ranhe dá um delieU de 15 milhões de 
providência, Devo cljzer qll,e quanto ao Ccmo sabemos, ~() Brasil o combusti- mente é L.'ffi prazo· npmtal. Não sei cruzeil'{)S mensajs, e a companhia é 
art:ga 30, a redação pava ou ,dlSposi· '/el é mu!to caro;. já c01J5eguimos bai· se V.' Sa, tem eonhecim~·nto de que, obrigada a dar transporte qua.se gra
tivo novo surgido na proposiçãO, do xa;. por exemplo. em relação ao cí- hoje, o Brasil atravessa lima sltua~ção ttúto. Enfim, há 6: assistência espe_ 
ponto de viSta da. liberdade comel'cull, mcnto, de 18 pe.ra 13% e, no Rio mUito difícil, íntel'nacionrHmente. Por eia! que damos e que oneram os co. 
não deixa de tolher, de restringir o Grande do Sul, UJvez alcance a l1~h, exemplo, qua~ldo desejo ';imporfar e fres da companhía.. Aliãs, estou con· 
campo da estrategia da próprL. .. oom- Sendo um produto caro, como disse. preciso saber o orç-amentt.::, mando fa- vencido de qU-e hoje em dia não exista 
pani1ia uo trato com seus credo:es, seu preço reflete 110 custo da barrilha, zê'lo- em nome de outro :r:jil-ís, para ter mais problemas puramente econãmi_ 
porqu~ já. estabelece essa' ordem gre- sendo portanto re~mmelldáv·zl que se o preço €xato IsSO porqUIl; somos sem- oos, mas s6cio-econômiccs. 
terenc!al ao Bn,nco Nacional de De~ estude um prcc~\".SO mais €.conôIDlco, pctoenal~",sa.dOS nns ,orçarneI;~OS intern~ O SR, JOSlt ERMíRIO _ Muito 
senvolvimento Econõ:nico'-e'outra.s or- ca.paz de tomar c bicarbonato de só- . .... li bem. 
ganiz{!ções cr€dora.s, Desde 10gJ esZas dio o mais barato possivel. . E!q o que tinha. a àlze:!~ Sr. ?>:esi-
entidades, tendo conhecim"êllto çlas Gostei muito de omi"r aS tranque- dente f Muito bem!) 'f 
providêncIns cO:nStant3s 'de um~ lei, zas do re!atór:o d$ S. sa.. e pcn30 que ., 
compareceriam perante a companhia o·Govêmo deve ~a.z.z.r o que fêz o pre- 83· PRESIDENTE - ··(João A!UL 
com grande vantagem, Realmente. a sidente R~s(\olt, durante a. crise: de pino-l - Não havendo mais quem 
emprêsa ·havia delim!tado o sou plano 19-32, 1sto é, que o Go\.'êmo del1A fazer queira fazer uso da ps.l~~Vra-. 'eu me 
C\e negociação para apreciàção e Iíqui. tudo aquilo q~le o p·Q!'Ucular não pC '.~ ..Permito peq;untl'3.:r no q~neral Ed
dação de seus débitos. executar. 11: ü ro\:::Hro pRra uma boa mundo Orlandini s~ nos pode jnfor~ 
- A ponderação nos impressiona. Pela Administração. mar, em têrmos exatos, O-~I aproxima.. 

exposi:;ão. também vimos que mui.tas As.siti";:ffi Nova Iorque, em 19-49, os dos, P montante dos cúmpronlisso-s 
~as providências c~nstante.s do arti~o matores ataques. ~!). em~recndiment.o. nssumid-::s pela em~êsa, 'eom os es~ 
49 ·são objeto do decreto. do Executivo M~u p"nto-d:':!~vl,sl,a é d2! qHa som-a-s tabelccimeni~5 oficiai,.:; dé cr-é:lito· e 
que tem aquela libel'dade de aç:io, qne capazes e não dM·6;,()s ceder a. quem 00 decorrentes de aquisiçfto de equi. 
o poder Executivo, aU~J:izado por lei :jut 1• que seja; somos adiatltados e pamento exLErno ou intel~ho. 
tem para a sua politica ca~bial. 00' temos vrntad:~ de. vel' o Brasil econô- O SR. EDMUNDO ORt:~'ND:N.! _ 
mércio exterior. lmpQrta.ção através do m1CRrnente independente. (Le ri ) I 

Banco do Brasil e dos pl'ópricj d~po- Pod~d.a S. Sa. info:mar,ine comI? no. (f 
BitiVOS le~ais que regem a Comp:mhia se portou O CREE:S, emprêsa. franco' "Adiant~l11.entos concedh}"9s pelo Te· 
e ql-;,e lhe dão- tamb5m poderes. snir.a que conh2ci, Sl~ foi o grupo fl'Sn· souro NaCiOnr,l e pelo B'i~·D.:e:.: 

As inovações da Gàmara., as princ1' 
tpals, já constam de decretos eJ!ecuti· 
''os no ano de 1963. ' 

Os esclarecimentos, portant:>, na 
nossa opinião, fcrnm Os mais ,oportu' 
nos. Num dêsses pal'ágrafos, excetuan. 
do 9. parte que já con.sta de decreto, 
também a ponderação· merece acolhi
da quanw à Jmportação -ia ~.rri1na e 
. 9. P,OSição da O~A e se,:!::; o' jetivos. 

cês ou o suíço? - compromissos atrasal.ios - 2,5 
O SR, GENERAL EVAI'IDRO SOU, bilHões; :' 

ZA LIMA - Port.~u-sg muito bem; - inve.5timentos para lJoduçã.o de 
foi o grupo francê,s qU3, al~'ás, teve sal - 2,2 bilhões;. 'l ' 
um procedimento e.1ogi:.ível sob todos - pa~amento de IetrM :rencidas _ 
o"; aspectos, 3,5 bllhoes; , ';j 

O SR, JOSE reRMíRIO - J.t_ um - pagamcr.to de letras em vias de 
procesw de fabl'i::ação COi~num mas concretização no B3nco df' Brijsil -
que, infelizmente, parece conter um 1.24 bll.llões; Il 
segrêdo. Os trn,';,tes internacionais- - adiantamentos do B.,~.D.E. -
criavam uma pressão, perant-e o ·Go· 4.28 bilhões. _ j.~ .-

De nossa parte, é o {fUe nos cumpre Vêl'llO, dando ã imm'e.ssão de que não Isso dá um total de maU. ou menos 
.expressar, reconhecendo, o }lcêrto das tínt;amos ca,pacídaOe. D:go, com fran- doze bilhões, ~~ 
providências desta ~omls.sao, da inl- que2a. qUe hoje, ·Com a organização Dos compromissos vencidos, temos: 
ciat1va do Sr. Pres~dento, no sentido qU":':: está sendo cl'iada não dev'emos - juros ao B.N.D.E. ~ 3.5U5 bi_ 
de ouvir {) Pres.ldente da CNA ter receio de quem quer que seja, pois lhões' II 
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O SR, EDMUNDO ORLANDINr _ 
Ao fazer o discurso inaugural - es .. 
tou longe de ser um orador - cnca. 
reci a grande lmportântia da· COnl
panhia e que o c..ovêrno, na sua fa .. 
cuIdade -telesc6:pica. _ expressão 
usada pelo- economista Roberto Cani .. 
pos - é mufto expressiva: Hã cer .. 
tos empreendimentos pelos quais não 
.se int::rre3!:a a indústria privada.. ~ o 
caso da barrilha,· em que a renta.bilt. 
dade é baixa e vultosos o:; inv-estimen .. 
tos. ,..~ 

" O SR, JOSÉ ER,,\I1RIO - lJ:.;se, O 
aspecto mais importante da questão. 
Só o .Govêrl1o tem condiç.õGs c.e rea_ 
lizar o empr~endimento. . 

O SR, EDMUNDO ORLANDrNI _ 
Exato. 1tsse setor de atividade sofre 
a concorrência de verdadeiros trusts
intel'nacionai.s e ,só o GQvêrno tem 
condições de, enfrentá-la, , 

B precisO compreender que á Com .. 
polnhia Naoi-onal de Alcalis te"Ve faso 
inicial á.Spara, quando de sua im .. 
plantação, Cabe-me agora. consolidar 
a fese pioneira do empreendimentO • 
Muito embOra esteja há pouco tempo 
à. frente da. Companhia, estou.me 
entrosando com os seus problemas. 
l~este rnOmerito, quero' salientar Q 
al>\}io recebidó do Sr. Ministro Da...!' 
njel Faraoo, que espero retril;ltdr de 
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!()t'ma- inequívoca. Permitiu_me Sua i peço aos 32nhol'es S,enaõores que 
EXcelência a reorgantzação da sua I tenham fe na 9oU'lP~nh~a, porque ela 
Dlretoria e conselho Consult:Yo. há de V('llcer. Jo' esta tnlhando oca .. 

ASsim sendo fazem parte do Con, minho certo, seguro, e se houver 
selho Consulu'vo um advogado, um compreensão por pa.rte de todos ~.on .. 
metalurgista um eletricísta. N:1o ha ~('!n_nrá, dentro de quatro a CInCO 
dois int.egra:ltes do Conselho Con.stU~ anos, uma fisionomia completamente 

o SR. JOst ERM1RJO - Não sei' entendeu, por bem, atravéS a. Co
se V ~ ,E};l\ tertl QS dad.as da fJ.brica lJ.11~ão de q~~ tenho a hom a de prew 

ante.s de Seu funcionamento ou o sldlr, de sollCltar i:l presen.ça do Pre
preço mternacional da barrilha :á sidente da Companh1s Interessada, 
fora e o vendido no Brasil da prl. para que o Senado dectdi.s.se da con .. 
melra partida. veniéncía ou não de manter as mo .. 

tivo com a mesma especialidade, Com dife~ente da a.~al, , , 
essa equipe - a Diretoria e o Con~ 1{D.O há espmto de cntlCa destru_ 
seUlo C.onsultivo - tenho grandes \ Uva nes~e sentido. Reconheço, e 
esperanças em corlseguir o soergu1- prest-O mmh.as homen~gens. àqueles 
mento daquela indústl'.a.base ao de. j que a unpla,ntararn, PÇIS a luta que 
senvolvimento nacional. j tm'Va1'911} rOl árdua. 

Não sendo qUlmlcv, tenho -que ser' Ulr, des diretores t.ambém foi o 
assessorado neste ",etC)!:. M~lS tenho I Dl'.· Madeira Bastos, que aqui está, 
grandes _ e fundadas el'pei '-1ilÇR., em Também é funcionário da Campa .. 
bem conduzir a eruprêsa. nhia. 

.Es,tou muito bem assesorado por: Ao assumir a direçâ), fiz uma ora... 
tecmcoo, ';enho equi, PL_ exc.J.Liplo, ção de improviso aos supervisores e 
o General Eva,ndro Sousa Lnn~ an a outra lida aos operárms, Ne5sa oQ<l. 
tlg'O funcionáno da Comp~mhHl, o sião, apresentei-lhes individualmente 
qual conhece, em todos os seus por_ o~' diret.ores que escolhi. Tal escolha 
menores, não só o pJ'o\:\;'s:.umentu in_ te1'e atÉ' acolhid&. COm salva de pal_ 
dustr.Lal, com tôda a p'al'tt de con. ITTr.S, poi~ os diretorr.~ são gente ea .. 
trato em que o. t?0mpanhia se tem paz e no~ quais 00 operários deposi
comprometido, ,enf1m, conhece a VICia t;lm' confiança, 
da, CompanhIa. Estou, portant'lJ,; I!:sses- empregados, pelos menos pelo 
lllUlto bem asseSSOrado, não só pe~o 'I que me foi dado aprecieI' - l'ecente_ 
General ,Evandro Sousa Lima Como mente fui empof;!"ado,,~áo tel?ho mais 
por funclOnários.' que um mês _ ma::i .la focalizamos e 

O que peço - se mlo fOSJ;C po~lveJ resolvemos apena~ alquns prcblemas, 
pedir algo - e que temos o problema I porque, "quem dividE'! suas fôrças ~ 
soC1al~ e, mui~o ~étio, COIDQ Vos.sa~, batido por pa'rtes". E conceito napo
Excelenclas nao IgnOram, o trabalho I !er' '''C lndi:leutivf'lmentc". 
de su.bversão nas hO.'fte.s da Alcalis " , ~ . 
tol enorme. a ponto de ha'Vel um!l LoCa'l2.f':.~me rn: tres problemas. 
g'l'ev-e em Cabo Frio em que pmguem ! 1) melhorHl do porto. 
entrava na fábrica, _ nem o própl'lo I1 A simples melhoria dêsse pôrro 
delegado, nem o JUIZ, .sem o salvo. dará à ComI" "'Ihia 35 milhões de lu ... 
conduto do sindicato, (-'1'Q men~a1. Anteriormente, o lucro 

Geralmente os trustes fazem o se
guinte: quando se inicia uma fábrica 
em qualquer lugar, os preços sa-o ele
vados, e quando o paí.s det.ef!D1n~ a 
produção naquele local, entao eles 
baixam -o preço no mercf!do consu 
midar onde a fábrica está montada, 
paro. dizer que ela não tem cond:ções 
de funcionam.ento, 

O SR, IEDrvIUNDO ORLANDINI -
Taxam preços mais batat.a do que o 
estabelecido pela fábrica. 

o SR. JOSll: ERMíRIO - Deve 
haver uma lei pllrn regularizar êst..e 
assunto. 

o Sr. EvandrQ Souza Lirna ~- Elll 
1956 o preço era de 70 dólares; hoje, 
é de 25. 

O SR. JOSlt ERMiRIO - Aj está 
a prova evidente da desmoralização, 
Gostaria que ficasse registrado na 
ata. desta Comissão que enquanto 
em 1956 ~a o preço de 70 d{~1ares, 
hoje, é de 2'3, É para desmoralizar a 
indústria nacional. Não tenho a me· 
nor dúvida e isto só acontece por_ 
que temos fábrica aqui. São o.~ cal'''' 
téis, Aliás. existe um livro notável 
de Adolpho Berly intitula-do "Trust.s 
and CnrteLs". 

O SR. PRESIDENTE _ Se não 
há malS ne~lllUm do.5 Senhol'es Se, 
nadares que queira int.erpelar o Pre_ 
sidente da CNA, VOU dar por encer .. 
rada a reunião, 

Estive analisando, e tenho pensado' anual era de 80 milhões, Quer dizer 
nis.so - há soluções para o pesso."ll.) alIe é auto fInanciado e-m três meses 
Naturalmente nlguns elemento.s ~ão I N_ão tive fi preocupação da placa, Nã.Q 
irrecuperáveis, mas outros. náo, Como in~~,lgurel nada nÕVo. :Foi trabalho e 
o ponto alto da Fábrica - os super- I programa que 1. estavam e que pre_ Antes, porém, quero agradecer no 
vi~res ou o pessoo.l que t!'nbalho no I cisítvom ser terminados. General Ed!mundo Ol'landini a sua 
recInto. Rã o pes.soal que trabalha I Agroceço esta opo-rtu11idade q'\le me presença neHa Comlssão, e sobretudo 
fora, nas saUnas, nas dragas. tStes, deram, para profeflt tais palavras OS esclarecjmentos prestados. lt um 
realntente, sofreram mflltracãc m3lor despretenc.J.osas ma:::. sil1ceras, e esto1I indice de qUe o Con~reslSO aten~ 
Mais peJa íB"norânCia ,'- pos~ível qlll:' certo de que contarei nesta Casa para ~ problemas n,a~lOn~I.~. e Nta 
tun trabalho intellQ:rntt" de reCUDt'la I "-e-mpre com o apoío dês.'=e elevado advertlrlo para a modlflcaçnc do pro_ 
cão dês.&e nessoal eom.:"R fltl> nll>lhoo_ e~píl'ito de brn~ll!dade que caractea Iljeto na. Câmara e comp"pp.ndtndr n 
rl...lo. flza ~ Senhores senadores. ~ alta .significação dgs modificações 

dificações acrescidas na Câmara dos 
Deputados. 

Os esclarecime:lWs prestac.o~ pelO' 
Presidente da CNA são. não 56 1'.a .. 
tisfatórios como completos Dara o 
pleno conhecimento dos 81's. S~na_ 
dores a respeito da matéria tratada. 
nos dois artigos novos do projeto. 

Pode S. S~ estar certo de que O 
Senado :Federal procurará coJubor~r 
com o Poder ExecutIvo na solução dos 
problemas _ nacionais e partic-ularmf'n
te na consolidação da ~A, Se é 
Cf ;, que S. 5" alimenta esperanças 
de consolidar a CNA e retiráJa. da 
situação c.aótica em que se encontra~ 
pois que a emprêssa. de 800 mllhões 
de capital tem compr()mlss~ da or
dem de 23 a_ 24 bilhões de c"u7riros. 

Não é S, St" qUe f'ies de pa~ab~?-,::'_;--'_ 
é O paIs, pôsto que o empreendlmenro 
é daqueles qUe dizem. que consultam 
mais de perto os 1nterêssl"s do país. 

l. deveras lamentâ.vel que não hou_ 
vesse da parte do Executivo, uma 
visão' ampla. das dificuldades da 
CompaLhia Nacfcxna,l de Alcalis ou 
das suas perspectivas, sobretudo na-
qUilo qUe pudesse dizer respeito Q sua. 
prÓill'la salvação, como SOluça0 para 
um dos prOblemas magnos de nossa. 
Pátria, 

Nessas condições, Rg'radeco ao Ge_ 
neral Edmundo Orlandinl e aos seus 
Assassôres, G-eneral Evantlro SOuza. 

Uma e Dr. MSdetr\'l Bastos, pela 
presença e a honra que nos deram 
com O~ esclarecimentos presta dOS, 
certc de qUe o Senado procurarfl so
IU,jonar êste come t-Octo.<:; os Olltrs 
prOblemas que e.'3tã.o afetos ar· Con_ 
gresso NacionaJ, pelo Sr, preSidente 
d~ RePlíbJJca, (Muito bem!) 

Estâ E'ncerrada a sessão, 
(Levantll_se a sessâo âs 17 horas e 

30 I'l<.inutos). 

• 

.. 
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MESA 

Presidente - Moura Andrade I PSD) 
V:Cf'·PreSIGeD~f' - Noguelu d~ Gama /~rB) 

1.<J Secretário -- Oinarte Maria (UDNI 
2.' SecretáriCl - Gilberto Me.i'inho .PSD.I 

3.0 Secretário - Adalberto Sena tPTB) 
4.) Secretário - Cattete Pinheiro \PTN) 
1,.:0 Suplente _ Joaquim Parent.e iUDN. 

:lo Suplent.e - n'1' '\,!;uon'l' ·PSDJ 
3}) Suplente - Vasconcellos Tôrres ,PTB) 
4}J Suplente - Heribalda Vieira I Sem leget1da - BPn 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 

PARTIDO SOCIAL DEl\10CRATIC9 (PSDl - :Z2 representantes 

1. Jose OuiOmanl - Acre 12. AntOnio t.lalbmo - I:;!ahla 
2. Lobão da Silveira - Pará . 13 Jefferson. de Aguiar E. Santo 
3. EugênIo Barros - Maranhão 14. Gilberto Marmho - Guanabara 
4. Sebastião Archer - Maranhão 15. fvlouru Ar.drade - São Paulo 
fi Victorino Freire _ Maranhão 16. AtíUo Pont,aha - Santa Catarina 

____ ~ fi Sigefredo Pacheco - Piam l'7 GUlào -M-und:n - R G Sul 
0--... -.:". Menezes PImentel _ Cea:r;a 18. Benedito Vnlladares - M Gerais 

9. Wilson Gonçalves - Ceara 19. f'ilinto MUlter - Mato Grosso 
9 Walfre&'- Gurgel - R G ~~orte 20 JosP [i'e!ic.iano _ Goiás 
10 Ruy Carneiro _ Paraíba 21 .• JusceLino Kubitschek - Goiás 
11. Leite Neto - Sergipe 22. Pedro Lutiovico - Goiás 

PARTIDO .rRABALH1S'rA BRASILEIRO tpTJj,1 ,.- 17 representantes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 
8 

9 

Adalberto Sena - Acre 
Oscar Passos - Acre 
Vivaldo Lima - AmazonaS 
Edmundo Levi - Amazonas 
Al'thur Virg1lio -o Amazonas' 
Antônio Jucá - Ceará 

, 10 
, 11. 
I 12 

13, 

Oi!ll Hult Rosado - R O No~'te 
Argemiro de Figueiredo - Paraíba 

B3 no;:: CB'rvalho ...... Pernamobuco ' 

14 
15 
16. 
17. 

Pessoa de QueIroz Pernambuco 
Jose. EnTIll'io - Pernambuco 
Slh'f'-sU"e Pencles 7" Alagoas 
Va~cDn('elj)s J'ôn-es - Rio se Ja
neiro 
Nelson M~lcuJan - Paraná 
Mello Braga _ Paraná 
Nogueira da Gama - l\-1 Gerais 
8EZelra Neto - Mato Grosso 

UN1AO DEMOCR!F!'ICA NACIONAL fUll.:) - 15 representantes 

1 l.:l.C"harins de I\s~umpeao - Para 
2 Jua(juim Puellte - I:ir1UI 

9 Padre CalaZ3!15 - Sãl1 Paulo 
10. Adolphu Franco - Paraná 

3 JfJSP Cândiclo - P:aUl 11 1"108'/ 'rnhausCI' S Catanna 
4 Ulllarfe Mari:l - H G do No:'tc.· 
fi J'}âq I\gr1pino _ P:1nllüa 

12 Antónir Cnrtos - S Catarina 

f; RUI pt,,:mpirn - 1\.1':,,;o::t~ 
13 Dan;(') Krieger _ Rh; Grande do 

~ul 

'i r.::"ricn Rp.:>"-ende _ ~: Santo 
1> Afonsl) An'lq~ - GII"nnj.1r1!·<l 

11 Miltnr1 Campos - Minas Gerais 
15 Lope~ da Cüsta - Mato Grosso 

p."\fi: nvo USC'H 1l\DOR ,PLI - 2 r-cpr(lsentantes 

1 ~ln\'sio de Carvalho - Bnll':\ "2 l\lcm. de Sã - R G do Sul 

P,"\R11lXJ rR'\HALHLS'~A 1'-IACiON/\L IPTN, - 'J representante! 

1 C.lttete Pinheiro - Para 2 Llno ("1(' ~\laloJ - S Paulo 

PAJ1: rÚJü SOCIAL PROGRE8SIS I A f psp, _ '2 representantes 

'4 \1 :gqeJ C(lt; to - R ne janeiro 

P/~R t'!DU SCCIAL;::;'I/\ HRA:-)IL~jR() (P~--:lH - 1 representante 

1. P.tlrt!i'l Viana - CU8pat:m1"il 

1 representante 

1 A.:trÜu '3f('tnbr\l~11 - R,lO de Jan.elro 

p{~.n: IÚU (O PUt:LIGt\:-"ü 'PRI _ 1 representante 

1. JUjl(~ [.el! e - S:er~;pe 

fi:.~·{l"lDU t.::~~"'.10CRr\ I A (aU~n AO I POCI - 1 repr~sentant9 

1. Anl'.n de l\:e'JD - Alngoas 

• SEM 4.M.i l!:N DA 

! .1f's'lphat Mnr:tiho -. ea:u3. 'd Herib3!(!o Vieira - Scrg-iM 

RE.sU~10 

P:lftldo SOCial lJem<lCrÚrll.!ç tPSU) ...•••••••••••••••• 
t""<I l,j'"' I I" L.. D<1. <1 I.' o 1.' t;r \"'!,t:,rl.. p O i13 I ' •••••• , •••••••• 
(Jlll . ..io uemm.T3tlf'a NacHf''\l ~ LJUN)., •••••••••••••••. 
PHrtid!J Llnertadol I PLi ... , .•• ~ ••• 0 ••• o •••• 

f'aI·tid\) 1'l'HbaJhlsla NaCIonal . PTN)_ .••••••••••••••• 
.PaJ'tl(in Socral Progressista ~PSPI ................... __ 
Par'.ldo ~uelalJ!'tH Kn'l~lleirll I PSBI. o •• : ••••••••••••• 

P:lrt.ld" ft~puh!lI'ano . PU, .... , ...••.•••••••• 
Pfirt:rto n~'mocr~tfl CrlH§o IPDCI .... ",' .•. o •••••• 

Me, :rr.!,nto TnlL;.:;h:3ta R::-I~o\'ador cr.1TR~ o, .......... . 

Sem lf.'genda 

• 

23 
17 1, 
2 
2 
2 
1 
1 
l' 

66 

Bloco rarlamE~ntar Independente 

PSP ...................................... .. 2 Senadores 
2_-.... Senadores 
1 Senador 

PTN ••• ". o ............. o .................. . 

PSB ...................................... . 
PR ...................................... . 1 Senador 

l' Senador M~'R ................................... . 
PDC . ., ............................ ' ..... . 1 Senador 
Sem legenda. o ................... " ••••••••• 2 Senadores 

10 Senadores 

LIDERANÇAS 
LJder do Geremo 

Daniel Kl'ieger I UB~~ I 

Vice-L1der 

Mem de Sá 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

'o,lder: Lino de Mat<:1S lP'L'NJ 
1 

Vice·Lfdel'es 

Aur~Uo Vianna IPSB) 
;1 

Júlio Leite - tPR 
Jm;aphal M ~rjnho 'sef legenda) 
Aarão Steinbruch t MTR) o 

Miguel Couto IPSPl 
Arnon de Meno \ PDCl 

11 - PARTIDOS 

l?AR'I1DO SOCIAL D:~MOCRATICO 
(PSD).:I 

PA!ffIDO LIBERTADOR (PL) 

L1del' 1\1em .:te Sã. 

Lider: Filinto A-1üÜer 

Vice- Lideres: 

Wilson Gonçalves 
S1getredo PachecQ 
Walfredo Gurgel 

Vice-Lider: Aloysio de Carvalho 

PAR rIDO SOCIAL PROGRESSISTA 

LIder: Miguel C:mto 
Vice-Líder. Raul Giubertl 

PARl'IDO l'RABALHISTA 
NACIONAL (P'I'N) 

PAR noo rRAIMLEIlSTA 
BRASILEIRO i!;t P'TB) 

I 

Lider: Lino de Me tos 
Vice-Lider. Cattete Pinheiro 

Lider: Arthur Vir~:l1io 

Vice-LJdercs: 

Bezerra Neto 

Oscar Passos 
Antônio Jucá 

UNIAQ DEMOCRATrc~"A 
IUDN) .:: 

Lider: DanieJ Kr~ea:er 

Vlce-Ljderes:~ 

Eurico Rezeude 
Adolpho F'ranctl 

Padre ealazans 
Lopes da Costa 

t'{t\CIONAL 
I 

III - PAIU'IHOS OE UM SO 
REPRESENT I\NTIl 

MOVIMENTO r!lABALEIlSTA\ 
RENOVADOR iMTR) 

Representante. Aarão Stefnbruch 

PARTIDO DE.J.'\IlOCRATA CRlSTAO 
iPDC'1 

Representante. Arnoo de Mello 

PARTIDO cl,EPUBLICANO cPR) 
Representante. Júlio Leite 

PAR"ll.uO SOCIAL1STA 
BRASILEIRO iPSB) 

Representante' Aurélio Vianna 

AGRICUL TURA 
r I "'''Iut!nte li _ Senador Jf)sé 

Vice-Presidente - Senador 
Ertrdr10 c PTJ.31 
Eugênio Barros I PSD) 

i 
'I 

i 
I'ltulare:; 

,I Eugênio Batros 
José Felic-i.ano . . . 

Ti!.ularei: 

...... ,:;é Ermfrlo 
Dix-Huit Rosado 

Titulare!1 

L!""I!JI.:", da Costa 
Antônio Carlos 

Júlio Leite 

" 

COMPOSIÇAO 

PSU 
Buplentes 

], Attllio Paulana 
2. Benedito "alladares 

PTB 

Suplentes 

1. Mcw Braga 
2. Argemil'o de Figueiredo 

UDN 
Sup;entes 

1. Daniel KrlCgc.r 
2. João Agripino 

Suplentes 

Raul Giutertl tPSP) 
,f 

Secretàrio ..... Joo;é Ne:v Dantas. 
Reuniôes: '~i'" Quintas-feiras, ás lO 1101'aS 



Sábado 2.2 DIÁRIO DO 
~. 

CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA 
presidente /\tanso Arinos I Ol)N) 
Vice· Presidente - Wilson Oon;~aj\'es tPSll) 

Titulares 
Jeffer:3oo de A.guiar 
Antônio BalblTlll 
\Vilson <1onçlllves 
Ru, Carne:c'J . 

Titulare.:; 
~dmundo Levl 
Bezerra Neto 
Arthur VireílJo 

Tttularea 
AloYSio de Carvalho 'PLJ 
Afonso A.!'jnos 
l\.íilton Campos ,", 

COMPosrçAO 

PSU 
SUplentes 

1. Mene7Cf. Plm~lltcl 
:2 LeH{' Nr-,t, 
:i Jo,o.:". j1ei'('l~lno 

4. Fllinto l\.lJ11!er 

PTB 

UDN 

~llplentes 

1 Ar:~t'mlr" (ll' Figueir€c!e 
3 1.)"·'11 ~:I~"ns 
2 Me:u I~r<lt; 1 

Sup!?nl'es 

1. OU:1!el K: ;('g,er 
2 JO:1d AgrqJtno 
3. EUf'iCO Rezende 

B P.l. 
Tltulares Suplentes 

JOsapha MarInha (sem legenda) Anr1Ll ~H'lllbruch tMTR) 
secretária - Maria Helena Buen{) Brandão. 
Reuniões - Quartas~feÜ'as às 16 h;'f<lS 

DISTRITO FEDERAL 
PreSidente - Auréll0 Vlanna ,PS H I 
Vice-Presidente - Pedro Luõovico I PSD) 

Titulares 
Pedro Ludovlco 
P'1linto MUiler 

ntulares 
Oscar Passos 
Edmundo Levt 

Titulares 
AUrélio Vianna (PSBl 

COMPosrçAO 

f'SU 

PTB 

Suplentes 
1. José Fetíciano 
2, Walfreao Gurgel 

Suplentes 
1, l\lelo Brllga 
2, Antônio Jurá 

" 1'.1. 
I;:;uplentes 

Lino de Matos lP'1W 

Secretàrta - .Julleta Ribeiro dos Santos, 
ReunIões - Quintas-feiras, àE- 18 horas. 

ECONOMIA 
Presidente - Lette Neto iPSDJ 
Vlce-President,e - Jose Ermjrlo t PTB) , 

COMPosrçAO 

PSU 
Titulares Suplentes 

Leite Neto 1. Jefferson de Agular 
A.ttilio Fontana 2. Slgefredo Pacheco 
José FellciBJlo 3. Sebastião Archer 

PTB 
Tltulnrea Suplentes 

jgSé Ermlrio 1. Bezen-a roIeU) 
elo Braga 2. Oscar PaSSORB 

VDN 
Suplentes TitUlares 

Adolpho Franco 1. JOSé CândJdo 
Lopes da Costa 2. Zacbarlas de AssumpÇtt.o 
Irmeu Bornhausen 3. Mem de Sá f PU 

B.p.r. 
TitUlares SupJent-es 

Miguel Couto IPSPJ AuréUo Vianna (PSB) 
Secretária - Amey O'Re1l1y. 
Reuniões - qUintas-feIras, às 15,30, 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
Presidente - Menezes Pimentel IPSDt 
Vice-Presidente' - Padre Calazans (PTB) 

COMPOSrçAO 

PSD 
Titulares 

Me~ PJmentel 
WillJredq Gurgel 

~uplente3 

1, Beneaito VallMares 
2, Sigefredo Pacheco ---(-) LIcenciado, Sub9W.ktfdo pelo Sr. Eurico Rezende. 

Titularas 

Pessoa de Quetro21 
António Jucá 

T)"ul.ares 

Psdre CalaZd.ns 
l\lcm ç)e Sá ,PU 

PTB 
Suplente3 

1. Edmundo Lcvt 
2. Vivaldo Lima 

UDN 
Suplentes 

1. Afonso Annos 
2, Milton Campos 

B P.l. 
r1tulares t::llplentes 

J"saphat Mnl'l!"lho ISem legenda I Uno de ~Iattos IPTN) 
Sccrel:'lna • \Trtn Alvarenga Mafra. 
R:'W1!Ôi~ - ~ua.rl'l·fej;"JlS às 16 horaS 

FINANÇAS 
.r'resldenfe - Argeznlro de r'lguelrerlo I P'TBl 
Vice·Pres,rlPF't.e - Dfl1l 1el Kl'ieçer lUlJNI 

Títuiare."l 
Victorino f.'rClre 
LOtJitl..l d9 Sllveua 
SigetredO Par-beco 
WilSOIl Gonçalvc.j 
Leite Nr10 

I'itulare.; 
Arge\l111 o de Fig1JCll,edo 
Bezerra N et o 
Pessoa de Queiroz 
Amônio Jucá 

r), lUares 
Dan~el KnegeJ 
,rnnell Born!;;.; u<;en 
EurICO Rezende 

l',;nlar 
i.lew te Sã 

l'l~IJ~~re!'l 
Lino de Matos 1 ?1"Nl 
Aurélio Vianna 'PSBi 

CO.vlP()SlÇAU 

PSU 

I 
2 
3 
4 , 

PTB 

. 
" 3 
4 

UDN 

1 
2 ., 

PL 

BPL 

Suplente:; 
Attilio f'O(llana 
JosP liUJDrr.:nd 
f<;l!'~erll(l dt' Hilff09 
Mell(>'lP~ PLmentel 
Pcdrc 1 nr!nVl{'o 

':>U::'lemes 
..Jo~p Erm!rio 
E(!mundlJ I evl 
Mele 6(n.!Hl 
Oscar P::l:,<'.'1s 

SUplentes 
i\Hl10n CampC's 
João AgTlp:no 
Adolpho Prul1co 

SU!11ent,e 
Aloyslo de CnrvallH) 

,JúlIO 1 p.ile 'i'H, 
SUJj:entes 

2 Jos::,:,pl"lal Mnnnho tSelh tez::md&' 
Secretário - CId Brüqll't"r 
Reuniões - OUnrl:'lS feirns. 

INDÚSTRIA~ COMERCIO 
Presidente - Senador Jo~é t<'ellCntnO I P:'H)I 

• V1CC- Pre"idel,te - Sen:"H'1ol Nel!:::f)n ~.1 I'n;" p 'PT B) 

l'ItUl..HCS 

JOSé Fel1c1ano 
Atiliü plcntana 

NelsOn MaC'll\nn 
SatTo.! de C<.:.n [11110 

Ad~lPbo F'r1.l1co 
Ir:ncu Bornhou~en 

Aa to Stctnbruch 
SeCl'et.1T1R 
Reunião -

CO~.lP(lSIÇAO 

PSU 

PTB 

UDN 

B P 1. 

,~1JP!f'l1tf'S 

Lo')',,> (L~ St'\t'J11\ 

SPi)nSt!;'O Arr:"f't 

V1V.l1dc. I ;~:l 
P .... l'l! P'I<;' ~ 

I,n'.lf":'" ("1'1 (,,'''1 

L""I,~I('l ru':f" do 

R.lUI' «ai1h'I'1! 
l'a,,\:.a .f:l€lcna ~u(>no Brandi'l.o. 

Quilltns-fe[ras à~ 1610 hnrn~, 

LEOISLAÇÃO SOCIAL 
presIdente - VivaJdt) Llma c PTBI 

Vlce-Pres1df'l""t~ ._ Walfredo OurgN I pglJ, 

I'ituW.res. 
Ruy Carnelro 
Walfredo GurgeJ 
Attillo Font.ana 
EugênJc de Ban'o;» 

VlvaldC Lima 
Antônio Jucâ. 

EUrico Rezende 
Antón!o Carlos 

CU.i\1PUSIÇAO 

PoBD 

P1'B 

UDN 

NUp1pnttU 

1 Leite NE'tu 
2 JOSf' ttUIOmald 
3 S'gelredll Parheco 
-4 L(~/"lá(, da SlIVe:1"3 

l Itdmundo LeVl 
2 Pc,"~oa de qtl{~!r02 

1 Lopr:'~ cta Co~t8 
2 Zoe n:1 t ,:1S de A~,sllmç'\;1o 

B.P L 

Aurélio Viannn (PSB) P ul'ào S\cinbl'uch j :<"!TfU 
Secretárw - Vera A.lvareng;u i\lnftu 
nl'l1mõ'.:~s - lêr\us-fei;'a~. à;. UI hl)r;tS, 



2872 Sábado ~.2 ,.....+ 
MINAS E ENERGIA 

COMposrçAO 
Presidente _. Josaphat Ma,rinho 

Vice·Presidente - Erntfrio de Moraes 
1'.8. D. 

Titulares 
Ruy Carneiro 
Sebastiã.o Arcr_er 

Dix·Huit Rosado 
Argemiro de FigueIredo 

João Agripino 
José Cândido 

Aurélio Vianna 

Suplentes 
1. Sigefredo Pacheco 
2 Leite Neto I 

P. T. B. 
'i.' 8.ntônio Jucá 
2. José Ermirio 

U. D. N. 
1. Lopes da. Casta 
2. Antônio Carlos 

B.p.1. 
. Júlio Leite (flR) 

Secretária: Arncy O"Reilly 
,Reuniões ~G:>yartas-feÚ'a.s à.s 16 horas 

POLlCONO DAS S~CAS 
Presutente ...; .Rw Ca..llelrO· IPSOl 

Vice-Presidente - .Auril!io Vianna (PSBr 

Tltulat-e.s 
__ " Ruy Carneiro 

"'"""Sebastião Archey 

COMPOSrçAO 
P8P 

SUplent!$ 
1. Sigefredo. Pa.cheoo 
'!.. Lelfe .Neto . 

PTB 
Plx-Hult Rosado 
Argemiro d~ Ftguelteão 

1. AntOn1iO Juú 
" JOsé Ermirto 

• 
João Agripino 
JOSé Cândido_ 

Auré~1o Vianna 

OUN 
1. Lopes _da 606ta 
:! AmOn1(l Cax 101;. 

B P.l.. . 
Jullo LeIte 'PRo) 

SecretArIa. _ Aracy O'Reilly 
Reuniõe~: - Quarta piras U 16 bOrU 

PROJETO:) DO EXECUTIVO 
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO 

Pl'esldente ._ Bena·.lm Joào' Agnpmo lUDN) 
Vice-presidente - Wilson Gonç.aJv~ IPSD) 

Titulares 
Leite'NetO 
José GUlom:9,TO 

Mem de Sã 

Bai"r~ càrva!ho 
B!:'zerra Neto 

Dan!eJ Kneger 

Line de 1\1.3 ttos 

COMPOSIÇAO 
('5D 

pL 

S).lplente:; 
WaUred() Gurge:.J 
Jose FellCiauo 
Ruv Carneir:J 

. A1ilYS10 C1e- Cnrvalh() 
p're .... ..,. 

Edmuno-o LevV 
\lelo"Brag~ 

UDN . 

BPl 

AntonIO Carlos 
C\dolpha "'ranco. 

.A. url!iio Vl.auna 

REDAÇÃO 
PTe.~fdenW _ U.x-HUlt. Rosado IPTB) 

Vice· prestdentj~ - AnTonIo C"~ .. l"'JS \ UU,;, 

Vlalfrer'!o nU:->!e1 
SJoa.:-tlâü Arcner 

D11l;· Huit Rossdo 

Antômc Ca.Í'lOS 

COMP< )~It;AO 
PSD 

P"I'1l 

Supleni,f;'$ 
[.,Onãc la suveua 

'! Jose FelÍr.tano 

~l1munüc Levl 
ODN 

t,o;'.1f1cc:. Reze,nde 
B p 1 

JOBapt ar MRnnbc (Sem lege-naa) 
socr-e'árÍlI _ ~arah A'1r'-'1iiO 

RELAÇÕES EXTERIORE;S 
preslOenre _ 8ene(i1t.c V[J!!·lQ:\ t'..§ \p~l), 
Vl,:e b':e~lQente - .pes.'50a de Q')e1t02 lP"rBI 

COi\l...-'(j __ ", AO 

rttu.lareB 

Bel1E'dlC't.o li l.1Jf1Qd:es 
1111Ulvt MUliel 
Meneze~ ,:" neOt.eJ 
Jose U'JlOma ro 

pi'!.$soa Oe Q'lflruz 
VivalCo t,lma 
O~car t-la.'i~o~ 

An!Ofll! .. CarJ('s 
.J o...;.e Càndldo 
RUI Peumelra 

1';;)1) 

Supler.tes 

1 R:1Y Carnetro 
2 l.Jelte NetA;; 
;! 1/ Ict.onr.c 1"[ elre 
-4 ~!J~un üonça ;ve:!; 

~TI; 

OU/, 

1 Antônio J~('é 
.~ ArgenlHo ae fi'il~'.1elreUQ 
:i -Mt>.I.t Braga 

_1 Pactr.e Calazans 
~ JORO AgnplDc 
? Mem de Sil ,PU 

8 P 1. 
An"flJ Sl,em'ol"ucn I"MTR) Llno de Mattos U?'l'Kt 

,sccretano Joêo Hatlst.a Oa .. ~,eJon :Jrllnco, 
Reumóe, _~ qumta&- je1ras" M 16 noras. 

. 
SAClOE 

~~~1:.&~mo 
';lOl4P'OS'I\ilAO 

J/lalorlD 

1'SD 
Slgefredo PMheoo 
Pedro Ludovlcio 

1. ~'alfr.« O_c. 
2: EllJgên!o S ......... 

ADtôn10 Jueâ. 

\JDN 
José Cândido Lopf'... da Coeta 

S 1',1. 

Raul Gluber14 (PSPl MiBuel ~to CPSP) I 
8.cretàTlO . Edua.rdo Rui ea 1"0088.. : 

. lleuntóea - qwnr.. tw·... dA 15 ~r ... 

SEGURANÇA NACI~NAL 

Presidente _ Z •• harJ" d.A.ss'unpÇáo f1JDNl 
Vic&-Preo!dente - Jooé GuloIDard 1PSDl 

I 
OOM-l-OSIÇAO 

Titlll ..... 
pSD 

Jod Gulomard 
.VtCt..orlDO Fretre 

L RIIJ Ot.m0lr0 

Silvestre -Pértcles 
OScal EiaSS()!: 

~eu Bo~ausen 
. Zaellan.., de A:ssum~çlk> 

!'TB 

rJDN 

2 . A tt1l10 i'on tana 

1 Adolpbo .... anco 
2, Eurico Rezende 

8,P.l .. 

Rau.J Glubert1 (PSP) Aurélio Vtanna 
SecTotâno - Alexa.ndre !.-raenl1e. 
ReuntlJe" -. Q'UIUltas te-tt::as. M 17 horas. 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 
l?res1dente _ MoyS1o <1e c:~rv"oW.no I.FL) 
Vlce-Preslóente - Leite N.to~ (PSDI 

COMPOSIÇAO 
'f 
, 

l 
TItular .. 

I D 

LeitO 'Neto 
FWntc MU!loo-

L Vi.tortno ",reino 
..... 2. Slgetrect.o Paeb.eeo 

", PIS 
Du~'tu1t R,oN,do . L Mele Braga 
SUve.stre ('érlel.. 9 /UltOruo JueA 

A1oy~1C ~e Otu'valbo 

1101'1 
AntõnIo Cs.rlOl5 

Men1 de Si 

B P.1. 

Aarão Steinbruch (MTRl Mig'..lel Couto IPsP) 
,I 

.~eCTl;!tãrto - José N.ey 6antas 
Reuniões - terça.s-fe1ra.s,~i àG la l"J.oras 

T~AN5PoinES, COIV.\UNICAÇÕES E OBR~S POBLlCAS 
. CO~l:'U~lÇAO 

TitUlares 

Eugêmo Rarr~ 
Wilson GQnçalves 

Beze:Ta Neto 

Lo"pe~ Costa 

Miguel Couto fPSP\ 

Secretártc _ A.;e~~ndre 

:~ 

i 

i 
il 
'i 
'~ . 

P""l'B 

suplentes 

1- . J el r ~rSOD de AgUlar 

':1 J ,)J',f" Jwomara 

tl ?l 



Sábado 22 OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (~eção 11) 
~--~~.~~~-- • 

A) Para Revisão do Projeto que J . 
define e regula 8 PROTE

COMISSõES ESPECIAIS .tê 16 d.e dezembro de 1963 pelO 
I ReqU01'Imento :1'79-62. apr. em 12 de I 

çÃO Ab DIREITO 1>0 AU· D) Para estudo das causasqueC) 
TOR .dificultam 8 PRODUÇIlO 

1 zembro da 1962. ' . 
Para o estudo da situação - ate 1~ ao aezombro ae 1964 pele 
do CENTRO raCNICO bE' Requerimento 1.138,63. apr. Im 18 d. 

CrlaCla em vu'tude d.o Etequenmenw 
1)1 4.8U-6~ do Sr. Senador ~tQD 
Camp06, aprovado em 20 ele 18.!1e~ 
ele 1962 

.Q~Sli!naaa em 22 ao QovmbrQ de 
1962 

. prorroga.da até 15 Cle deZl~mbro Qe 
1963 em vLrtuàe ao ReQuer1meol:<i ao.. 
mero .19:J-6:::. aprovado em 12 d.e de
~embro de 1962. 

OOmp,etaoa em 4 ele 1a.neiro Oe 
1963. com a cteBlgOf4(âo dOS Senn..n-e.s 
Sena.d.ores Va.scoDcelo.s Iorre.s e 
Edmundo LeVl. 

Prorrogaà6 Ilté 15 de Clezembro Qe 
196f em 91rtude elo Requerunento no. 
mero 1 198-63 da Br. 5enadOl MeI'.e
zea Pimentel aprovado em 15 .te .rIq. 

zembro de 1963. 

Memoros ~7) - Pa.rtidos 

Gllbert<,; Marlnho - PSP. 
Menez~ Punentel·- PSD. 
Heri.balt1<. Vlelra - Vl>N, 
M1Jton campos - UD:N. 
Va.scunc~oo forres _ I?'llJ. 
Edmunclo Levl _ PTIl. 
aloysiO ele Carvalho - PL. 

ACRO PECUARIA e suas ra
percússões negativas na ex
I'-.,tção 

CrlaCa em nrtude do R.equerunen~ 
to o't 669-63 do Sr. Senador José 
l!à'mlrlo, aprovado na· !essâ.o de ~iO de 
ag/lsto de 1963. 

oes1gnaOB em 'l2 de agOM.<J d.e 1913. 

prorrogada por t ano, em V1ItU'le 
ao Requerunent.c n9 l. 191·63 4.0 s... 
MOI Senador ... Slgefreàtl pacheco. 
aprovado em lb' de dezembro '!f' 
1963. 

Membros (5) PartlclQs 

Jose f+'e1lClano _ PSD. 
61getreao Pacbeco 'iVtcePr 

,,<\1). 
JOSé Ertnlrto (Prestdente) - I:'TB. 
LOPe$ as COSta - OUN. 
Aurélio V1anna IRela.tor) - PSD. 
$eo:eteno: AUXlluu LegUil8tJVO) 

Pt-l() A!exandre MarqueE, de Albu
querque Mello. 

Reuntões: 2'5 e ."0$ Celre!' ~ 1t 
hoda 

c!ozanbro de 196&. 
AERONAUlICp E DA ESCO- COmpletada em 29 te outUl>ro 4, 
LA DE ENGENHARIA· DE 1962, 15 de ma.1o de 1963 • 23 de abl1l 
AERONAUTlCA. DE S JO- de 1963. 
S~ DO'S CAMPOS Membroo 116) - PartidOS 

CrlB4a eIll Virtude Co Requerimento' Q9 lUa -63, do Sr, SenadOl EJaClre 
Ca1autl6. aprovado na seB$ão de 13 
de novembro de 1963. 

OeSlgnaClB em 13 de novembro de 
1963. 

et'orrogada até 1~ de dezembro Cif 
1964 em vlJ'tude do Requerlmeoto "0.. 
mero l 158-63 elo Sr. Senad,oz An t,(). 

010 Juca aprovad," em 10 de :tezem· 
Oro de 1963. 

Membros 15)" _ partIdos 
J9se r'ellClano - PSD. 
Ruy Carneiro - PSD 
Ant- .{Imo Juca - PTB. 
Pa,dre Calazans - UD~ 

1-1) Para o estudo das Mensa
géns do. Poder Executivo re
ferentes à REFORMA AD
MINISTRATIVA 

Jetterson de agUiar - I?SD~ 
LcDào' da Suve1fB 123 de abrI) da 

1963. _ psu. 
RUy l.r'arneuo - pan. 
BenediCto valladaree - PilO. 
Wtlsqn Gonça1ve& 123 de BD:U de 

19631 - PSD. 
Ualllel Kr1eger - lTON. 
LoPeb Ua OOSta (29 Qe outubro de 

1962) _ lJDN. 
C\1llton oampos (Viae .. Prea:tden~J 
Her1baJ.d:o Vieira - UDN. 
Rw PaJ.melra - ODN. 
SUvestre i?ertcle.s 1:a3 ele aDril de 

1963' 
Bezerra Neto /23 de abrU de 1963), 

- P1'B. 
Afonso Celso - PTB. 
Nogueira da Gama _ ?TB. 
Barros Ca:-valho _ PTB. 
AloyS10 de Carvalho (,Prest.ient,P'lt.l 

- PL. 
Mem de Si - PL~ 
Josaphat Marmbo - S legenda. 

.:!) Para es.tudar a situação da ara e atuar o evantamsn- doo Veputados aprovada pelo Senado .. - o 7/61 E) P f I - Crlao, pOI llllClatlva d. câmax'!I() Projeto de Emenda à Cons-
_ to da PROD'JÇAO Mlil:ôRAL em 1 12 1963 tltUlçao n· 

CASA DA MOEDA DO PAIS e estudar os meios' Membros tiS) Partldoe {~Ul> "'81'01> 80'''<>. AS MATE-
CTJaa,!3! em vutude ap Rf<Querlmen. . •. j Senaaures; Bf.II.~ DA COMPETt~·~lA PRIVA .. 

to QIt 561*63, do SI. SenarOI JeUer. c3.pazes de POSSIbIlitar a WUSOD GonçalVes - PSD. 'tíV 1\ 00 GENllllO lNL:L111NUO 
son de Agula! aprovedo em 14 ili: sua industrialização \ Leite Neto - PSD. AS Oh PHOPOR t\ i:!:XONl<.:U,\c.,'110 
agõsto <te 1963 DesiB'nada em 2t! lJe ~hgetreàQ Pacheco - PSD. DO;i- CHEFES OI!. i.\IlSSAO UI ... 
agOstc de 1963. CrlAàa em virtude Oc. .R~querl~en* Argemifv de FlgUelI'eao' - f"fB. Pi.OMAl']( A PBRMANENTI! fi; 

to 09 665-63 do Sr. Senador d)8é EdmW1dC LeV1 - PTB APROVAR O ES'l'AHI!:Lt:('[,.uI~S .. 
Prorrogada até 14 ele março Cle 1964 

190 dl~ I em virtude 40 RI!quer1men. 
to número 1 160-63, do SZ. 6enaool 
tefferson de AgU1aI aprovado em 10 
'" dezembro de 1963. 

Membros (7) - Pc..rUdos 
Jefferson de Aguia.r <Preslde.Dte 

PSD. 

Wll.SOD GonçaJveB - PSD. 

Arthw V1r::i1lp - PTB. 
Edmundo LeV1 ~ PTB. 

AdolPho Franco _ llDn 

Eurtcc Rezende <VlcePre::rtdenC,e, 
UDN. 

Joso:.phat .Mnl'tnho - S/legeDa-a. 

Secretál1c: Obro2} ~1slaovo, 
R'L·ij, J B tlastejon Branco. 

C) Para o estvdo 'dos efeit'os 
da II,PLAl}AQ :" DA I~OLlTI
C~~ r;~:8lJI);.;' !,'~ ;;. C r-. i', .:r.L 
soa.?'.: .. ~ ~1\'l!::JI.!;.-r..r..,= ~.J~!. 

Cr~':'l.1a em \·~.-f~~'4~ .~' •. J~.'.:.aen· 

Enn1rlO. a.provado na sessão de n de Adoltlbt l''ranco -: UDN. TO O ltOi,iril\iENTO ... U Hl!.A .. 
setembro de 1963, \ JoãL Agnp11lO - ODN. TA.l\1ENTO DE RELAÇOE~ UI .. 

Aurél1c Vianna _ PSB I-LOMAIll:A& co:a PAtSE::, f.S .. 
Oestgna-da em 19 de setemoro àe' Josaphar Martnho - sem leg!O>.1R T~iANGEIROSJ, 

1963. I DeputadOs; Eleita em 4 de outubr ode 1931. 
Pro:rogada em virtude do .:leque. Gustavo t::apanem~ (presidenteJ - Prorrogada: 

tlJ:Dent.o Jl~ 1,159·63" do êf. Sen.t0?t 1 PSd.~erlJaJ Jurema _ P$D, - até 16 Cle dezembro de 196~ oelQ 
Milton Campos, aprovado na sessao Laerte Vit. Ta _ ODN tSubst1~Uldc' RequenmentQ 307:61 apr, em t4 'lO 
de 10 de dezembro de 1963. pelo eputado Arnaidc Nog.uelfa'# 1e-zen1bro de H161. 

Metnbro~ ·9) - PartldoB 
José !"ellC1ano ,_ PSV 
Attillo E'oDtaua - POD. 
Eugemo Barro., - pSD. 
Jos~ E.rwtrl0 !.Retawr} -
Bezerra Ne~ _ P'l'B.· 
Melo Braga _ P'rB 
Lopes da Costa - UUN. 

Mllton uamp0.5' (P;e~lócnteJ 

UDN 
Julio l..elte tVlCePl ) - l-'H. 
Secretá.l'lo: Au.xHlar Loegl..3attJvo 

l-'L-l() Alexandrt Marque.:. c!'e A.L"JU
querque Mello. 

deunlóes. ;)1,\~ !'elrSk ~s 16 nor8.b, 

I 
I) 

flerto! Uías -- UDN. - ate 15 Qe d.2zeml;1ro de 19d~ Of".O 
Ooute. de ADclraae - ?Ta Req 1 139-63 apr. em 10 de dezem. 
ArnaJd.c. Cerdelra _ I?S~. bro de 1963 
Juare2 favora - PUO. Complellada em 29 de Oututlrú àlS 
EtvalOo Plnto - MTR. 1962 e 24 de a.b!'"l1 de 19&".1. , 

r-.~emoros 116, - tlurt1ao.! 

F"al a, no prazo de tr3s (3) MenezfI' PImentel - P:::i,U. 
~ WtlsOD uonçanes t2:J df e.~)ri; de 

meses, proceder ao eStudo 19631 _ presidente _ psu, 
das prc~:l$içGc3 que cli:'.am [./)bàO da SU\'C'ira - PSD, , , , 
resp:3i"i:o à par~icipnção dos )_ R~§!.)carneiro 123 d~ ~!Jru 'J~ uê-3l 

trabal\1z.don3S nos lurros· GU1d~ Mond.Ul I" de outUJ;\ '"lI!! 

d ..... r: c·~-:rrê:i"::J, 1~64)# - (1:..iU 
. EUflCO Ael.enda 1::'3 de :1,; :. 

~ .... ::'.d.h~:C J 1963, - U w\ 
Scnadvc.:. Uamel ltfl:;Iel - ULlN. 

8~~cr;a· •• d ... - !!i';.:>l.c.cn\~ , MUton Camp:1s ni',('L· e'f,:, 

J 11:, ,n .~. ,,~'..li~,r - H .. ..:;.:.tcr. ..l-: •• oa,lch. Vh ... lti _ lIlJN. 

j() n" adl':';;:S Cf, t:~. [, ' •. ~4'-'. ,; · .... VC:.l 
Vieira apruV2t.l.o lIa -j,'';S.: .... ~\.? J C2 
J3ósto ti:.- ~9{jJ 

f) Pr.ra ~.ll.t.hjal a Zii.blação dos, 
T~ ... "!~Z?O;rr::: r.: .. ~r:íTI~, 
:.10S E FL~r-H'; .'1. ~!~3 I 

I 
. CrlaCl:. eu) ",ll·t'J·:':'''h .'Çl'· .. ~'r.l' .. e:1-

t-o Q1; lu'!·63 de Sr t3cr,-ir1~'l )\0 .... é I 
I!;;mtrlo' apror~dc na se"~H de 13 .:'f:. 

novembrt de 1963.-

Aí .... u'o Anü)!;j - V.('"'- ... .'re,:;~j.nu 1_ UUN 

Lute .1.\4.1 Lvpe:: ia ('.l.st..l _ 11;~N 
N"rifOf\ l1.<:':·uJ~n .. Silvest. ... e Pérlclo;·-; ~, .... ~ 
Eur:(', 1:~"''''''''.3 Vlvalc'.~ 1I:.m~ - 1 . ..1 
Aurel.:o ·1J~Jnml. "m ~ Sll' "4· 1 ",,)'. 
S~cretáft'l t.:t.c'j' O r:::U:j c.:- :::UUl _ n.~;~.". '.t! ,.., l.';; aOI 

':'trOl1v.;:ao..l In ",l:n:'je Cio ReQu'_ll" 
mento 0\,0 1 l~l. e.-; los~"j do SennOl 
Senador AttUltJ l''untulla. aprova:.o 
",:m 10 de d?zPD:lbr\1 de 11:63. 

Membro$ 16) - parttdo.<:. 

Attllto lrontana - PresIdente 
PSD. 

José 
PSD. 

!!,cl1ciano - .Vlce·l'r.) 

JoU E:rm!rl0 - Relator - E'TI3. 

ues~n:l.da cm 13 Q;Õ novcmtno (te 
z963 

pr,)!"rogaoa até 15 de àezeworQ c~ 
1964 em vtrtude do ·R.equer1ffioDtc 
n9 l 162.63 do 6r o'enador J1ll1c 
LeJte, aprovado em 10 de dezemo:-c 
de 1962. 

Va3n .:to S~,",.adot PtntQ reI' <'.ra 
C0P,~=~::"':~:~8 gSF~-:"~~i"·'.:~· f?· de cbril de :%'H - A,.·'ld~U -

I". ,,")~ 1"tI ·'~""'!Jnf"ll ..... ~ P'i.'3 ~- t~, ,.}- \.,:, ~S·J. l [~.~; . :..J • ..!J !..'!Ol-·slo d.e CMvalbo - .E'L. 
,....l .. ""I .. ~.·!~l~<t.S r-J"t' R[··~n1í'T\l (,,1110 d", Matos - PTN. 
li ... ::. ... .J-t.l~lLV Ji.!oI '&..;.. , ... :.tl,;;! 

nAfI A co r..'FlTíl"J! f' ÃO í.) Projeto de Emenda li C-,g. 
J) Pr"j€10 de Emenda à Cons- tituição n" 8/61 • 

titulção .,C? 4/61 tSiHJRJ!. ~XU:'olto.:KAt.;I\O POI( j' :a),. 
Membros '51 - ParUdos (QVI!. UISPGio SORRI!. VEN('1.:\1EN- POSTA 00 SENADO DI'.. ~~ i.r a- ~ 

A OS D~ l\ilSijAO OlPLOMAltt.!\ UI 
AttIDo FOntans - pSD TOS 00. ~tAGlSl'R Il) C<l.RATlm P:"'~MANENTEI 
Slgetr~(k) Pacheco _ PSO., • 

Adolpbo FranC<l _ UD!ti JOSé ErmU10 _ P'rB ' Ele1ta em 27 de Junho 4e 1961. 
é ta Lrtneu Bornhausen _ UDN, I ?rorrognaa: 

EleJt8 em ti cte OUtubro de t9';il. 
Prorrogada: ) 
- aUl lê de dezembro de 196:(. oe1Q Aur llo V nn~ - PSD. ! J1ll10 Le1te _ PR." _ -até 11) de dezembro de 1962 pe\O 

...... WI/.1&: OfIC1aI I.4gjslatlV'O. . BOjlret$.!1l1: AUXIllB.l' Leg~" Requerimento 609-61 .,.. om 1 •. do 
.~ ~ulIeta .iUbeloo Cb 1!liIlítOe. ilIrl», Ale/landro M. de A. Mello,. ~ro de 1811' 

de Janeiro de 1961; ., 
RequerImento 608-61. apn,allo .... 



I,! 

2BH Sáb'odo 22 (S~ciio'ill) Agôsto cio 1964 
,,~---------=~.~~ ~ 

I)IARIC De CONCRESSO r-JACIONAl 

- &Le Ib de laneiro de 19r4·. Uf'l(l 
HequerulleIltA. 181,6:l apru\·adc.. em 12 
de dezeruOfl" de 1962. 

Completada em 30 de março 
1962, 29 àF> oututro de 19"62,-e :3 
abril dE' t9ü3 

de João Agn~jno '23 de' .',~bru de 196:; S) 
de - \71ce-Pre:,;lner.te._ l),,JN. • I Pro jeto de Emenda à Cons

tituição n9 5/62 
_ !lU> 1b oe aezemOrc. cte 19M (leIO 

l:equel'ir:tlenu.: I 14\1·63 aprovado em 
19 <1e de't.t.'.rnbrl. de {titia 

L:"\.J·nplt'ttlda em :Jí) de' mJtfço oe 
1~',i! !9 de olltubro -de I!Hiil. '1'i ;"1( 

c.o:~, jE ,96:-1 

Memt);vs 116) - ParWdos 

Jef1erWIJ Qe Alu::n _ pôl). 
W,i.~OD UtJDça.ve.s~ .23 de uori) de 

H>63, _ t""'SlJ 
H/l:}I \;a.rrwuo _ PSLJ 

Danlel KnegeJ - U1JlII 
81Jvestn r'enc.CS 123 !~C1C abril Oe rlllSPOI:. 80BHE A 1~.sJ'::I;(." i\ü!-.. 

19631 - P'1'H l\lUNU':lP10S U«; 3U'?" 1.1:\ !'_.IUi-
NoguE"lri:l :la liama ,- PI'U. VIU1Af.,:AO nos f<;S I AUOS QVA:\!-.-
Barr~ C~lva,hl - F'l'M DO EXCEUE.n AS HE:.iUA!S .. MU-

• AlOySlf' à .. ::::arva.tho o.. ~L. N1CIPAJS,. 
Aurélio' VIanna 2:; àe tlbr1! de , 

MemQ!,ot:. <161 _ ParLdos 

~,!('rt':!.e~ I,"'.mer.lel - pSU 

LoOac. Ql1 Sllveira - pSD. 
c.;ulC1v ;.\lOndlU 129 ae \,IutulJro 

1963, - aelsr,o: - PSB d. __ Eleito em 13 \de" setembrc rje J.P~ 
Prorrog-aoa: 

nu.j' "."tlrnetJ"l., :l~ Cle à~:'lJ :te W·.i31 
_ t': l' • ..,:denté _ pSU 

lp.:);l... j8 ':51!Velra - P:::;D 
,1t!!!t:L'.un Je' Agu:al (2~ de ,l,:JrlJ c(, 

i,'>: {, - t',su 
O·J.I:1t :!>-'j'Jndm '29 de outub:-o Of: 

C:ô'z' _ tJSlJ -
I.),Jn,e Kr' e;er _ OUN 
eunoo H.('zende cl~ de. E:.;Jr'il de 

Uti~ lJU:-.r· 
l'-'1::tl,n Cam.PQ~ -. uu'N 
Herlbll- do V!eUII 'Vice Ples:(1en"ct 

- llU:'-l 

L<lpc',!o 1'a C\.}~t3 - UUN. 

lHo;!' - PS)J 
Mli'ul' va.:lJ pos - U UN. 
Hen"-,<t;dt Vleu a - UUN 
Lupe.~ ja COMa. - U UN. I 
JuJ.1,.. A.,41'lp.n(l ,2::1 de aorlJ de 1963> 

- UtJ~ 
t<'::.ltlCl. dezenc.e f23 ele alJnJ ce 

lí.ô,j, - UUN, 
Stlves'rt' r'ertCJes 12:; de- abrO dl 

W.lj;i-l _ PI"U. . 
o~guen~ nd GJ.m~. - P'rB. 
Barros Car\':lJu -' PTf:3; 
JUSflphal .V1artnho 12::1 oe l.:JrU (!e 

1911:1\ _:~ ICg . 
AloYSlQ de Carvalho - PL 
Lmc ae Ma. LOs. - P'tN-. 

IQ) Projeto de Eme;1(in à Cons
tituiÇão n 9 2/62 

IINSIITU •. J\.O\'t'to tJl~(_'l~U.\lIN;\Çt\(J 
DE HENt),\S E.'l (- iH U~: OO~ 
l\IUNll'tPIO~) . 

EleIta em' 23 ae maIo de 1962, 

Prv:Tugacào: , 
-,' - ate lb ae a,ezelUbro de- H1tJ3, OE'J(j 

RequenmeotL núj ti~ ttpl~uvuác em ~;, 
de oezemon; de 1962; ~ , 

_ ate lo cte OezeIllbro de 1964,,'v'k 
~querlmentc 1, 1";;,~6~ I\,provac:o en: 
lU aI" Clezem~rc de J963.:; 

- aLé la Oe áezembrc de :{lj3 ;Je!l 
RequerImento O .... ! l<\-j·t)\ <>;.J.tJ~dç.O 

em 12 de dezembn .. de Wti2; 

- ate l~ Oe Oezembr(. de Hh'l aeJe! 
H.e4:uenmen~ 1 141-\:) ~'il.pn)"'6.<l'" rlX 
.U Q!? dezemtrrc. de i963, 

Compl€taa em 23 de aort. de lP6::s. 
Meffitlr06 - par[.lQub 

JeUerson ae AgUlar - f?8D. 
ttUy üarnero - p:::in 
wbàQ da ::)]Ver3 - ptiD, 
W1l:s0D OonçalvE'-' '2;,-i· de \brU do-

196;;; _ PSD 
Vdga >10 ~~~naavt pww F'c-rc!ra 

~2J je aonl' ae 1962 - t{e/àt..ur -
l:"i'B 

H lfrra Ne!.o '23 de abrtl ~Ie .%,'3' 
....,.. pn~ 

O) Projeto de Emenda 
titUlção n9 11/61 

. I ?O.DlPletaoa em 23 ",de ao-rtl Ur 
, C 19!.i:L ,i a ons~ I 

Membros _ pa.r:ldos 

Leite Neto ,23 4 63' - PSD. 
Meneze~ Ptmer.tel - Pre.:.1Qe.nL-e, 
!\lJlt.on ~Campos ~ UDN 
HerlbaJdo Vte)J'B' - UUN 

. A:t"UUf"lj ,Sil~a '23 de ~orlJ de ll;i6~J 
It:UIAt. M) UI!. NUVOS 

MUNICU'IOSI 
_ prB 

VI.Yo1l rJo Lima _ pTU 
1\1"y5:0 dI' Carval1H' - PL 
\.....mo de Mat.us - PTN, 

rJ) Projeto de Emenda á 
titUlção Ilq 9,61 \ 

E!elta em ~8 de Illarço de 1902. 
Prort'ugl;1çáO: 

-:"" ttt.e li) de dezemoro de 1963 pejo 
Cóns- Req ;IH,jj~ J,pru"ado em 12 :e i1f; .. 

l.~m OH. ae l~ti:l . 
- até lê ae ae;=cmOro d'e 19tH,. pf'JO 

I(H'J1 IUOIHFU.'A () ItEUI;dE OE H.eq 1 J43~6.3 . aprovaao em 'O de 
DL';C'-!IMINAt'AO 0,\8 l~E.}.'IJ,\S) I dezenlor\-. tie 196iL \ 

. eompletad" em 29 ae OUtubro C/e 
Elelt.a em 2U de novembro ele 1961. J9ti~ .13 d~ aOril de UM):! e, 22 r~e JU~ 
Pl U1l'ogaQa: - lho de 19~3 
_ aLé 15 de d.ezembro de 1962 0('10 àlemOrQlS _ PartidOs 

" Jefferson Qe AgU18r _',' PSD • 
J9~~:~n t"~nçaJves t23' ,:ae a.:>:1l (1( 

RUY' UarnClro - ?SD" 
Lobão Oa SIlveIra - P.:ID. 
Leite Neto t2a de a.bf'lJ de 19tJ:3) 

- pSD 
M.Ilton Campos - UDN. 
f:leI1haldo Vtelfa lltce-l~estd.~llt.e _ 

UDN, ;! 

Menezes PlrnenteJ - PSD. 
Eur;oo Rezende i23 Ile abri ,clt 

1963t -", Etelatol - ULrt~. 
Silvestre Perlcles 123 be Q.i)rU O:t. 

19631 -, PresIdente _. I?TB .• 
Nogueira aa Gama _ 1;:»TB 
Bar!"~ Carvalho - P'l'S 
AJoysio d~ carvaJho ~:~ I?L. R~·quer,menu. 60.:>·61 ap:-ovado e'll J4 

de dl'llembi"G- de 196!: Jefto!l'SUO (te AgUiar _ PSD. 
Wllsoo <.;unçarve:a (~3 de l:i.orl1 

- dLI? lb de at2,t'ml)ro de 1963 or]1) U,'b3! _ p81) 
de Lmc de Matos - PTN'f 

João Agrtpino 123 de atlrU d.e lI/53) 
ReqUErImentO 182·li2 aprovado e'1l)2 Ruv Carneiro _, PSD. 
oe dctembro de ,962; LOOâ-o oâ :3lltrCU'a - PSD 

_ <it.e 15 de 'êteíeml)r() de 196-\ t"elC G1.11do Mondm t29 de "utu~ro de 
Req'let \.nw,utv- \ \41.63 aprova.dc. etn (l!Jo:.lJ - P~U 
lC de dezembro 'de 1)(63 MllUm campo" - U"DN, 

, 'folenbarck V!elra - U DN • 
Memoros Ü(il - partldcs Lope$ da Costa - OI>N, 

JetterSt)D de Aguuu \2:S d.e abril João Agrlpmõ 123 de abril àe 1963) 
de :963, _ PSl>. - U1JN 
Menez~ f'unent-eJ _ PBO. f!.:ut"lCO Rezende i23 de &tr.il de 
l-'Ilmt(. Muller _ PSD. lSÍl~ - UR:N. 
GUldo MoodlD' 12tr de outU.l:l:-o de I Silvestre Pél'tcJes (23 de aJ:>r11 d.e 

19631 - p'rB 
19621 - PSD toJogueua da Gama _ P'I'B. 

Ruy Carneiro (23 de abril ,l\: HI63 Barro,:, .uarvalho _ PTB, 
- P,sD, Aloysl(; de Carvalho _ PL.-

DanIel Krteger rRelat.orl - OUN, MIguel COuto - E'SP. 
Eurico Rezende \23 de aortl de Cattete Pmheiro 123 de abrJl de 

196~. - crDN.· 1963. - PTN - . 

Muton carnpos - ODN 
He.ribaldc Vieira - [;U~ 
Rw Palmeirtt -UUN. 
Ama.ury silva - 23 ele aoril de 

)963) _ f"fB 
Barros Carvalho -' ?TB. 
'A.:gemlro de Plgueiredo - PTB. 
Bezerra Neto 123 de abril de 1963 

_ li !'"a. 
Aloysio de Carvalho - PL 
LiDo de Matos - PN. 

l;ons-Projeto de Emenda à 
tituição n9 10/61 

IAPLlVAÇAO DAS (:OTAS DE IM
rOSTOS, PESTL'iADAS aos MtJ
NICíPIOS!-

. ITIeita em 28 de dezembro da 1962. 

Prorogada~ 

- até la. de d:eztmbr~ de 19--33 t)€ltl 
Req. 783-63 aprovad<l em 12 de de .. 
zembro de 1962. 

_ até l~ de dezembro de 1964 velo 
ReQ. ,1.142-63 aprovado em 10 de ou
tubro de 1963, 

P) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 1/62 

(OBR1UA"l'ORIEDI\DI!. DE CONC-Ult~ 
50 PARA INVESTIDORA EM 
CARGO INIUIAL DE CARREIRA 
ri PROlBIÇAO DE NO~lElIÇ()ES 
lNTERINASt. 

ElOlta enl :0 de malo de 1962. , . 
Prorrogada: 

- / até 15 de dezemb:,o de 1962. pelO 
Reg i85~6!:! aprovada em t2 de dt
zembro aa 1962. 
,- a.!,é lf> àe <1e'loCmbro de 1963 1;)elc 

Req 1,144-63 aprovado em 10 dE' de
zembro de 1063. 

oompletaaa em ta de a.brO de 19~. 
M.e.m\3roa _ ParUdos, 

Jefferson d-e AgUIar _ PSD. 
Wl1ron GOnçalves (23 de abfÜ de 

1963) - PSD. 
RUJ Gal'lleito - flS. 
Menezes pimentel - PSL 
Milton Campos - UDN_ 
Herlbaldo VIeira .... UON, 

Eurtco RezeDde {:l8' de ab:il de 
19631 - UDN_ 

- UDN " 
Damel Krteger _ UDr~:. 

R) Projeto de Emend:a à Cons
tituição n9 3/62! 

(AUTORIZA o I'RIHU~IAL SUPE
RIOR ELEITORAL A If'IXAR DA
TA P,'\RA A REALl"~AÇAO DO 
PLEBISCITO PREVI,STO NA 
EDENDA CONSTITUC;!IONAL N° 
4 - ATO ADICIONAlj,~. 

Ele1ta em 10 ele Julho "de 1002. 
Prorógaçáo: 
_ ate 1:-" ae de~embro de 1963 pelo 

RequenrneDvc '187~62 Iltm:JVado em 12 
de dezembro 'de 1962. I ' 

- até 15 de dezembro tle 1964 pelo 
RequeruneDto 1 146, &prt'~a.do em W 
de deZembro de 1963, '! 

completada em 23 di. a.br:Il de 
1963. " , 

Membros - Partidos 
" 

Jefferson l1e AgUiar _ PS. 
Wtiron Gonçalves {23 \te a.l>ríl de 

1963) - 1'SD. 
Ruy Carnmro - PSD. 
LDOào da Sllvelra - PSD. 
Menezes Plmente' - ,ilSD. 
LeIte Neto 123 de abrU :de lOO3) 
PSD" 

Milton campos - Ibn~t. 
Herlbaldo V~elra -I UUN. 
JoãO AgriPinO '23 tle ab'ril do 11163) 

- UDN. } l 

Eurico Rezende .:::3 11e aorO de 
19631 - OUN., : 

Darne} Krleger _ tnrq., 
Silvestre f'érlcJe:; t2i de a1::ril cl~ 

19631 - !"l'B, 
" J,i 

Nogueira da Gama -" PTJI_ 

BarrO.! Oarvalho - ': PTl~ .. 
~ern de Sã - PL.; lf 

Aarão StelJlbnlsh -'r ttn;r· 

}osapha1 Marinho ~ 2:1' 9 63) 
I/tce· E'res1<l.ente: - UU~ 

DSnle, Kr1egez _ UUN, 
Vaga do SenhOJ P1Dt(j Fenelr8 
Il!Urtco Rezende 123.463J - UDN 

'2 •• 63) - PTB 
NOgueira da -Gatllfl - ·PTa. 
83ITOS carvalho _ ?TU, 
Mem de Sã - PL 
Miguei Couto t23 4. 631, - PSl-, 

T) Projeto de Emenda à Cons
tituição .,9 6 '62 

tAUMEN'l',l PARA (lUATHO {) NU .. 
MERO DE REPltES~N'1 A;"oolTES 
DOS ES'fADOS E 00 DISTRITO 
FEDERAL NO SENAllO •. 

Elel'a em 13,9.62 

prorrogada: 
- ate lb,12,63 pelO Requertmeúto 

790-6~, aprovado em_~13.1:.! 62: 
_ ate- l~ 12 64 ?e~Q aequerl.mento 

1. 148-63, aprovado em 16 1.2 63. 
Completada em 23 4.63 

Membro.s _ Partidos 

,Jefferson de Aguiar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Silveira - EV!la oor 

PSD 

WIlSOn Gonçalves 123 4 63) 
PSD 

Me-nezea Pimentel _ PSD 

MlltoD campos -UDN 

I Herlb-aldo Vle1I6 - UDN 

Josapb.at Marinho - (23 4 63) 
crDN 

Danle1 Kr1eger - UDN 
F1tlrlco Rezende' - l23 4 63) - Vi .. 

ce-Pr65idea&e - UDN 
l ••• • Vaga do' SenadOr P1nto Ferrei.tG. 
(23 4 631 _ Pre.s!dente - PTB 

Nogueira ds Gama _ P'l'13 
Barros carva.lho - PTl3 
Mem de Sá - PL 
Júlio Leite (23,4.631 - PR 

U) Projeto de Emend<l à Cons_ 
tituição n9 1/62 

IREVOGA A EMENDA CONSTITtl
OIONAL N' 4. QlJE INSTITtJltl o 
SISTEMA PARLAMEN'l'All DE 
GOVERNO I! o AR'l 6\ DA UONS
TITtJIÇAO FEDERAL, Dll 18 DE 
SETEMBRO DE 1946)_ 

EleIto em 6 .U. 62, 
1 prorrogada: 

- até. /6,12.63 pelo Requerimento 
791-62, aprovado em 12.12 62; 

- até 16.12.64 pelo Requorunento 
11 149-68 aprovada em 10.12 63-
! Completada em 23.4.63. 



Sábado 22 

Membros parUd:os 
Jettersoo de AgUlar - PSU 
Ruy CarneIro - PSD 
Pedro vUdOVICO _ PSD 
Wilson Gonçalves ~23 4 63) 

PSD . 

Benedito Valladar~ - P3D 
Meneze~ Pnnentel _ PSlJ 
Milton Campo.s - l11JN 
Herl'oa.d{, V,eira _ UDN 
E' .. mcl" Rezende 123 4 63) _ UDN 
U31ue. [(rle!!eZ _ ODN 
Joã-c AgrJp~no 23 4 63, ~ UDN 
Aml.1urv Sil ... g \',n 4 63~ - ?T1:l 
NU'neÚ1! rJa Gama _ p'ra· 
l:t1:'TUS Carva.ho - PTB 
Mero de- 5a - fJt 
Rau; G]Ubert.l - PSP 

à Cons-V) Proieto de Emenda 
tltUlção nç 1 ;63 

(TRAUi\LUU IH. MULHERES E 
NUlU':S ~ l'RABALIJU EM 
VUS'J lUAS lNSAl.VURES1. 

De.s1ltf,3Ófl em ~3 \.63 

ME· 
IN· 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIUNAL (Seção li) 
",. --

LeI te Neto - PSD Ator.se A:-;no,:. .... ODN 
Amaury $IJVa - PT1. J'llsaphai Mlirinho _ Sem 
Bezerra Neto _ PTB \ Rau. (ilub<!rtJ - PSP 

Legenda. 

... Vaga ou Sena.d.r Plnto Ferreira Jose Lel~e - PR" 
- PTB 
.. , Vaga dfl Senador Eduardo 08· 
talào Vlce~Presldente) - PTB Z 2) P 't d E d 

vaga d( Senadl>I'- Ir.d':.lafÔo u,- - rOJe o e men a 
'm., _ prl3 . Constltulçãq n9 7/63 

l:!:'.lflCC Re-7.\:"nóe _ Prr 1. \te 
Mllt.oo Campus - ODN 
Dame, Kfle"02;el - UDN 
AloV.<;,IC' de Oarvalho - PL 
. JosaphS· Martnho - Relator 

5t'Ib Le~enda 

(Tlt:\.~!::lI'l-,la·~t.·IA + PARA A Hh· 
:sEla A 00 !UILl'1 AR UA A I " ,\ 
l,tl!t, st LlL'lHHAIAR A t;Ala~u 
ELETl\ OI 

Deslgnaca em li Iv 63 
prorrogaoa B'e la l~ 64 pelo Re

queIlmen'4.. . ou:uero 1 156·6a apro, <1.. 

I 

, 

Agôsto de 1964 2875 

De.s1gnaêa em 25 5 1!Jti4 
JE'ff€rson de Agui6/ ?SD), 
AntôDlc salbjno 'PSV' 
\Vilson GonçalvEs .PSD). 
Ruv Carneiro ,PSDI 
Menezes Pimentel P~D), 
Edmundo LevI fP'TDI. 
Bezerra Neto ,PTB r 
Arthur Virgille PTB,. 
Oscàr Pastos 'PTB, 
Aianso Arinos . UD:"\l. 
~Vln:on carr:pQ.5 L'DN\ 
Eurico Rezende I'D:") 
A!nysio dI:' Can's:ho PU • 
JC'.;,r.phat M'lfinh, ~'P1). 
I.urrllo Vinnna BP;, 
i\d'ão StEinb:-uch TI:'!) 

Y) Projeto de Emenda à Cons
tituição 119 4/63 

do em 10 1:.1 6:1 I 

ICU1'CEIIt, 1~1UNWADE8 AOS 
\·EitltAl)OIlES\ 

DeS't.gnfl.-da em Z<l Q 6'3 
Prorfogaaa ate 11) 12 64 oelo Re· 

q'Jenmentc. numero 1 153-63, ilproVa.-
10 em 10 12 63 , 

MernofQ.!< _ partlc10s 
Jetrersutl Oê 8.i'J1BJ - fJSf'
Ruy Oarneul.. _ pSV 
Wl1S0D UlJflÇi1,\I~" - PSl:' 
Jose E"eUCltlo<. _ PSD 
Wa-Hré<k. G'~rgel - PSD 
Argemltc de l"lguelredo _ PTB 
BezE'IT a N e O - P'1'B 
SlIve.stn perleJe,s. - P'TP 
Edmunàc \..JeV\ - P1~l:S 

lNQÜERi'l'O 

I CHIADAS OE At'OH1HJ (OJJ O 
AH'I 53 OA ('O~:,,; ITII'll AO ~ 

O l\ln 1t9 !\U~';I; r\ >\ no HE
lilM·EN1'O lNTi'U:'\O 

Pt'on:ugaaa atei:; I::! 64 pelo ae· 
q'Jerlmentç 1 150-63 aprovádo em lU) 
de cklzembro de 1963 

Membro.s _ ParUdoS 
JeueniOD ae AgUIar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobão da Silvetra [,5D 

Memoros - Partlt10s 
JeUer.5on de Ag'llar - PSD· 
Ruy Carneiro - PSD 
Lobào da Sli velT s:\ - PSD 
WUSOD OoncaJves - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leitt Netc - E'SD 
AmtFlfV Silva - PTB 
Bt'zerra Neto _ ?'l.'1;i 

EurIco Retende - ODN 
Milton Campos - UDN 
Aloys:c de 'Carvalho _ f"L 
Aronso Aflnos - UDN 
Josaphat Mannho _ Sem Legeuaa 
Júl10 LeitE;' _ PR 

i 1") ~ara apurar a aqul!;'çt'i o. 
pelo Oovérno Federal <'os 
acêrvos de conceSSIOlHll ·as 
de serviços públicos F '1 

importação de chapa, da 
aço para a CIa Slderur-

Wt:.son Gonçalves - Rehl.·{)t 
PSD. 

Menezes Pimentel - PSD 
Leite Neto _ PSD 
Arnsllrv Sllv8 - PTB 
E~z,err" Neto - VIce-Presidente 

PTB 
Vaga do Senador ·Plnto Ferreira 

_ P'rB 

'.' Vaga do Senador PInto Ferreira 
- PTB 

Sllvl~st!e PérlCles _ ?TB 
Aàalberto Sens _ PTB 
Eurico Rezende (23 4 63) _ ODN 
MUton Campos - UDN 
Aloysto de Carvalho - PL 
JOMpha: Marinho - Rem Legenda 
João AgrIpino - UDN 

~I!vc.s.tre Pér1cles - PTB 
Argermro de FigUeIredo - PI'B 
EUrico aezende (23 4 63\ _ UDN 
MlIton campos _ ODN Z) Projeto de Emenda à Cons--
Dan\~~ K.r1e~eI - ODN 
J05ntlhat Marinho - Sem Legenda 
Aloys'.o de Carvalhd - PL 

-
VI) Projeto de Emznda i~ COl1s .. 

tiCuição n9 2/63 
lv:a~~.i':'c DE p:-l:Opa:Sl)llD?) 

DJ,s,11naoos em 28 4,63 
E'rorrogaaa: 
- ~té 1:} 12 64 pelO Reqcertmento 

1.ljl-63 aprovado em 10.1263. 

Membro-s - PartJ~ 

JertersOn de A:;Ular _ PSD 
Ruy Carneiro - presidente - PSD 
Lobão da Silveira - PSD 
WUson Gonç9JVeS - PSD 
M.enez~ Pimentel..... PSD 
Bertoaldo VJelf'a _ Vice·PreSiden-

te - PSD 
Amaury SUva 
Bezerra Neto 

• ..... \lt>.p.;a o.c 
relra _ P'fH 

- PTB 
- PTB 
Sena-dor P .1l~o Fer .. 

Silvestre perlr;le.s _ PT3 
Artw VlIglilCl - PTN 
EurIcc. Rezenae 123.4 63) .- UDN 
/.!lIlton Campos - Relator _ UDN 
João A3T1ptno - UDN -
Josaphat Marinho - sem, Legenda 
AlOy,.,lo de CMvalbo _ PL 

l:) Proje·;o de Emenda 11 Cons
tituição nq 3/63 

Ir~:spo~ S03':'{E. A rull\":!.NIO'i:'RA
ÇAO 00 :J:~'.:'R!TO FED.ERAL E 
nlA~'ERIA DA CO:vr.JE~!!:NCIA 
l'iUVA"'VA 00 S:i:NADC1. :1 

Des1gnada em 3.6.63 
Prorrogada ate 15.12.64 pelo R.a

querlmentc I 152-63, aprov.do em 10 
d-e dezembro de- 1963. 

Membros - partidos 
Jefferson cle A.guiar _ PSO 
Ruy Ca.rneiro - PSD 
Loblio do SUveira - PSD 
Wllsoll GonQ&lv... P!!P 
1Il1lll_ Plmente1 J>SD 

tituiçâo nQ 5/63 I 
,fDIS70.B SOBnE o !J\n'OSTO D2 

VEND,'S E CONSIGNAÇOES 

Des~gna.oa em Si ,6 63 
Prorro:;ada ate 15 12 64 pelO Re

Querimento numero 1.154~63. apro
vide em lU 12 63 

Membros _ partld03 
J eU erSOD (te t)..g~1at - PSD 
RUy 011 rnelrc _ I?SD ' 
Lobâc d9. SUvetr8 - pst 
Wilson Gonçalves - PSU 
Menezes Pimente-J - PSD 
Leite Ne'o - PSD 
Amaury Silv" _ PTB 
Bezerra. Neto _ PTB 

'.. Vaga do Senador HUlJlberto 
Neder - PTB 

Argemtro de Figue1reélo 

Eurlcc Rezende - ODN 

MiltoD Campos - ODN 
Dan1e! Krleger _ UON ... 
Aloysio de CarV!llho - PL 
JOBaphst Martnho - Se mLezend.l 

2-1) Projeto de Emenda 
tituiÇão nq S/63 

IINELEG!13::..mADJ, 

Des1gnada em 2 10,63 

11 

prorrogada at~ 16.12.64 0010 Ro
Q.uerlmentQ numero 1.166-63, aprova .. 
do elU 10 12 63. 

Membros _ partidos 

Jef!erso~ CIe AgUlar - pSlJ 
Ruy CatneJro - PSD 
Wílson Gonçalv.. _ PSII 
José Fellci.aJlo - PSD 
WaUredo Gurgej - PSD 
Argemlro de ~Iguelredo - i'1'B 
Bezerra Neto - PTB 
SU.estre Pértcl... - PTB 
Edmundo LeV1 _ P'l'B 
EurlC<I Rezende - I1DN 
M1!ton OSmpD8 _ I1IIN 
A101S1o M carvalho - lJl)JI 

giCa Nacional 
11· Cr1aao pela Re.soluçac ")lIDero 11. 

de 19!:ia asstnada pelo SE'nhOI Ne...sQU 
!l.J.(l.culan e malS 2B Sf'nhOre~ Ser./l.

tAUl'ONO.\llA UOS 1\JUNICIPIOS) dores ,gpresen!:4lda ern 3U de t03lt oa 
j19fi3' 

esignada em 4!2 10 63 \ Dest~naóa em 31 de ma!o de 1963 
prorrogacta ate 15 12 64 pelO Re-·. _ Prazo _ 120 dIas. a~e l8 de se .. 

querimenLo oomero 1 151·6:1 .. a,pruu./temorc de 1963. 

Z-3) Proieto de Emenda 
Constituiçâo n9 8/63 

do em 10 14! tia prorrogada: 
MembrOS - Partidos _ Por mais 120 d1:15 ~m V1ItuC:a 

Jetterson de AgUl8.1 - PSD da aprovaçãO do ReQ ~t'mneDt.o nO" 
RUV CarnelIc, - PSD I mero 65ti·63 do senhor !:::lenadOl JoâO 
Jo;;E' Fellctanc ... PSO A!;ripmo. o? sessâc d.e 13 di $.e em" 
WilsOD G,onca...ve:. - PSD bro de 1963 121 horas). . 
Bezerra Neto - PTB I _ DO' mats um ano e-n v,rt'.to( d:\ 
Edmund, LeVl ... - PTB aprovação do Rf'«1uerim:-n!o nJ:1. ('~'l 
Argeml rc Ei"tq-ue.redo ~ PTh 11173.63 do S~nhor B,~',(;")T Le;;8 
MeI(i Braga - PT.3 Net.o, na sessão de 12 de dc;:::,tn.;: o 
Euric(. Rezende 123 4 63\ - trpN de 1963 
Aloysio de carvalho _ ODN Ii . Me-mbrDs _ pro r:lc='"' 
Afonse Arlno.,; - UDN Jefferson de A'j'u:ar - ~'~D 
Josaphat Mar.Lho - Relator· -I Le:te Nldi; tPres1clziJII'I - PSD 

Sem t:.egenda I Ne;son 1\}!1ctllnn - f-YfB 
A!ll;éllo Vla.nna - PTD t João A""r~plno Relator 1 - l'D~ 
Júl.o Lelt-c - PR JoS:lrhat MBrtnho _ S'm v.~':"lJ.·"iS. 

I -
2-~·) ProjBi"O <la Emenda 

Cons·;itl!ição nQ 1/64 
à 

2~) Para apurar 'iatos apont1.~ 
I dos da tríbuI10 elo Senado 
1 e ou'~ros. relacionados ('om 

(Eleição au"!:.oolât!ca. C:< Vlce-Prfe~ o irregularidades oraves e 
Sb\~!~)~e cem o Pre:üd:nte êa Repu~ I - ~ ........... corrupção no Departamen ... 

J)e.;lgnad' em .".2,1964 to de Correios e TelAgrafos 
Jefferson de A3ular IPSD). . . a 
Ruy Carnell'c lPSD.. Cr"L"od:l pela ResolUçu(> numere 3 
l.obãO d;.. Sill"eira IPSD). ele to6S. ElS.s1nads:\ oel::- s~nhor Jef.-
Wilson GonçalVes \rSD). te .. .son de Agu1a.r e mGo..Y 3::1 Sen.hores 
Jnsé Fe1ir12n.o PSDJ. Senadores 18present.eda na se,ssll.() de 
Br:zerra N'ett. PTBJ :lu de o-utubre de 196~\. 
A.rthur V,'r r,illo ,PTB). Prazo - aU o f1m da 5C5::5.0 Je~!s ... 
A!ltõ~, JU<:3 <"PTB). Istfv3 óe 1963 
Oscar Passos ,PTE). prorrog"f1.ção por 9t) d1J.s (até 15 de 
Antônio Car;o~ I UDN1. março de 1964\ em vlrtude do Re .. 
Al<>:yslc ÔE' CarvelhQ (Pt.. querlmentc nómerO 1 ;53-63 ia Se .. 
EurlN R"7f'l1dl' ,UDNJ nhor Senador W:Lson ~nç.aIVf'.s 
Milton Campc; (UDNl. aprovado na SC.ssilo de 10 de dezem-
Jos.aphat Marinho lBPn. bró do 1003 (fi 30) ~ 
Jú'lio Leite oSPl) Dcslgna~.Q.o em 6 de de<~embTC ~e 

, 1"933 
Auréll-o VI2tW rBl?I> Membros (1U _ Partidos 

Jefferson de Agulo.r - fiSD 

2-5) Projeto de Emencla 
ConstH:l!ição nq 2/64 

à 
LeI te Neto - PSD 
At'1l10 FOntgna - PSD 
W!\son Gon,J.\v~ _ ~re.;1dente 

PSD 
(Dâ no.. redação à allneo a, do Artur VirgDlo - PTB 

art, 101 e ai item IX do art. 124 da Bezerra Neto 18.11.63 - Vlce-Pro-
COnstitu!ção Federa! a f1m de esta- "1dente - PTB 
bel""", que "Jam oroce.ssadoo e lu!- Mello Brago _ PTB 
ga.dos, DOS crimes comuns; Joã.o Agrl~ino _ UDN 

_ os membros do, Congresso Na.. Daniel Krleger - 'OD~ 
cioml, . pelo Supremo Tribunal Fe- I!lUr1co R ... nde 123.4 63) - 0011 
\!e,al' Aurélio VIanna - PSll 

, Seoret~: Auxfl1ar Loe~.1Mct, _ º" memor"" dJl. AsseJJ1bl61as ~e- Pz",9. J, N'eF P""" DanlM. ~ 
Jl$~, PelO!! Trlbuna.ls M ~.). Lol)f.o lia ~ ~ pS]) , 
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CON(~RESSONACIONAJ~J 

• 

rA DA 135~SESSÃOg EI,1 24 
CE AGoS'fQ PE 1°54 

:E';jjiffJfi/A /Jos SRS. MQURA :\Ri0f!. AnAtBER~, ' 
GUIDO Al0NDl~_ 

As 14 hore.s e' 30 minutos 
achaU1~~e presenJ,es OS S1'S, Se
na.dores: 

t\dalberto Sena 
Ednlund'o Levi 

. -
PRESIDêNCIA 

CcnVOOQ~~O de sessâ·o conjunta para apreciuçã.o du vo{Q Preshl~neia1 

presidente 
AURO lV10URA ANDl\AOE 

senador C~l\ULLO NOGUEffiA DA GAMA 
vIce-PresIdente. no ~xer:-lcw ãa 

PreSidência 

Ssrsii<t Conlunh 
2t\ HeSB:io I 'Blslati\'a ordinária 

54 e@slatura. 

Em aI) de agôsto de 1964, às 21 honis e 30 minutos 

ORDEMDODlÀ 
. J 

v-~p~_eSldenclal (pu!'cl_al) ao Projeto Cla Lei nO 1140-S/63 na Câmara. 
flQ~ :qepuJ;~a~_=~ nO 76/64 no S'enãcIo; ~ti~ ã~l:~'a~l~ofElaS'p~l'~ -r~rI3ús de 
ID .. ·eços em contratos de obras ou serv~f. n c~rgo ne õrg,l.OS do _Governa 
~~de!!l e - qã o u tj_a§_i[qY1deÍiéiª~aõRe.atór{Õ;sõb nQ TQ:-~eI96'4). 

OR!E~'TAÇAO PARA A VOTAÇAO 

0é4\l1a. PJspositJvo a que se l'e!ere 
n' 
1 Art, 23 (palavras vetadas) 

2 J 19 do a.l't. 29 (palavras vetadaa) 

Em 26 de 3gêsto de 1964, às 21 horas e 30 minutos 

u' 
1 
S 
3 

4 

5 
6 

QRDElif DO' DIA 

Art .. 4° (parte vetada); 
Art. 20 e seus parágl'a1os <totalidade,; 
Art. 31 e seus parágrafos (totaliclade): 
§ 6° do art. 3° (parte vetada); .. 
Al1nea "a" do art, 32 (part-e vetada); 
AUnea'''n'' ,do parágrafo único do ,art. 32 (parte vetada): 
Alínea "c" do art. 32 (totalidade): . 
Art. 34 (parte vetada). 

SENADO FEDERAL 
Pedro, Carneiro 
Lobão. da Silveira. 
Joaquim Parente 
Menezes Pimentel 
WiLson Gonçalves 
José Bezerra 
wa-Ifredo Gurgel 
Argem 'ro de Figue!redo 
João Agripino 
Peuoa de Queiroz 
El'mirlo de Moraes 

Silvestre Péricles 
Aloy.sio de Carvalho 

. Artbur Leite 
Eurjco Rezende 
Gouveia ,Vieira. 
Benedicto ValJadares 
Moura Andrade 
:Bezena Neto 
Guldo Mondim 
Mem de Sá, 

o SR, PRESIDENTE: 

(Moura Andrade) 

A lista. de presença acusa o com .. 
parechnento de 23 S-l'a. Senadores. 
Havendo número legal, declaro eber
ta à .sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr, 2.\1 Secretário procede ã. 

leitura da data da .... tlo ante-



rior, que , aproYaà& .am deba
tes. EXPE 

, , 
Pr{}ieto de Lei da Câmara 

n" 134. õe 19M O Sr. 1.9 5eCretál'Kt li o se
gUinte 

QE1lllil , 
llra.sn;a. 12 c!e agô>to ele 1964.' 

N.~ 2,000 

. COll1unic~ remessa ~~rojetg de . Leê n,9 2.061f.=E"-aeT964, fi. sançac~ .. 
enlior Secretãno. 

'Tenho a honra. de comunicar a vos
..,.4 Excelência, para que se digne le~ 

. "ar ao conh.ecimento do Senado Fe
deral que a Câmera' das DeputadOS 
.apro~ou as emendas d~a Casa do 
Congrei:w Nacional de numer~s 2, 3, 
~ (exceto o § 2,Q), 5, 6 (.somente 
caput) 8 9, 10 e 11; e rejeitou as de 
númerÔ.s:' 1, § 2.9 da em.enda. D.11 4-
p.aráp"l'afo único da emenda n.9 6, 7, 
12 e c 13; tõda5 :ao PIojeto de Le~ n.9 
2 .067~E, de 1964. que altera Q Lel n.~ 
4.131. de 3 de setembro de 1962,~ e da 
outras provi~ênc:as, sub1r~etio.o à 
ap!'eciação do Congresso Nac1012:B.l ~o.s 
têrmos do. Art. 4.Q do Ato In.'h\tU~iO-
h~,· . 

Outro&im. comuniCO a Vo..'ififl Exce-
lência a referida proposição foi, 
lne-í't::. env:ada. à sanção. 

a oportunidade para 
Excelência O,~ 

estima e . 

projeto de Lei da Câmara 
nº 131, de 1954 

(N' '19,3, DE 1963, NA cASA 

• 

e ......... Q" •• ",VIÇO DIO: puaL-lcAç6a.. 

MURILO FERREIRA ALVES 

OU~fttO 00 

Impre660 (lU oficinas do Dop 

BR> 

ITO PEREIRA 
1 

CHIltFS p..!, S:i<:çÃ-CJ Da ~I!DAÇ~6 

FLORIANO GIUIMARÃES 
I 

N,o;.CI"DNAL 

tamento de Im~rfnsa Natilonlll 

ILI' 
-~-----~--+--------,~ 

ASSINTURAS 

l'.lil'Ml.wÇõES E PARTICULARES FUNCIONJir:IOS 

Capital e Interior 

Semestre o •••••••• o • Cr$ 

lapital e lnt!~rior 

50,00 Sem •• tre , ••• " ••• ,,' Cr$ 39,00 

76,00 .Ano • 0 ••• 0.0 o o • o • o o ••• Cr$ 96-00 Ano • o O_0 o o • ~ o .. o ••••• Cr$ 
Ext8l"ioI' 

Ano ......... e , , ••• , •• Cr$ 136,00 Ano ...................... iOS,OO 

- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anu.als, as 
assinà'turas poder ... ~e ... ã{) tomar, etn qUl!lquer época. paI' seis llleses 
ou um aDO. 

- A fim de possibilitar a remessa de- t'alores acompanhadas de 
esclareoimontos quanto à sua aplicação, solicitamos t.eelll pre.reróncfa 
.. remessa por meio de cheqrte ou vale postal, ·enlitidOll a favar do 

. Tf's{}ureiro do DepartaD1ento de Imprensa Nacional. 

- Os. suplementes t.s edições dos Ól'gã08 ofici.ais 'BeTiia tOl'n-eci4os 
aos assinantes so-mente mediante solicitação. 

- O Custo do nu.mero atrapado serã acrescido do Cr:~ O,to 8, por 
oxercíclo decorrido, cobrar .. se~ão mais Cr$ 0,59. 

dente em serviço será coIlS.:del'ado 
prom.evido ao p-sto oU gl·aduação 
imediata. na data -do f,alecJnento 

Parágrafo ün1oo. Pare a promoção 
será conced'ida sem p're~ 

•• ' c ..•... c aJ.~egurada por lei eS_ 
obsenadas ns dis-

33, § 2.', e 59 da 
de dezembro de 

-_._-----
no 745, de 28 de" :iete::tbro de '193.8. 
e escritura pública dr. :!1 de outubro 
do mesmo mês e 3.UO; lav:'atl,t. ·em 
notas_ do 9\1' Oficio do Hio de Jat.eiror 
tudo de acõ.rdo com a "p:ama e de .... 
mai.;r. eleIG-en,tDs túcnl.cos constan,tes do 
processo protoc{}:ado no Ministério da 
Fazenda sob o númt!fO.1'. 393, de lf'fi5. 

Art, 2'" A Fum:açíio I~eào XIII uti. 
lizará a ãrea total do teneuJ cedido 

;~~~~~~l~!;~~~~ttd~,:!}l;;!:~~OS benefi~iOS concedidos exclusivamente na. CQns ~ruçr..o de' ha-lei são extensivos, a bitações 1 populares, Jligí~nicas c con-
de sua publicaçíÍO' e "fartaveis singulares ou coletivas,· 'para 

sem a provel1tos atrasados aos serem vendidas em:: pte~:tações módl~ 
-" CongreSso Nacional militares .que, por qualquer: dos' mo- caos e a longo prazo a moradores po,.. 

tivos pela. lei invoca-dcs, já estejam bre.s ai res~dent-es, e; aos" que habitam 
Art. 1 .• S'''extensivas à 1 ""o den m' ad . "I <las" ~ C'ecôiih~;ci(I;;'1 falec dos: os ,....,.lrros om os: . av... • 

~
rrOVi-áriOS d'o Brasn, l' Art, 30 O f:1en.';c'Q (D Patrimônio 

elo Ministério da.· Via.ção c Art. 3.~ Esta :lei entrará em vigor da União outorgg::'~1 a ,',~ escritura de 
rblicas como órgão legal c.e Doa data de sua. pUblIcação, revoga_ transferência. da qU!a.l consl..al'ão: 

~
entação do pessoal das as diSpOSições em contrprlO. a) {} prazo minllnc' ,l'de dez \lO) 
mb:to nacional, as vantagens Cãlll<1ra. dos Deputado3, em a-gôsto anos para a c-onclus:ão d~s h8;bitaçõ,;!,5 
elec'das no artigo 1,9, da Lei de 1964.. popnlares no t~r!el1Q t;ra,.!lSfe~ldO; 
o 2.3'39, de 20 de n.ovembro de b) as condl"Çoes n8C:US'-santls pal';"l. 
Art, 2.... Esta lei entrará em As C9mif§Ões de Se9JJronca quê a cessão surta os l'e!iultados reIe .. 

pa. data de sua publicação, Nacional e de Financll-s. rid-D<:: no ar~, 2Q; 

fS djpposiçõe-s em contrário. 
: A.,.. Comissões de Seryiqa pt"oo.t.. c) Q cláusula de: reverSão de teI'~ 

Ci 'I '" F' "feno e das benfeitol'ias néle exlsten~ 
" co Vl e oe manca.. Proj3to de Lei da Câmara t..,,' ou' que venhaql _,existir. para 

nY 133,' de 1 9M (} domínio da União, no ,~aso de inub~ 
serlJimcia de qua-1qt.:,er das estipula .. 

(N"!::·...!&!!!!]~:]j~~~{w....:C!.W4"G;;Al.· ções contratuais; " 'I 
d) ·as ,norma') p~ra à fL<;cahzC.çr.o 

quanto ao cumpI'intento'; das obl';gap 

ções estipuladas, ,li: 

• 

CASA 

O Co116resSQ NgCional dec-::ets.: 
Art 19 Fica O· Poder Executivo 

autori'zad~ a' abrir, ao ~inisté~'io ~ 
Justiça· e Negóci.OS InterIores, {\ cre
dito especial ,!:de C1'$ ~4,600.OQO,0fl 
(quatorze milh~es e sel.Scent~ mll 
cruzeiros), destnlAdo ao despesa..;, cenl 
a elaboração dos a.."'lteproje~os c!-e re" 
forma dos. Códigos Federam, (l,u':pen
sackls as formaUd,a.d.es de que tr~~a. 
o artigo 93, do Código d~ Cont,ablll_ 
dade Oll. União, e atendIdo .ao que 
dispõe o Art. 43 da, Lei n" 4,320, de 
17 de n'l.3.rcQ de 1964. 

Art. 29 Ó crédito especial d~ .. que 
trata a presente l~i sera automat:ca
mentne registrado pelo Tribunal de 
contas e distribuído ao Tesouro Na" 

·cional. . 
Art, 3Q Esta. lei entrará ehl vlgor 

na data de sua publicação. revogadaS 
as d:sposições em co~tr~rio. 

A Comi.,:são de FiI).anças 

Projeto de Lei da Câmara 
n'l 135. de 1964 

CASA 

o Congresso Nacional decreta-; 

Art i o São isentos de impostos e 
taxas' dUl·ante o período de 5 (cínco) 
anos 'a cont.a.l' da pubJi~açã-o dest~ lei, 
todos Os gêneros e art:go~ de oflgem 
animal e vegetal prcduz::dos d:mtro 
da área: geo-econrnic.a do Distrito Fe
deral. 

Art 21r A reO'ulamentação deSta. lei 
será feita por lO> dêcreto do Ex,~t;.t!vo. 
dentro do prazo de 60 (sesse:1ta d~ilS 
após sua Dublics.ção, 

parágrafo úniéo, A iser..çlo recairá. 
sõbre impostos. e tax·as feder!.l~s e 
municipais, com exceção dos Que se 
destinem a servicoc:o públicos, deyida.
mente programados, nas c~t\r..de-s S~_
télites. 

Art, 39 Esta l~i entrará em vigor 
na futa de sua publicação,'re~'ogadns 
~s disnosições em contrário. . 

Às Comissões de C-on.'3tit'lição e 
JustIça ao D:strlw 10 CUêl'ltl é tl~ 
F'}naÍlrM. 

PARECERES 

,Art. 4~ Fica a FUlldaçào Leão XIl! 
iSent!l. dos ~imp.ostos'::.e ühas {eüerais I 
que incidam ou venij,s.m ;,ia incíüir sô~ 
bre R$ .const.ruç&r. a que alucle o ar· 
tigo. 29.. '~) 

. 19 Fica o poder ExecutIvQ au_ 'j.iZiilo- Art, 5~ Pago o preço Ide aq:tisição 
~... a permitir à A.ssaciaçáo- CL de cada casa., pelo respective, mQr."l~ 
l~iW~~o Proletário", tran.sfe~"i.r à dor, ficará o imóvel illstituido em 
I~ Leão XIII, o terreno situa,~ bem da família, !lOS t.êl'inoo da legis_ 

Rdcardo Machado. no Rio 1 ,,1( t ' 
com a área de oitenta. e· 9\,<,,0 \'Igen e. :;,: ';11 

~~",;1<lS e oitenta. e' nove Art. 60 Esta lel entra'rá em vigor 
trjnta e um /113- " data de sua pÜ.bltcnçfto, revogai."las 

(iU.0J9,21 11"f.)' disl'osiçõe5 em c<mtd,rio. 
.~ r>~c~'~-lei ~_.i A Coml,:-.são Ce FiJ:,~nçaB. 

. 
,i 

Relato:: Sr. Wi~on G:>ncalves 
A prcpos~ç.áo em exame, de inieia.

Uva do nobre Deputado Gabriel Her ... 
mes, Vi<.õ3 a conceder isençãó de 1m ... 
pôSto de importação e de consumO 
incidente na importação de urna cU

.Dica mÓ'rel de campo. c:mnpletamen-, 
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:natureza beneficente e ass1e-tenciul, 
eCDl quaisquer lin-alldades COmei.'Cl
ais, 

O e in-

que 
&em fms 

" 

DfA~~~_~_ C~~Rfi80 NACION4l 
----n-- (~"' 

lncluldaa OS Juros moratól'ios, conta,. 
dos ~té a véspera do cumprimento 
dos precatórios. 

m-----

B:a.sU, após acrée<llmo de c1á1lJ!lIlas 
por ésse exigido. . , 

A D.R. provou que não houve a de· 
nunciada retroaçào do contrato. udea. 
de qUe Il3 c)i~uJ.a nona. se (teclarou 

O "rt, 3' cio 
a que a 'M,"",. I que o têl'mo sfl:l..1'3Jlte BeJ'ia vál!do a 

quando partir do seu registro no '1: ibunal de 
da a. Contas, Si!:c.do qUe apenas empenhou l\ 
êste repal'tiçs.o, em um único tnscn.b1.1ento 
tença t~~ru,!i,,1 as d~p(!sas núo contratuais. e a par" 
em julg:ldo, se Se cela a ser paga em deco;rênc~a do 
tia. líquIda; e de me,::.mo". 
cOr:-ível que, em 4. A dOl."'ta Com:.ssão de Fi.::callza-
o lêSp::ctivo valo.r, sempre çã.o F;"1:.;c1c~~;a e Toma.da de Contas 
obrlga~ão fôr lk~ujd'il.." da Câm:l~ 3.,. aprovando, pOr unanimi~ 

dace, 10n:;0 e fundamentado parecer 
COUtO se vê,' o objetivo doo,,8;;~~~~1 do D~putado Theophilo P.res, recusou 

é abolir o privilégiO que a 11 as razões do Tribunal, elabo:ando' 
em v:gor outorga à Fazenda presente Decreto lf'...glslativo cujo a:· 

~ôsto d. 1964 2879 
t- . - ,.-.---.--------

VI - Diante do eX'j)ÔSto, <"'''''PI'''; I 
Vado que 06 efeitos do contrato não I 
retroagiam para ~~~ de;;pe- I 
SRS anteriores à sua I mais' I 

nenhuma dúvida ' bO~ ! 
a psura. da .. I 

Sala. das Cornis.sões, em 19 de a~ôsto 
de 1964. _ Argemi,TO de Figueiredo. 1 
Presidente. - ltIem de Sá Relator _/ 
Eugênio Barros. - v~ctórino Frei,re. 
- Antônio Jucá. _ Lino de Mattos. 
--- Bezerra Neto. -"!" José Ermirio, _ 1, 

lVil,)on Gonçalves. :...... pessoa de Que .• 
ro~. ' 

e 832. ca, nos contencioso.3 de que é tigo p~imelro determina: • 
to de hHH. - Argemiro G,,,,,çal.'';,',/ Em verdade - e 
do, Presidente; Wilson to se 11a 

!Relater; Jose Ermírio - projeto, '~~~ifi~~~d:;ir~~~11~ ar..,,,sa, to - Uno de Mattos ~:;:!~::~I B ~ 
Jucá - Victorino Freire glo __ não nos parece que uma dts-
Jjairos - Pessoa de Que{roz.- posiÇãO legal, emanada do 

provisórIo lns~1tuklo em , 

~Pia~r~e~c~c~r~n~9;8~2~7i' ~d~e~l ~9~6~4~~1 vem causando preju;2

c

s aos '~td'ád;l;;1 em litígiO COm a F<3zenda 
sô~ deve perm~nEcer vlgende nos 

em que está. v~sada. -

Atendendo aos tê:n os da Mensa .. 
Cem n9 4. de 1~ de jW.ho de 1962, 
Tribunal Regional do Trabalho 
4' RegiãO, a douta Comissão de 
tituicão e· Justiça da Câmara 
Deputu..:i.~s apl'esentou projeto, 
ter:ormente' aprovado por essa 
do Congress,Q autorimndo a 
ta do crédito especial de 

Cr$ 323,157,10, para ~~~~:L.t~i:fl exercícios findos, de 
QdiCionai.s. devidas a óo!s 
dos daquela Côrte de Justiça. 

O pagamento a que se destina 
crédito especial resulta. do cumpri
mento que deve dar-se ao aresto da
quele Tribunal, que reconheceu o di
re!to de os presidentes das Juntas 
de Concllíacão e ,Julgamento de pôr
to Alegre (31).) e de São Leopoldo r.e
ceberem, por. fOrça. de leI e imple

de tempo de serviço, adJcio-

Sala das Comissõ e!l, em. 19 de 
to de 1964. - Argemiro de 
redo, Presidente - . Lino de 
Relator _ Daniel Krieger _ 
~ino Freire - EugêniO Barros 
Antonio J'llcá _ Uno de Mattos 
José Ermfrio - Wilson Gonçalves _ 
Pessoa de Q'Ueiro~, 

Pareceres ns, 829 e 830, 
de 1964 

Ro!a lor: 80r:.' ..;B;;;.ez::;e;:l".:..:;rn-.:,N:.;.C!2.: 

o Tribunal de ContaQ da -União, elU 
sessão de 5 de outubro de 195-1, "e
eu.z.ou registro ao contrato, escritura. 

N° 830, DE 1964 de compra; e venda lavrada no Ta'Je .. 
Da Ccm~são de Fin;t!J~Jl,! ... . qíbre lião do 159 Oficio de Notas da CapI-

o PrOjeto de Decreál Leai§lativo tal do E,.<;tado de São paulo, na dia 3 
»9 :':0, de 19M. __ - - de noyembro de 1949, em que figu:am 

como outorgante vendedola 1\ Supe'" 
Relator: Sr. Mcm de Sã. rlntendêncla das Emprêsft..'; Incorpora
o Tríbt."11al de Contas da uniâo, em das ao patrImnio Nacional e como 

sE.Ssão<~tec:.lizada. a 26 de ll&ÔSto de i955, outorgado c')-mprel!or SalvadO:! SahllJ, 
tendo presente o processo relativo ao re~tivamente à área de 29.122 hect.il
têlmo de contrato celebrado entre a res fração de terras ja Fazenda 
DelegacIa Regional do Impôslo de "Descalvacto'" EStado je l\;.:tto GrOJso. 

N9 Renda em Minas Gerais e o Banco do 2. O .fundamento da decLão dene-

_~~~~~~~~~~~~~;~; Brasil, para locaçã-O do 5° andar do ga~ôria é de que a alienação fô~a eie-edifício sito na rua HaIfe!d, e"tUI.na I tivada com !nfrin2"enCla do dispo~to 
com a Avenida Get.úlio Vargas em no g 2'" do art. LiS da Constituição 

ífJ~~{;;;:IJUiZ de Fora, resolveu deneg:lr regis- Fede:al, hto e, sem :1 pté7ia auoorl
ã tro ao lérmo, porque seus e:eitos re- zaç5.o do S'~nado Federal. visto se 

troaglam, para pagamento de despe- t t' d I 
=",""j-,"-! sãs anter:ore .. à sua \'.l2:ência, Ta ar de a:ea super Of!1 ('Z lec-
~::cª,"ii~t ., ~ taras.· I 
~ . II - A DelegacIa R-eg!OnaJ do Im-

,-"-~!!:::~~"""",",,-,-_o,, 3.' Notificadl da decisão nos têr .. 
em Minas Gerais, mos da Lei n'? 830, de 1949, a Sup:?rin-

Relator: Sr. -de 1955, pedm re· t.endência não fez uso do pedido de 
1. A onze do denegatório, ·d - l'·t d t alegando, pata , qUe o contrato reCOllSl era·çao, um an <rSe a pu,~ e-

nhar Ministro !'não retroagiu para gerar direitos e rlori. extempOl'âneameme, a soJic:t!1r 
de Contas da obrigações a part.!r do dia 25 de J'a- devolução do instrumento de.OO:1~r:lto 
nhor Presidente da r v rM'''r neiro do ano em curso, visto como, na pa ft premo er .,,., ... so. 
tados juntando O processo sob n9 6.682-55, relativo ao Cláusula Nona, está estabelecido que Ptla Jeitu,a do tnstrumento ('.i~1fra .. 

to 
redo, Pres'dente; 

dia 4 doe julho de 1955, do :~i~;~j!1 o mesmo somente seria válido "a par· tual vê-se que esta fõra p:-cc~tlidü de 
l'i!1U"i" 1 celebrado entre a Delegacia tir da data do seu registro por êsse colltrato ae promes-'ia ce cQmp;a e 

do Impôsto de ~enda naquele Tribunal", maS, submet:do o processo ven1a, çle ano.:> antes, e se t31 cont;~ato 
Relator - Daniel Krieger - At,tonig 
Jacá - Eugênio Barros _ 
Mattos - Bezerra Neto -
rnfrio _ Wilson Gonçalves 
soo de Queiroz. 

B d Ii a nõvo julgamento, o Tribl.""'l1al resol- pre!lrn:naj' ',e revestir da . .::; fo;'ma;taa_ e o anco O Bras S. A., para ~ h 
cação do 50 andar do edifício sito na veu nao con ecer do recurso, por não des e do registro previsto3 na nova 

Halfeld a Avenida Getúlio haver sido interposto· pela autor:dade redRção dada 80 art, 22 do Decreto .. 
de Fora, informou que apr;ovou o contrato. lei no 53,- de 10 de novembro dê 1937, 

ha;;el;--'re;~i"idõ:-eIlJ sessão de 26 de III _ Transmitida à Re- (Lei n9 649, de 11 de março de 1949 J , 

de agOsto denegar re· gional citada a segunda dei- êle prevalece arga omnes, como direlto 
ao porque seus efeitos xou ela decorrer o prazo real, inclusive contra 6, prOibiçãO 

~
~~~~I~;~~I~~r,~;1 retroaglam para pagamento de despe: no artigo 57. da Lei n9 1949. constItucional de 1946. Mas tal não se sas anteriores à sua vigência, Houve sem que se valesse da pre- informa, claramente, no processo·. Re-

pedjdo de recons'dera~ão, da D.R .• vista para interposição do pe. leva destacar-se Q on1iSsão da Lei n9 . 
e o Tribunal não conheceu do expe.. dido de reconsideração, e, conse- 830, determinando a .intJmgção só-· 
diente, por não haver sido interposto qüência, ó Tribunal 'remeteu o pro~ mente, da repartição que faz are .. 
p(!la. autoridade que aprovou o con· cesso a-o Congresso Nadonal, nos têr- IDe&ia do contrato a-o Tribunal de 
trato. mos do § 19 do artigo 77 da constitui· Contas. HouvesSe a cientificaçã" de 

2. Não houve o segulldo e facultado 
Relator: Sr. Lino de Mattos. pedido de recOllsIderação, pelo qUe 

Presidente do Tribuna) encaminhou o 
Pelo presente projeto de autoria. processo ao congresso. para se pro~ 

do nobre Deputado Tarso Dutra, nunciar. nos têrmos do § 19 do art:go 
revogado_ o art. 39 do Decreto-lei .. 77, da Constituição Federal, o que nos 
n9 22.-'785. de 31 de maio de 1933, que comppte entrar e deliberar no mérito 
d1spõe sóbre os "juros de mOra em da recusa·. 
Que seja condenada expressamente a 3. Letnos o longo processado, e não 
Fazenda. pública, I podemos deixar- de dar o devido a.prê· 

Em seu art, 29, a proposição deter .. ço aos cuidados com Que se louvaram, 
mina que, nas pagamentos devIdos no caso, a D.R. e o Banco do Bl'asll, 
Dela P~z~ndg. Federal, Estadual ou sendo qt.."e a minuta do contrato foi 
PJnnlc;nat I;' nutol'Qulas, em "-irtude prêvlam'ente aprovada pelo Senhor 
de scnte:1ças judiciárias, serão nêle..;,> 1 M:nist.ro da Fazenda e o Banco do 

ção Federal. tôdas as partes pactuantes e· Os pro
ce 50S no Tribunal de Contas ficariam 

IV - A Câmara doS Deputado" es- com elementos cabalmente lnstruU .. 
tudando a matéria, resolveu dAr vaU· vos para o julgamento. -
dade ao contrato, na forma do projeto A Câmara dos Deputfldos aceitou It 
elaborado pela sua Comissão d~ F:sca' decisã n denegatória do Tribunal. ele'" 
IIzacão Financeira e Tom~da de Con~ d 
tas, ora subnietido à nos.<;a a,precia- b~l'an o e o corresponden_ 

te Decreto nQ 112-A no 
ção. Senado n9 

slç~o -p;;~C~nf~~~'rá~:r~~~u c';oinl'.ão I 
de consfituíção e Justiça, que, 
pronuncIamento, ressaltou os cu' 
com Que se conduziram, no caso, 
Diretoria Regional iI\tereEsada c 
Banco do B!3.'5ll 

8 de julho d. 
presidente. _ 

T1,~:~;~~,~~~, - Jejjel'S01J. :~ de Figueiredo 
cur"' .. " - EdmundO LevI 
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mn. quã.txccentos e dois C1 uze~ros o 
cinqüenta. centavos) . 

O U\rmo era de 9 ele març'o de 1000, 
tendo ficado estabelecido que só se 
tOl'llarh efetivo· depo:s de regi&traqo 

ueh~o:': Sr. vn:.20n GcnQ2.1vE;".'). pel{) Tnbunal de Ccntt.5 (c1áu:su~ 

O p:oje:o de Dê-creto LEgis1aLlvO n9 lÊ), 13~) , 
1J6 d.e l~G·l, (n? 112-A-ü3 .- na Câ- O Trihunrrl recl12·ou o reg;stro, na. 
:r:';,::!j t:::,:a ,por obj"::UyO r~1en~~~ ata sÉss;:,o ele 27 dz.1ulho de 1980,· "porque 
QO ... '::::;",n::..1 de co.r..tas da. Unluo que reaju,:tadcs os pl'e1;OS ,sem..,. 9-mpá!tQ 
d2nê::;:0l1 ...--l'C:;ts~TO ao trasl~do <ia: c~ legü1. 
.cL ... u.a (J..3 c,·znpl'z. C V3TIL..'), de ~mõ~ 
Vê!. onde fl:gu. um Como outorgante~ A l'econsidel ação pleitee.da pelo De· 
vend.3dol' a superint€nd.znc1:a. LaS E.n~ pcr.tamelit.1 foi l'€cu .. :!da, mantendO~fe 
pr;;s~5 In:::orpOl:adC,s ao :?atr~mônio a. deci~ão den:~~3.tória, por seus. fun~ 
:NaclonoJ.l e ccmo ·outorgadl) oom;ll'ã- <lamentos" 
ó-Or S~lvn.dor salllb. O proce.s.s.Q v ÜO e..o Congresso Nacio-

A deci:i?.o dZnE-g.J.t6r-in, tem. como na.I, Com apcr:o no § 1\1 do art. 77 da 
·:fund::.meuto ... ln()b-~:::rvãnc:a '':0 dis- Constituição~ Fe1ere.1 <Of,. nÚme· 
posto no §·2~ do ard,;o 150, da Gons- to p~el·:::Zll, c:.'! S,12,1:!':1; se, 14.i34,. 
L: ";-;', J F;":~{'f~l, t~':1C:o d::f.uido o pra_ de 1:::50) . . 
20 dê Q'1.e tra:a a Lei Ull 820, de 194~, A Comissão de O:'çameuto e Fis.cali· 
.s~m que se ir~t:Yri".r~.:,':; qualquer T'C- li::is,g5.o Fln3.nce:ro elabJrou pl'oj:eto 
eu_'so d:l ded::~o pro:o.tado.. . de cccreto legislB,tivo n9 121, de 2"/ de 

PJr e3.tu. r!lZ['O~ d-e jGJlelro de abril de 1332), m·::tntendo a dedsão 
lC:'2, é o 1(rtegatér~a do re3':stro, que foi apro-
t1.. '::'0 pelo vr:.da na :SEssão de 23 de junho dêste 
CÚ!l';t:.(.U.::ç.:to ano (r-ed~çpo final). ve:o ao Senado 
Ci :\s:~U:J,~JD 3 dê;t,~ mêJ. corr .. dist·ribuição ne3~ 

t\ C,1m!: 0-3 de Comiss5.0 a 10. 

ec_r'a e TOl!l9.da I ~~f~:~i~~;~,~rà'-;;, I:~~:~~~~~f;af;comit.süo de Orçamen. ;ITIi'tr.3, dos D"p,'.;d,'Jc " d3p07s de crtticar com 
2' 2CC1' do nós contra. 
on·~e· o l}O caso, a 
múlt ,Dl-6s dôb-:o do 
fi d::chí::o do Trn:i1;~nal de contas. no.s anterior 
t~, mos do 'projeto de decreto le3'~h- 00 e CfS. , p:lra ... , 
t::·o q~:c Lp:e..el1:.a.. , . . C:'$ 220,00, no preço de 

13'ua!mente rio FE',ntic3 d:! que se,~à l'H}}s-cHvamente) , 
m 'l1~C!) o decl.SÓl:l0 do T. C. é o !J'J.- Nenhum..c'l,J'azão existe pnra adotar-
rccer da: Ccmiz::ão de Con.)titul f:ê.o e se· altel'a.cão dI) de:id:do pel.o T:ibu· 
JU:';';~'3 'drAa Ca!:1. na! de Cóntas, 

Consid;):ancto _ desneccs.-;úrio aduzIr 
:t:.o.;:,,s a!'[fml1!: .. t~JS acs já '&'pre..:ent::::.das 
pc;.:s dJt't:Js q1;e sôbl'e !l 
r..lj"~v...:r:a· se e à 
sfle!C'dade 

Salu das comi3sõe.<;, em 19 de agõs~ 
b TL::; 19M, -- A1'-qemtro 'de P'lgueiredo. 
p:,e.:;;iden~c. ,- 'Wilson Gont;!!lvC3, P..e-
1[,., Joeé grmirio ~ Bezerra Neto 
- [. no de. Mat~os - Eugenio. BaTI 03 
- \f,cl;orhw Freire - Antonio Jucá _ 
uC.2.soq de Queiroz.' 

li. 

Sal!\' da..,> ComisEôes, em 15 de julho 
d.e lS,G4'. - Afonso Arinos, Presidente, 
- Jefferson de Aguiar, Relator -
BC'3Crf'Q NetO. -- Ruy carnE!-rO, _ Ed~ 

L,el;i, _ Aluysio de, carvalho. 
- Wilso.n Gonl~alves. -. Eurico Re-
zen,te, : 

~ 834. de lN;1· 

Pareceres' n!:. m!i e 836,· 
deISrr--

Re:ator: ~~~: G3 carvalho,.I.. 
o projeto de D:;,,:;'et;.:) Legislat1Yo 

n~ 67; de 1964, qUli transitou r.a 
CâmITB ~os R":,.':ntac.·')s .sob -número 
140·64'. ma.ntém o ato do ':'rlbunal de 
Contas denegatório no registro de 
contrato de empréstimo, no valor dê 
Cr$ 40'3.000.000,00 (q;latrocenws mi· 
lhões de cruzeiros). çl~l€bl'Ld'J em 21 
d~ janeiro de 19631 entre a Uniio 
Fed€i'Bl e o Estado do;. Para1ba, Dal'a 
ser atendido' com os 
mentes da coloca~ão de 
TesourO" ' 

A decisão ~do Trlbw1!:tl aSS::~ltou 
três seguintes fun:Camell.ws: 15') 
inexistência do Plano ·de Aplicação fi. 
ser elaborado pelo Poder Le;?;islátivo. 
isto porque a Lei.: 119 :3.337. de 12 ((e 
dezembro de- 195'7, r.., seu art,_ 2'9, 
§ 2g, permitia à unHio firma! COTIM 
tratos desta natur;~za. 'com a dlspeneoa 
dessa formalidade; "entretanto" o 
a.rt. 66 da Lei n9 4,069/ de 11 de 
junho de 19G3, re'1(gou exrressamP.n~ 
te o § 29 supra ml~nciClnado, sujeita.n
do, por conseguinte, ,a C:1trega dos 
recur~os à. prfvia ap~(J:vação do plano 
ein ~ausa"; " . 

2.)') publicação do ,têrIno de con
trato em aprêço fora' do PI(i.ZO legal, 

39) Inexistência. da., lei estadual 
autorizando O G01'êrncl da Paraíba a 
firmar o compl'onü~so' er.l causa 

!:'areceres ns. 833' e 
de 1 S'(;4 

834. 

Vista a ~)LOcedtk:~la (te qualquer- da<; 
razões invocadas. uontrü o c[ue não ~e 
manifestou, {} Govêrno: da Paraíba, f' 
ainda menos o Gov4!rno da União, 
opinamos ?61a ani'ova.:ão dI) presP.'ute 
Projeto d[: pecretw~?!ríslãtivo. 

Da COr.~1.'i ... ~ão de Fl-nan.Ç:1S, s.óbre Sala das ,comiEsoes, 'em 2·1 de jUlho 
g.,~}~'D~',~.~~,e~ª~dli5i~<oti,§]:~u~0-Lde 1964, - Wilson Gonçal'Ues. Pre· 

NI) 833., DE ltC'\ 
- tor _ Arq:emiro f.cé Ff{1ueiredo-

R:;lat<o-;-: Senador Victor.no Freire. Jeffp-rson ce Br:erra Ireto I 
r:'9 M" de 1934., sidente - AlOJISio";de Carvalho, Rela~ 

Edmunão 
"!!JiJ~1<i.<} ,e A aplecJ.!?cão de!:ta Comissão fioi 
~ e-nvlado {I presente Pro~etQ.. de Decre· 

I 
to Legls1ativú que visa. a. f\:prOVR'1' a 
deCIsão denegatória do 'l'rlb\mal de 
Conb::s da União de rep--'stro ao Têr~ 
n:;n i\dltivQ a, ajuste celebl'udo entre 
o então D~PRC - Deprtrmento Na.· 

1 cinal de Portes, Rto~ e C'J.na!s e a 

I 
de .vista finan:Jeiro. nnda há exigindo. 
maior 'exame, somos peja aprgypdio-. 
do nroieto. ' .. 

-sãIa das comissões, em lI} de <1.;õ-s-t() 
de 1964. _ Argemiro ae l"igueiredo, 
Presidente - Victortno Fr ... ~ ~ 3. ri ~.~.
tor . Wilson Gonçalves - J036 
grmirio - Bezerra Ne~o _ Lino de 
JIlattos - António Jucá - Eugênio 

- Daniez lCrieger - Pessoa 
Queiroz. 

Pareceres ns. 837 e 838, 
,de 1954 

Relator: Sr. Bezerra Neto, 
os fins do que dIspõe o 
9 "in fme" da Constitui. 

F: ~e~~h~O:'T;r~~i~bunal de Co!'l.t~ ,en~ 
I , a 6 de dezembro. 

processo pelo qual, em sua 
26 de 'nôv"embro daquêle ano, 

r€<lUSO-U registro ao contTdo de em
préstimo no valor de Cr$ •• , •• ,: ••• 
4{lO, (lIJ~ .000,00 (quatr-ocentos milhões 
de cruzeiros), entre a União Federal 
e o Govêrno do Est~d.o do R:o Gran
de do. Norte, com recursos provenien_ 
tes da colocação de "Letras do Te .. 
fouro" · 

2. A recusa funda.menton~se na. 
1nf!xisténds, do Plano de Aplicação ao 
ser elaborado pelo Poder Legis1ativo, 
exigência esta restabe1eclda indec1i~ 
nàvelmente pelo art. 66 da Lei nú~ 
mero 4.<l60, de 11 de' junho de 1962, 
revogatório do § 29, do art. 2", da Lei 
n!? 3.337. ~e 1957. I' 

A Câmara dos npéuta-dos apl'o'Vou 
elaboração de DecTeto Legislativo 

conf':rma;t-ório do .... + ... do Tribunal, ora 
em exame, pelo que a Oomissão de 
Constituição, e .fustiça, no presente 
recer o in ela sua'a v ao.~ 

e:a. a as co-mlssoes, 22 e" o de 
1964 - Wilson Gonçalves, Presfden .. 
te ...:. Bezerra Neto, Relator -, Jef., 
ferson de Agu 'ar - Edmundo Levi -
Aloysio de Carvalho ~ Aigemiro de 
Figueiredo .....: Jl;uy Carneiro. . 

N' 838, DE 1964 
Da CoinisSão de pinpnças sôhr.é 

·0 Projeta de D6Ctata T egi~ 
p.:J 74., de 19C4. 

"Relator: 
O presente 

L:,;~iclai i\'-0 viso. a deciSão O projeto em exame· mantém a de.: 
1!00~'2,'~t6ria 00 de Conte,; cisão do Tribunal de Cozr.:$ <lue. em 

O 'ato d:lqueh E.t-,égllJ. .C5r t.e de- tia registro do c:'llehrr>do 23 do 'n:>vembro (lJ 1':iê3, !lqou i-e~is~ 
C['r~:!,> ê,..tu (le 1$,-0 e Ee·fund~lnro· entre a. União e d:1 pgrní!-.'L, contra-to~de einprésttno no v.a .. . ~J-, r1 f.:L~ -Cc a:n~~ro le"':!l'l em Gjus~ C!)U'l r-e{]jJrsos pr<lVÇTIicIJh~s dI.', -Ctl!Cetlw qU'auocentG.$' rni~h5,,') d-e cru .. 

f;;:::dcr J::ff~l'-on d~ I t",,- c-i:.de C.;t"j.~~ll :Jlc~u:dos 1'2Vi.S::S d9 c,;i'l [~~ "'I."'l;rM do! 'l'~~;ol'~!:"!. c{'l~b:rodo c-nt::"e a União e o 
I ll:I2r>O't,. c-b f'0i' al5~$, u..'U (1-05 rn;)~iiiaS - A Comirs;;o de i:'JL'-:;;,Ic't' destl. C,::t~a eJ L5-~- do dO~R\j G::ande Cf.] 

"'" ~;17~~,:~;' : 
'i·Ú-:Wr::dt.::t.~ (~:1 ntl':.l Lel n';! 4.37{), o.ninoll p?-;s, ~')~~.'~~;:f) Iltl nro)'eto, f2CUl':5e-S -}h'o:rcnimtt::; d3 

C "'l'C'-i:to. -ele dec:e+J l::·-;'~I.::.tivo, i:ú.~ . (:$ t':l ':'1 ol~e t"cpfv"< rnbre no!'ma." p~rSt porotl~nto tl'CC~ ?j:t:.3- iU, rc.z5.c:::; 1:..1":0_ de "Lctr~,T do 'I'--c.:::mr~". 
D1"':'o ,.~.',d{) 1:? "c "ll'J':oa a de(':':âo d2-1f~vt:.l!C&~to dO ~T'.:'C::;S de aC·l!:.at~ de cadns. quais fie.i8m: ' O ato dene:!D.tório Il!lOi.oiJ .. se.no fa. 
;rr~"> L ~'a cO Tl'i'J-ur.::1 de Contl.s dr. ,cb:ns Ou .:~rviçJ.:J já CXecutlQOS, ~) O ato (lt') liçr"'rjp'''I Tí,lhnll'11 é de não ~xistir Plano- de A-pliCR'!ã-o 
tJI'.. '-'1 d~ rc .... :s~!'O à-e·'tê:'IDO "~d'1h'o 11.0 ' _'. ne 15 de outui:::'Q:' de "rt''''3 e funrta~ el"\torudo pelo 'Po~,;r IJ:!:"i':J'a.ti~ 
Rjt: !e ce fi' (~,;) m'J.,rro de l~CO ·ce!e·l ~?'nll'.'ron rH ... "o, por C'C1')<7'l"ym t:e. m('nt'::m .. ~e ',:'3, infir'sL1nr-:p. d: p~,.....,o cónfcrme' exige 'exPressamente o 
b:'r!rlT ,..ntre o D:-n'8.-,.t'.·lnp',,~o r.rac:a- te}:I~~te ra.t·a a:r:rar-se a. .::IeClS,80 do d~ A~lic::~5.o. a Ikl' 'E!lal;'1,·td~ P310 as da Lei n9 4,O~l, de 11 de ju-
]fi?) r" p("rlC'5 F C" 'r G;:!neJlC:; e a Ccm~ T>:Elllr'_·~l (}~ c,:nh: t''}>- Uu·.ao, ~ f~~ r('"~~r J"czi-;:;lat!7o :r<;;~'l~1'a.1: -
PSC."':b>l. Bver€st F:1'!~~.har~a e C-o-I~"l·.a.~e oVt1al'.'cs ~-e!-:l ar-:cvaçaQ do bl O art. 6li da Li~i n9 4.029, de ce lí:62. 
:m~.~'·o ~ p~'C~t·_o. n de ju.~ho ee 1Q6.1I,.l'el/c:"ou e?1)T'c:ss- . funda:nen·tos da. recu!:s .sfo ()~ 

l • mente p-nmis::ã,o ftn~.etjor COí1t!da no Irr"sffi<lS em qitl.l,se arrimou a~ue1a 
Co;-... ~lituu o')j:::oo do têrmo. o ''Ue~ I Sale.. da.'5 COul:ssõe5, em 19 de a'Yês. a t 2' o 2' d Le' '·3 337 de 12 de OÔl'te, p.ara. invocando os di~ 

erésclmo. dn pa,-:meI!t...'!ção, como pa- tn ti..: 1]:;.,,;,'." _ A.'r,"'em'ro de Ffgtle·,'r:;.:r~, r·, ,~ " 11 '! n· :" , ' ItiÓ:;iíiW:i., ~ --~ l' t,;U..V dé'!zembro de .1957.' '~ legais vigar, negaI' Os re .. 
ralele?ipedos, da faixa de àce.::so ao Pres..:cente. - íNclorino 'Freire.' Rela~ Assim ser.do, ter:~do !!fi vl.sta. Que o firmados entre 
Cais de Nave;;antes em pôHo .A12gl'e, tor, - 1:um:ez Z;:rit:re.r. - Eugênia deciEório do Trib.1JnaI:~ de Conttls se GovernOs do 
d~ do ~1:J. G~'ancle ~{) S.~l;~ ~2m a. á!'ea Ba1'~os. -,,,~n~ó"'(': J11_C::~ - E:zel''ra encontra nos llnlitt"í~ da. Lei. como 
d .... 4~ ( ... 0 m ... 2, re 'P_OSD b~-,b-l de "" I n~t, - n,: 0t C'l ta j,E'ij. - .To->§ Er~ hem deet::!c.ad'C'> no Drm:,llncumento da
Cr~ 21 9!:!2.4Ú2-s:0 (v.nte e (jl1QtlO- 1::1.' mm..o - Ltno ~(J lrlutto3, - Pessoa. de dout::t Coml~!>fío i'e ;':Ccnstihüç10 e 
lh6es, novecentos e noven·~a. e dOlS I Qu:).ro;:. 1 Ctiatiça e at-ender~o Q '::que, do ponto 

,,1 
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66 da Lei 4.069, de 11 de jtulllO de I A Câmara dos Deputados. apre· 
1962 como providencia. moralizadora. 'dando a matéria, pronunciou.se e 

Isso posto fi, COm'ssão de' atr~vês do Projeto de Decreto Lcgis~ 
não tem raz.ões latrvo n9 90, de 1964, aprovando o 

J"á . . a to. denegatório do Tribunal. Iguàl 

1~~~~~~ pronunciamento teve a douta OOmis~ 
~ são de .Constltuiçã.o e Justiça do Se. , I nado, apoiando o citado projeto. 

Verifica.se, de tudo.,. Que a EgTégia. 
. . _ Côrte de COnm.s da União, procedeu 

CornlsEOes, ~m 19 de cOm segu;anpça e acêrfo. O contrato, 

\
p,.sldent;,. 1964. -. Dantel ~rleger, cujo l'.egistro· !ôra denegado, estava 

- Argemtro de Fl!1,uetre• desacompanhado do Plano de Apli. 
«elaI"r. Ant,onio Juca. cação dos Recursos do Empréstimo, 

- Lmo ~e Matt~s. como o determina o art. 66, da Lei 
. Neto. - J~se E.rmtTUJ. nO 4.069, de 11 de junho de 19~. 

- . Wtlson GOnçalves. -:- Vlctortno IsEo pôsto. a COmissão de Finan- ,er1"a 

Ag~ ~ 1 "C4 Zãín 
-.""",~ 

Fr~re. - PesSoa. de QUetTOz. ças. ta:&e':dê.oP.illa...-D,d~ _aJ,)::D.\'Acãa 
do Pro 'e _.Q.ec):f:.t'O .Lez!Slativo ~N::.':.....:::::::;..::::::--:::~~ 
nl? 90 de 1964. 

e 842, E' O parecer. 
sala das Comissóes, em 19 de ngós. 

10 de 1964. - Daniel }{rieger, Pre. Vas .. 
sldente - Argemiro de Figueiredo, 
Relator _ Antonio JuCá _ Euyênio Torroo, o projeto estabele .. 
Barros -:4 Lino de Mattos _ Bezerra ce que o valor das multas a que es .. 
Neto _ .:osé Ermirio _ Wilson tão sujeitos 00 empregadores po:r in .. 
GonçalvC$ _ Victorino Freire _ Pes. fração das leis tre..balhistas poderá 

Relator: Sr. Senador Arg:emim._ de soa. de Quejroz. ser igual até 5 vêzes o maiOr salárIo-
- mínimo vigente no País. Para. os 

19ueiredo. 1 casoo de reincidência é prevista a pe-
A Câmara dos Deputados, ·n", têr- Pareceres ns. 843; 8441 845 e na de .u,peruão di funcionamento da 
os da competéncia que lhe é a\Ji_ . 646, de 1964. empresa, por 30 e 90 dias, isso, 'em 
úda pelo art. 77, § 19, "in !in.;" da prejuízos para Os empr,e~ados. 

Justitulção FlederaJ, aprovou através ~~~~~~~~~i~~i~ Na Comi.....<:são de Con.st.tuição e Jus-• Oecreto Legisla.tivo n9 82. de 1964, provenientes da _ colocação de tiça, o eminente Relator, Senador 
ato do 'I't1bunal de eon~ da LEna dO 1 46urd:;-" . (Jefft.rtSon de Aguia.r, opinou pela liU-

rlião denegando registro aO cor~tra- diê11cia prévio. do Ministério do '1'ra-
de empréstimo, no valor de Relator: Sr. AlJ5emiro de - FIgueL balho e da Previdência SOcial. Nês-

0.000.000,00 (duzentos milhões ndo. se sentido foi exoe-dido oficio, ~m 26 
uzetros) , celebrado ..entre a União Em sessão realizada a 8 de agôsto de agôsto de 1963. Como não obti .. 
() Estado do Rio Grande do Norte. de 1963. o Egrégio Tribunal de Con. vesse resposta, e. coniissão de JU!3tiça 
O fIulldamento da. decisã·o cJenega ... tas da: Umão reCusou registro ao con~ reiterou três vêze.s o pedido. em 9 de 
ria do registro é, de todo ~eett§.veI trato de empréstimo, no valor de Cr$ abril, 11 de maio e 12 de junho do 
Ine~tia., DlO acmtrato B'~inado, 1.000.000.000,00, celebrado entre a O corrente ano. 

Plano de Aplicação dos reeursos. União Federal e o Estado de Per. tende fixar em até Baldados todos 05 esforços para ob-
é verdade que, a vigl-ncia da nambuco, com 03 recursos provenien. láriO-ll'lininto regional o valor das ter O pronuncie.mento do Ministério 

1 3.337, de 12 de dp, tes do. colocação de "Letras do Te. multas nas hipóteses de infração pe- do Trabalho, resolveu aquela douta 
seu art. _.2;,',otrat.;. souro". los empregadores dos preceitos da 1-2· Comissão dispensar a dil1gência. opi-

raçã,Q de c gislação tra,balhista. nando "pela tramitação do proje--
n a exigência O proêesso foI então enviado Prel'ê- o art. 20 do prolero q1J:B as to". 
"erto que a Lei Congre.s.so Nacional, em obediência emprêsa.s poderão ter o seu funcio· E' profundamente lamentável que, 
lho de 19-62, no seu art. ao disposto no art. 77, § 19

, "in fine", namento suspenso, de 30 a 90 di3.iS. solicitado quat.ro vêzes a se pronun-
1 aquela. facilidade o~.~tl::~~llto~ da COnstituição Federal. nas reincidência.s, sem prejt'ízo dos dar Sôore a matéria, o MLnistério do 
uequentern-ene, . taila A Câmara dos Deputados aprovou direItos dos emp1'eç:ados. Trabal1hD e da PreVidência. SOCial 

lld d II d d e o ato denegatório da Tribunal. e.trs.- I t ã _ 
ma a e mora za ora a apr ~ vés do Projeto de Decreto Legislativ0 A matéria' 3'dmlte controvérsia e a não tenha

ã 
t ddo e. metrOr aa en

t
ç ~ ~-.., .. 

ltaçã-o do Plano de Aplicação dos nO 90 de 1964. chegando agora a daiS multas deve variar no a Comiss o e JUS ça es a asa, 
:u:r:;Os do empréstimo. té· à . áo d t d I~~~~~fd,~da gravida.de da. infrações Com 00.1 indiferença. se comportaram ma na aprecraç es a outa tanto o ex-M1n.istro e ex-Senador 
~~- posto, __ 8~CQm~ã'p_ (i~_.ÇonstL COmissão de Constituição e Justiça. se ru:;segutarar à fisca- .a.maury Silva como o atual tituZar. 
ÇáO._ .1; JuSU:a Pl?Ina pela ap'roYli~~ Verif1oo_se, de tudo, que a decisão . qeu 1mpor ria em de.s- Df. Arnaldo SUSSê'kind, que deixou 
~. dO_.Pmn:t:!LEe nêcrãf.o T.eg1slatl. da. Egrégia Côrte de Contas da pre~~rlcaoor. t;mq1;l-anto ao tr~a- de responder o.s três ofícios reitel'an ... 
l).?-.8~~!L1a61"-~·_O..Dar.e.cer. União foi acertada e rigorosamente balhador na<) apreveltarla. a r.edaçao 'do o pedido. 
:ala das Comissões, em 5 de agôst-O legal. d.o texto Sem detalhe e precisa0 pu-, Que fatos assim ocorrecsem .no 00 .. 
1964. - WilSOn GOnçalves, Presi~ O tlYa. _ . vêrno anterior, que não procurava. 
,te. ....:. Afgell"lro de Figuetredo, 1~~E;~1~~~:::m:~:r~~~ Realmen~e, ~s mplta.s commadas prestigiar o Congresso- Nac:onal. é ator. - Aloysio de carvalhO. - ~ ConsOlldzçao n~ apavora..'n Os compreens1vel. O que não se justlfiw 
"1"0 Rezenae. - Edmundo Levi. Infratores, que se nao ~urtalll aos ris- Ca é no Govêrno Revolucionario do 
Tlaniel Kfieger. em tat;e dru:. sa.nçoes beIÚg~as e eminente Marechal castelo Branco, 

q!1a.s~ e.stimulan~~ das recalcltrân· autoridade5 responsáveis hão ,t ... nde-~Q 849, pE 1964 CU:S.. _ rem às solicitações, do Legislativo. 
Da COrmssão d.e. Ftnancas, 86. . Mas ploblema: tao .t:,elevante, da ór- O Obj~t.1VO do oroj.eto m'"'rece todo 

Drc o Pr~ .Decreto Ledtstn- blta do ExecutIvo, nao pOde ter sO~ • N-' porém os têrtnos 
fluo ny sOi---rnU':"" -_-_ . lução '"Sem e. audiência: prévia. do or~ nosso apOlO: ao

d
, . 

- --- gão cqmpetJlnte e com ootores ESpe~ em que esta vasa o. 
1 S d A . d . . . d Defmdemoo a de rnl?lOr e ator: r. sena orrgemltp e ClflllZados: - .Mfn~tério o Traba.. pen!ludades, 

Jeiredo.. lhe e da ~~re~v~'~d~ên~c'~~3~~~~~111 geral. !';ão. mUito Cànlara dos Deputados, nos têr_ dai a facil1da1e com 
I da competência qUe lhe é atrl.. que são descumpridas. 
(a pelo art. 77, § 19, "in fine", O pllgt:meilto da multA é àS vez'zs 

Ccnstituiçáo Federal, aprovou, 14 de agôsto mais vantajcso que o recolliinlf'Jlto 
t,"/és do Projeto de Dem-eto Le.. do impôsto no prazo legal. E' um ex ... 
!t1vo n9 82, de 1964, o ato do 'l'ri- Péricles, Pres.i .. pedlente que vem tendo larga aeel .. 

•• à ~~~~~~~m;~~il,~g:1 de Aguiar, Re~ !tl de COn""'l8 da União !enegan o Carvalho, venci~ tação em nosso Pais, . 
~tro ao contrato de enlpréstimo, 1~t3~~ do adotando as razõzs contrárias do O projeto, entretanto, fixa apenos 
valor de CrS 200.OO0000.CO [:lu- o teto para o valor das multas (clr-
,os ml1hões de cruzeiros), celebra- P'nrecer. - LObã.o da Silveira - f'ie- co vêzeg o salá,rio-m:[nimo) e a pena. 
ent,re a União Ft>derru e o Esta_ §!:'-!;!E!!l.i!2....!!LEIll!.~+:eJ Neto - Josa,phat Marinho d:- suspensão de funcionamento para 
lo RIo Grande d<' Norte. De mes~ N9 844. de 19-84 os et:..sos de falta cont.inuad:l Néc p.s-
modo opinou ,s. douta. CCm1s.3ão Egrégio Tribunal de -Contas da . ~ _ d S" - . tabe-~ece 8. gradação dr.s mUa,M. d~-
)onstituiçá-o e Justiça do Senado, União, em sessão realizada a 8 de Da~omlSóbº e ~on.t~tu,1·.tLi ti legríndo ao Poder E-'t8CUtiVO a COnlpe-
t:ndo parecer favorâ.vel à a.pi1'O_ agôsto de 1963, recusou registro ao Jusbca. fi ~e o r9'Je~ .~. tênc.ia para estabelecer a varia<:!1io de 
~o do cI"tado Projeto de rlecrel", J do lje1taao n· 40, áe 1963. ,"ôrda com a infrl'"ção com~tída. contrato de empréstimo, no valor de ~ 
slath"o. Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de Relator: Sr Jefferson de AguIar Como \''O.m~os, o Pl'oje.t~ é incomT);~-
~am1nando-.se a' matéria, verifL cruzeiros) I celebra·do entre a União O projeto de tê! do sena.do ll9 40, to. Sadios sao os proposlto,g que o lll· 
! que fOI acertada a decisão Federal e o Estado de Pern:?cnbuco! de 1963 estabelece novos valores pa~ formaram, precisando, porém, ser :-e ... 
eia COrte de Contas da UniãO. com os recursos provenientes da co~ ra ES Ínu~ta!S pelO descumprimento fU'!1~ido, 
contrato, cujo reg1stro fOra de- locação de "Letras do Tesouro". par parte dos empregadores das leis Para oo_nto, carec<;m{Js da cclabo-
do, não estava instruido com o processo então, enviado ao Congres" trabalhistas. ração do MinistérJo do Trabalho, rpJIJ 
o de Aplicação dQS recursos de NilOl,,' nal, . ao dis~ Esta COlnissão já, apl'écIOU o pro~ dispõe de todos Os clemente.'! n·~c::; .. 
7éstiD1o, aprovado pelo Poder Le. fine". da jeto. em a re.união de 14 l!J agôsto sános prra opinar sÕbre a matériA. 
tivo. c-omo O determina O art. de 1963, cl).l1clUindo por solicjta-r ... ma.s nega-se a fazê-lo. . 

-, 

7· 
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~:t::~t:l~ ~w~~!.Hca~s aos órgãos do. previdên-;C1alõn;é;:çij:;-~ ~ vir~ude da. pletora dB " 
não' p:'ecedidus de concurso, . em 
trimento do direito dCS trabalhadores, 
"não lbes pagando o 'mínimo quan~ 
do apo.sell tados" • 

Implica o Projeto, em ~;;W;I~1~1 ções reg~adoras, da operação, deverá. 
de despesa públi~!t. '!'e há. ser senslvel à alta. finalidade da m~ .. 
previdenciárias custf:lda.s pe:lo dida oportunamente .sugerid'a, 
público. " Descaoodo o elevado alcance d:\ 

em 14 de JU
-----;;.-_-c:;'' Lima .• Pr~~i-

d.2:1t~. - ,1t(ílio Fontar,a, Re-1:dor, 
E11{]3n!o Carrus' _ llUy C(!rJl'~tro 

- r:à,.-t:r.r;o Vn;i - Eu;-'lco T':ezcndr, 
:v;"c:t~o. 

N-') 846 DE 1964 

Ca ·(;om:..<:sdQ de Finan.::-as ~r,_ 
bTe o E'rtT~10 Ue- L~l do Stf'fi?Ú1a 
11\1 4J. de S'iJ. . 

R.-;.(l. wr: Sr. PC!:~:oa. de Que'rç?j 

D·.::~enUln-3 o prc.sente projeto (:Lrt. 
In) llU~ O dr:.'Cl.11nprimzptQ, pOl' 

Saia C:lS Comissões, e.:n 2 de outu
bro de 1963. - Wtlso:J Uonçalves, 
Pre.:adente. _ Eurtco Re_~enàe, ReJa
ter, - Argemiro de FIgutJirC(1o. -
AloySIO de Carvalho. - Eduardo Le
V,'!. - Josaphat Marinho. - Silves
tre Pér~clcS. 

DE 1964 

pelo eXpOSto, .~ t-' do a:;;;t: 59 do providência judlcloso.mente apreciaq,Q 
Ato .InsüLuc;onal, o,t'lina a Comissão na. sua brilhante justificação, o p: u .. 
de F~nanças pek., remessa. do pl'oces~ jet-o, no eampo juridico. limita-~e II 

so à COlll'Ssilo di! CelD.stitdção e Jus- disciplinar, em tênl1c~ especiab j 

tlça, éin }(lce do art, 29 da Resolução fim ceJ'to, a reali::~p.ção de C0b,. 
nQ 6, de 1S64. de mútuo entre o nosw pqL' 

Sala das Comissões. e:n '" de estabelecimento oficial de:, tlrétli· 
maio de lS6·1. -,. Argemiro Ftgueire~ e prefeituras Municipals, paI< 
do, Prcsidente .. - llezcrm Neto, Re-- celebração dos quais é pOIlto sa:le.utl 
lat-or. - nctormo Freira Jose e ind.i..<;pensável o a,CÔl'(.(j de vonC~de, 
Ermirio, - Sig(ljredo Pa.cneco. elas partes p!l:Ctulgltes. Se é cêrvJ qm 
AdolfD Fr(J1lco • • - Wil.sCQ1. GoncaWe8. para o panca do Brasil. impõe um 
- lI-1em d,e Sá. - lurélio Viarma. nova modalidade de finai.i.cfamm~( 

te dos. fUlpregt:C!ores, das lei:;. tr1j~.'l
lhl.5~,J::;, lI!.ponal'á em mulu,.s de ú;.
lar até 5 \.dncol vézes· ('o s.~lál'io-m1-
n:mo de ma.Ol' valor nó P:liS, podendo 
ã nda. (art.2QJ essa falta: se cont:~ :~e~",a:cnder,? p_rOj~to em estu~o a. 
nURda, impoz·tar na oSusp2"n!::3.0 co fun-I UI.::! \~ll~~ ;n~Pllar!l.O :. ;05 o.posientados 

. c:cnc.mento da emprê.,a pOr prazo de : d,a~ I~tJ"u.toes de E.l.evidênc_a 
3Q a 90 di:ls. sent prejuízo pa:-u o reJ- C ••. 

a.-liãs de pro.pósitos auspiciosos e pa
trióticos, é. ,também. {<H"a de dú"\':u 
que não 'cria nenhuma. obrigaçá 
l.mperativa ou lndNviável p~l'a a 
Mun!cipalida-des. que agirá,) liVl"CmeIJ 
te, -s~b e. in~:piração dos seus ree: 
e verd3.deiros interé.sses. 

pectivos emp:'egados. " N:1ú e~~.t3.rnos em cond!ções de opl-
n _ O Autor do projeto, o, ernl. r.~r sôbre se essas lns~jtuiÇÕ~S pode-

n~nt(! Scns.dcr Vasconcelos . Torr~s. rao ~uporta.r o ônus hnancell"O . que 3iciellte 
d.Iz justlflca.r.do-o. ser OI jUSt3 a as-pi_ lht',j e at.rib\udo. Mas est9. é questão foi apreciado 110 seu AQuia-r Bezerra Neto -' .rut:c 
rHção dos trabalh:.u!ores. consul)~mn- a Ser. ~.studada pel,) Co~issáo de Fi ... mereceu plena e.ceitncão. Rezen4'e - AIDyslo de Carva!Jw 
c~ada em moção aprovads_ no 1'" En- que j,em compctencia ~spref~ Ao chegar, porém, na Coml.s3ão Ç.e AnL&nio Balbtno - Ruy Carneiro. 
contro Sindical F'iumimr.!3e ,dos I'r.a- tIn si}bre tal maLeria. Finanç.ru;, f-oi lei'antnda. lJe!o seu P..e-
b:,üho.dores na Indústria, rec~at,,-, h de L~g1s1h~ªO Social lator, O digno E;ena·dor Bezerra Neto, .H!) 852. DE 196'4 
mente realiza co em p.çtropolJs, no CO...t1':tte dizer da conven.encia da a questão prelin1inlw -de sab_~er~~~}~~~~;: Da Comissãq de Fi1Wn;;us, ji,!? . ,-" Ih é te a lntercorrêneia do Ato -- --- - - .?-
s:mtido da atUSi.]j:z.Jd!.o drs mu~~~lS pr<>POS1Ç'U-o. no o:llnp~ que e rc" nal de.. 9 de abril. é ainda ~ Projeto de Lei do Sena!.W 1.1.!. 
p~lo descumpriUl-e,ntó dag -tei::; traly'~ glO1ent:llmente prÓprIO, tram~tação lel!is1aOv.l- dn de i~4. 
lhú"tss, l?&,:to que, a prevalêncIa elo Realmente. 'se O salário mínimo conformidade' --deI -art; 29 :,:;'~::;)ft,ç~~ Re1ator: 5r, SigeÍl'edo Puch~o.·· 
~tnal ,:-rItcrio lmpo:,t.a. de fato. Ua objctiv~. f-Orneccr ao k.abalhador, n9 6. de 1964. Dai ,1 sua. 
lnex:stencm d'3 qualQuc-r pen:ü':dade I J.\Juc.'a. porção absolutamente n€c€&:á .. C-omissão. O pl·ese.llte projet.o' ·de Lei de nº' 
sensjveJ para os transgressores dA. r'oi U{~s' f'nca!'gos de sua subsistência, Como muI de 3.utol'ia. do nobre SeI1Mlor AntõJ: 
lei"' p~10 que (l, viacu!e.çã() ds'3. .mü- a1em dos meios "otle }Jermit.am at.en .. o Sr. Curlos, objetiva criAr wp siStema 
t'lS ao ~ .... lil·'o-m~n!mo vi~~1.1te "é: cri- r.~r ã.~ U\",ce!~idadês dos que dêle de ... ças, financiamento às Pl'efeituras Mur 

térJo que se imp5e, dado o regime in- pcm\em e que permitam sua u1~~~1~~~~::;:~::~i:::: cipais. através da. caloteira de COIOI f1HcHm!tr~o. &m qu~ nos <teba~Jll\)~" 1 f.!.'-~ca, .~telC(:tual e moral", de.s z,,:U;ão do B$..-nco do ;3l'fl.Lsl, para aqU!l 
Tn _ A Comi.,,:suo de Con_<:tl~1J1Ç;lO I iusto de\xar-!;e o aposentado entre.. ção de máquinas rodoviárias. 

e Jm.tlca. ex~minando n 'P:'opnsicão gue A Sua própri~ sorte, mendigandO . Só quem não conhece o drama c 
no tocr;nte à sua const:i:ucloD':\lidade favores, sob o terrível guante da mi- p~qilen05 ro-ullici:pioS do interior oI: 

e jurldicidr.d~, opinou por :,>UlI e.pr:-· sér:n. percehendo tP~t:-lo inferior 2'Ollili~!I~~~ill~~~ISileÍl'O' totalmente .desprovidos vação . mínimo dete1'1ninado para cada re- meios capüzcs de lhes permitir 
.Jã [\. Conü<;:;:§,o de Legislo.c'5o So. gião do pais. . con.strução e manutençã-o de uma. ré 

ci~l, ~IIlrecianr.{} a matéria em s?:u No d:a l Q de tr.aio, de. 1MQ foi ~~.. rodoviária qeu aten,;la. às nece::'sldli.{ 
mé.rito, tnaJ1ife..<;tou-Se pela reje.iC'ão cret-ado, pz!a ve7,_ prImeIra, ~ ~lar;o de povoamento e traru;porte de IDi 
do projeto, por falta tie e~"::;lllen:o.s mínimo. r:-0 Bn!s:l. com a fmalIdade c:1dolies. poderia pôr em dúvida-
que só pode:.:ia obter c:>rn "a cola ... de ~opicHl.r, se'jundo Vargas, - "um altas finalidades d:l. propOSição 8 
bornçã.o d<l MinistérJo d.r) .. rfolbc;ho" ·p{l.driio ~ínin--:o de vjda~ para a grau- w!lycniência de sua aprovação. 

IV _ Cumpre a("sim.lnr :to ~mêJo. de mahm9. C3 P?pu1açao, 9ument~n- A Comissão' de Constituiç.ãO e Jus 
Que foi. pedida e reiterad~, por tr~ do, n~ decorre tio. t.cmpo, Os .!nd.ces ça. acolhendo parel1er do .~ustrê f 
vêz"'s loHcio M' 2:3 de ag~to de 19133 de saude e produtlvldp.~e ',' , con- nad·:)r w.ilson Gonçalves, opinou .( 
9 de a'J-ril de HJ64, 11 (le mn.10 de H!64 correndo p~ra a lfsoluçao de- impor· "do ponto de vista constitucional 
e 12 tle j\lllho àL' 19t".t}) a 'lu:i'ê1)," ~ M.ntes ~-obj€'n::ns qu; ~e!fTdam juridica. nade há que se contrapor. 
d{) M1n!stérlo 0.0 Trz.b:11ho e previ. marcha de flo.':.E'.O pro"rcr ... o . ao pl'esentc pro-jeto que mer 
dêncio. Social acêrcD (ia matérie, m:is Ora, o npos8.n~~ld~ .. faz parte ~ aprovacão!'. . 
o Titular S"c'retaria de 1:!S- todo bla.,llcl.O, é força. cem Sob o' ""peeto fin3ncelro. C) presc: 

~ .. ~ ~" inmurt€lnte. merece s~r al- -.. 
te.dQ às. Whclta.ço~s_ rc:dnstalido-se o seu poode1' projeto, que n50 cria. ônus. n 

V. - consIderando aqtlisit!vo mínimo para. que êle e seus aument'J. a despesa, contribuirá. 
Que, teve filhos po~am ter uma vida decente, transformado em lei, em noM 
cer Gomo ,recomllen~a just.a dos seus es- il1strwnellto ele estúnulo e fortelf 

forcos, do 'seu t-fabalho e do seu 80. menta das economias regional: 

19 de ag.ls-
to de Fiuueire 4 

do, Presidente. Pessoa de Ql.ti'!i~ 
roz, R:ehoor. - Antonio Jurá - Vic. 
torino Freire - Eugên.io Barros ' 
Lino de Mattos - Josd Ermfrio -
Wilson Gonçal1)es _ Bezerra Neto 

frimento para o àeflenvclvlmcnto da .' finançlÍs municipaiS. 
Pátria CO!lnl1n. Examlnando·o, em detalhe, e 

<Lm.CJLDAIec.f:l.-LnelLanro:xasão do seja-ndo vê-lo aprovado, procura! 
Ftoieío nQ 87_ estudá-1o, tendo em vista. a lei I 

&.110\ Utl's Comissões. em 20 de: maio criou a Carteira de Colonização 
de 19-64. _ Vivaldo Ltma, Presidente. Banco do BrasU e neme sentido. : 

Aurcuo Vta'nna, Re!ator. _ Anto~ alterar-lhe as fjnalidades: redig;J 
nto CarleS. _ -eugenio Barros. o seguinte substit~tlvo: 
'Waljrclto Gurg~ Relator: 

,StrDSTITvtrVo 

NQ 849, 12E .1984 A pr.oposlção'é do. do nobre Art. 19 Fica. autorizada a C:l.rtl 
TJa Comissão de F!na~as s6- Senador Anlôn,::o Carlos e tem púr de Colonização do Banco do Br 

bre a Proteto de Lei dôJei;-lldo objetiyo fundamental possibilít.ar. S,A., a realizar operaçõas de fin 
v 87 d '963 atJ.:aves ~e um I.tIstrumento.1egal'eS!)e-· A" ·t 1 ' 

F . e l, • éiflCO. fman~ialUentos àa Pl'efcltlll'8S c!amento ~ FrefeI ur~ Mun Clt: 
'. Re1at.or: Sr. Bezerra' Neto. Municipais de. :u~recad<>.ção própria Prtra. a.quIsição de mãquinGS dcsU 

~
~~~~~~l: não superior milhões de d:m a. execução de planos de colon 

1 - Viro. ·est.a proposição, cuja aU- L;qpri~~~~~f;~~~~~~ I ção. em a. construção de vias toria é do ilustre Senador Aaorão cruzeiros, pare . de .mnq-:tinas acesso a zonas adequa-des à fixa 
~ZlW!2 s,ljeinbtuch. proibir que a. a'POSenta~ destina<1t:t.s: de colonos, e de Vi05 de llgação 
... doria paga' por qU-alquer 1nstituto ção das setores da- produção municipal, 

~~~~~1~~~~:.~~~~ I prevídênc;a social sejfl 1nferlor ao garantia d_",min-ti;e'cã.Õ lál'io mínimo da região em que consumo e a único. O financiam( 
O nobre di! o beneficiário. dez anos, e. êste artigo, quo I 

submete à 2 _ Em fúce dae e.tr:~I~~~~~~ I tivo contrato. O p::ojeto- pr1l20 de 11). (( jeto de lei, regimentcis, em matéfla à eS}Jecificação tia- t~a. d.e jur<Js, nem da data de lavra! 
~e.lltadpria- 'de lei de iniciativa de a outros aspec!,os ntlnentes· a negó.. contrato. terá CI 
~ pr-evidência do povo qualldO'l'P-,e é ClOS deisa natureza, delx.ando o e.ssun. do 1~-wsto de ( 
~OO' Boa sMÍ\-rio _ t\e8àt Q~ majonmt-e to a Cl.'itér-io du(! oontratanW& e, es~- ao ~uniêiplo oOn' 
_ que Reslmr o bl:iea.. ~~~m06 ci~te, ao ,11, e:a.:lJrito púbMeo ~a tante. l . 

Nn lll~ cjj} e~~ l!:tj~ " Ell.~ e"'''"1 do ~;o do <l"~!. 'Apt. '!fi Sà~t~ ~ ~~jl.qr", 
ta, O .... il1i6tii. """'" •• u ~·Io, ao _ ... "ao ,_ OU 1,..11'", .n·eet><lli~ m~l pr/ij>1!n 

.' , ,-



Relator: SI' '"ViLson GonçalYes. 

volta o process9' n, esta C.oltll1:sàO 
p2.r~ exame do substituth\) ofereci-do 
peio noj)re Senador Sigefredo Pachc~ 
co e unânlmcmente a,ceíto t"cla. dO(l~a 
~omi.ssão de Fine.nças. 

/'... proposiçâo, na SU:l. es1.rntura. 
gm"al e no seu a,<~pecto juridj;:o~C01lS~ 
tltuc!'onal. n~o se afast(\ do projeto 
Jl~·lmitivo. Nota~s~ que O substitllt:VO 
l'isa, especfa.Imente. a QJllS-ta..t, com 
mais adequcçào, o p!'ojeto às fina.li~ 
d'ldes e caractel'istiC9.s da Carteirü.- de 
Colonização do Banco do Br:iSU, sem 
<1ú vtda com o elevado e elogHn.'el pro .. 
p6sito de tomar possivel. na. prátic-a, 
a. utntz::.ção do m5~umento flnan .. 
ceiro que se quer c<xocar nas mã.o:: 
do~ antinlstradores municipais' para 
que possam Bolucioua.r. em definitivo, 
o angustioso problem.a. das rOdovias 
municipaIs. O substitUtivO. pois, 
vIncula mais racionalmente e. provi .. 
dência à execução de planos de colo .. 
niz.ação, com a construção de vias ste 
tlCesso a zonns adequadas à fixaçao 
de colonos e de via.s de ligaç5,o da 
produção municipal. I 

Sala da.s Comi5sães, em 12 de agôsw 
de 1964. - Aloysio de Cart\alho. pre
sidente eventual -- Wilson Gonçattl~S: 
Relator - Argemtro de Figue~redo -
Bezerra Neto _. Jefferson de Agu.w.r 
_ Edmundo Levi. 

Parecer /19 854, de 1964 
Re:laç~2! fhnal dO Projeto _ de 

Lei m ra --ri:9~:l~ -llê· 1954 
rnrr04=B, de 196nA ~iL4e 
o.tliíifu1. . 

Relator: Sr. Lobão da SilveIra. 
A Com!ssão "presenta a redação 

fjn2:] do Projeto de Lei da Câmara 
(n.- 104-B, de 1963, na Ca,. de ori
gem) que dá nova. redação ao pará
grafo ],9 do artigo 77, da l/e! númerõ 

P o 856 (Le o ugtoll1ie discurso) - Senhor "recer )1' , de Hl64 Presidente, hOje _La_L~jS\Ltilellt~ 
Redacão final d~jeto de .dc~ a:qo3"do __ Q$._ ~IJl.illJ~_a§. 8_e_mela 

Lei da CtZmara llP 1 Ut • ..íítLlãM. .W" ~d:aim~nn5hlã~> ~O~l'i,~e~S!~d~e~l\~teia~'le~fU~' I~io~v;.~r~_ 2 14Q-p da 1954 na_ca.sa..ae.. Ori- gas deu ãsm'V"wa pêlo Erasll. 
aC7n) • l"ltio vamos falar soore a sua-pe.z:. 

sonapdader ~ ela e coh1lQQ.Ig;,t pOl' 
R~!ct()r: Sr, L?b§o da Snye!Pb ~s 1193.· 
A Comit.,>ão (lpl'oocnt~ a. r,~r;;::e~ Nl!Q ignoramcs as restl'içôe8 que 

final do PHljeto de- Leí da r nmHo.s fnzem ao Presidente V~l.l·gas e 
n\! 112; d~ 1964 (n9 2.140.:8,· ao seu Govêmo. . 
na Co.sa de Ol'igem) de iniciativa .~o. entanto - seja quo.l fór a opi. 
SenllO!' Presidente da Repúblíca, que mao que se pocsa tt:r a Seu re~pe.t{)
autorlZit. a Soc.iccl3.de Bl'asilrirn de e sôbre a sUa obra - um fato é 
Educa.ção a nl!enar terreno que lh~ inc-ontestável: a H~ura. de úetúllo' 
f I d d I r Vargas e a sua atuaçáo, como Chefe 
o . oa O pe a UU.::ta Federa1. 40 Estado, fixaram um m!ltco n:l 

Sal."-t das SeSóões, em 24 de agOsto história do nosso pais. 
de 18tH. ~ Wallredo GUigel, Presi.. A história econômica da Brasll 
dente. _ LaMa da SílVeirlQ Re:l-;:wr, pôde ser - e estã. mesmo - div~dlda 
_ Mezenes P:mentel. em diversas épocas: a do. ciclo das 
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655, 
espeCiarias; a do ouro; a da cana 
de açúcar; a da borracha; a dQ ca. 
fé. . 

Esperamos .Ju-e, em multo breve, 
. posro.mos ter a da petróJeo; a -do fer .. 

i~I~~~~II~~~~~~ I ro. e manga.nês e a das indÚStria.s 
básiea.s. 

,A nossa história política está p<m. 

~ 
tl~ada dos mais variados episódios, 
mUItos dêles notáveis e· el1contra~se, 
wmbém, dividida em diversos perío. 
dos; o da.s capHani3s bereditárla..'<; o Congresso Nacional dE:creta: 

Art. 19 E' a. Sociedade Brasneira 
'de Educação autorizada a alienar, 
com as benfeitorias con.struldas, o 
terr~no Que lhe foi· doo.do }>ela UniãO, 
nos têrmos do Decreto-lei n9 8.340, 
de 10 de dezembro de 1945, com a 
área de "1ez mil metros quadradOS 
no,ooo m2) situados no Bairro Ci
dade Jrrdim, no. pe-rimetro urbano 
da, cidade de Belo Horizonte, Eatado 
de Mjnas aerais. 

o dos governos gerais; o de Reino 
unido; o da Independência, com a 
monarQuja. e sob o regime repubUca. 
no .. , 

)--

.. 



Mais ainda: O tempo não perdeu hlSta refOflll!l nÉo ql,er d:zer qut 
'IlU11Ca aquilo que é feito sem a. sua deverenío6 onerar ainO~t 1113.1::' aquele!", 
COJiwol'ação. que já pE.g~m os Ul1pti.St~ em \'1:;0:', 

Nto ~e pode saltar 1mpUDC'lnente pois ê:Nes já estao_ ~'C- t:;:-nal!1l0 I';.c
at.J;l etapas do desenvolvimer..to 80~ cessiVJs paJ'a tódas as ela::.;!:'s ~O,:lr:l.s. 
e:n A reforma Si' unpõ2 para apo re 

lJ ten.1pJ ~anho na conquista de um Ihar o Poder Público a obr:gar a to 
eL·.; lo é perdido pa' bU~ consolida- dos a cWllpnr, neimeme, a .el te.l':': 
<:":'í;. Em uma 6ltUll~40 tlf" tnlsl'rja tn 

~,.'cc-ssário, porém. é que a etapa que nos encontramos, emp(',brecld~ 
1'1' ~!r;n não seja perdida. todos nóS, empresw'ü;,s e elr.prEgado.<:. 

IÇ necessâr1o. também. que antes por ume. mflação <:I,Sfixiallte, 11~~"" 
da c(}fi.c;ol1daçáo do terren'O ganho podemos c.pôr a umn taxação, p J 1 
IH\.) <e pretenda avançar ainda maIs, período curto e determInado, sô o 
p~rL\. náo se ter necessidade de re~ próprio patTln1ônÍ<.. d~, cnda um, C''Jmo 
tl'c:-!;ir, possivelmente, para ° marcO ~'ol feita com ê .. "ito na Pâ,lla, na Ale
m!cial. mallha e na lr ranÇf.1., Q::,pcis da últ:n"!a 

Nõo se homenageia '3. cora f <Q. pen- gmna. 
E~men(o de Getúlio Vargas exploran- Ma.s, antes desta tr.'x:::.çJJ, o Gc\",jl'~ 
do ,) seu nome, demagogictment.e. r+o devo: interessar-se pela c,o!Jran:;:. 
PfC'êl fins eleit.orais, " da "Contribuição de m~n',ol':a", oo"i-

A maior homenagem que se pl'f3ta gando a todos aqufles, qc.t se bene1!· 
a lln1 estadista é trabalhar para fi. pi'âm, diretamente, c<.m a.~ obras ~ú
c:Jns2UdaçftO da sua obra, dentro dus bUCM, cust!'adas por tcóc o poro br[t~ 
~lt'f'trizes pai ê!e traçadas, suelro. a indenizar o Erário NacIOnll, 

J.t.:stas são conhecidas por todos nóS, pr,cporciDnalmente, ao b2neflclo qll~ 
po:s decorren .. dos seus atos e de suas lhes foi concedido; o gc"êrno federal 
Po.!Uvr3S. deve impor, t2mbérn, fi cJbrança ,da 

Nenhuma transigência pD,ssível com ta.xa de pedágio, (~!}S u.::uãrio/3 das fS' 
O comunismo, mas, apoiQ decisivo li troadas feitas à custa cos sa~rific!cs 
tC'~tflS 9S reformas r.ecessârias, pa.ra fiscais ·exigidos de todc3 03 bl'a.sli;.l
que todos os brasileiros, dos campos ros, mesmo daque~cs ql1e VJvfm n.o 
e das cidade~, participem, ef-etiva- interiOr SEm ter o nlPllOr acesso ~t 
mente, ·e cnda ve:i!: mais, na riqueza qualque:' estradt\. 
rc:onal. Em um. napa-o em Q , o 10't Na rlquez&. nac.on:i! que cada tun ~ t:_ P ..... OT"' 
de nós. inte!ectual, _ ernpl'eSãl'io ou do não vai além de '/lnt.e por ceIlt;O 
operário. forjamcs cada dia. traba .. dos seus -h&bitantEs, não pcdem():) 

d compreendel como pos::a ex~tir um 
Ih ando para' a gran eza'~ do no,sSO govêrno, verd.a{:e:l·amente, escolhido 
p:1Í5. . J. d Aj Por i..<;so, lá no ano 1"\MacIO, quan- pe o pcn'o, sem que .->(' c~mCE' :l. o u-

t' reito de voto 608 an3Uabetos, que r~-
d:> por delegação ~a. maioria;., Uvc- ~)l'€sent.am, no Brasil mais de cin
mu<; a. h?_nra de fala1 de~ta 'f~ l~una;, qüenta nor ,cento d:l n'.Js"p.. populaçaO. 
'PJ~. OC(l."lao dç .nnon~ e.m\'el'~~rl0 %5 I Não acreditar!10,2 na scc:aliZ1Qáo ae 
mo. te de Ge~ullo Va~gas. ~11 utar o: I tcdos os bens 6<' P1·O'.iUÇi,o, como sv
q~le, os ,s,~gUld?re.s .da su~. do tr l1;J~ iução para oS ;;[Gblem~<. bra"il~iros, 
nriO ,P0denaIn .lílm'<US se aüar ao c Mas também, nto a:.,., itama.s o C::l
nllln}~mO.: . 'o.. _ s- pitalismo, Iibe.'~',l. que r.áo admite 11 

Nos "" ~ao ~celtamos G .l~e;l. de ~. _ intervenção eStnt9.J. [j. n!\o 52'!" R fa\'or 
t9.do .l?:.la re.a",tel Qualquet re",·ll1e ~() de benefício.;; :nt.:ividuai.:; ou de de-
clal.l:l ultrapassad,o. .! . . tt--mlinadas in(1ústl'lfi.s. 

Dl~Eemcs l-Sto h<l poucos dIE. ,.aquI Em diScurso aqui formulado já, dis-
",:.e.>te Stn~d{). ~ts:no "pprque. a hlSt6- s,e.mos que estR.:J'H.~. dt acôldo cOm o 
lla demonstra que, ~1~ 0l!tros:,\,Paí,ses, pensamento (L.~ Getulio V~rg-as, a ta~ 
quando as cl3$.:es pnvllegladas quiS!- Nr da. ·livre emprê:-a ajudada ( 
ram manter o rcglm~ de exp1oraçao apOiada pelo Govêrno d~de que gS~ 
do ho!U:Irrpelo home~n, mesmo ,abt:m- s~ta a êste o dire!to 'de Intervlr ·noJ.~ 
do .rnao d2;s suas ll~erdades J.Udlyi- a.tividade.3, indw.t.dais, a fim de im
duams,_ cl'lando 0. fac!sm? e o na::ls~ ped.ir abusoS do pod'-r econômlco. 
ruo, nao cJn<;.~g~Ilr~m, amd.a a.sslm, A('hamos imprescindível a aernocra. 
que <'> os _ SEUS pnvlléglcl; fo:sel11 s.:';.IV~S. tiz~ção verdad,:ira. do c~Dital das. em

. '.S~ na·o aC€ltamos Golpe", .de E~"aoo, presas. dando-~e prefe:-enda a"cs em
n~~o neg~mlOs o nosso apolO ~ qual, pregadOS, pa1'u a aquis:ç§o das aqÕes 
quer governo ~,ue ~r,et,:mda: re~.rnent e, dfits emprêas para a.s quais t1.·.aboalh'2m, 
detll;ar as r~ .. orro .. s .>OC1815 d.... Que o P.o.steriormente; Em outras etapas je~ 
Brfl.sll ne:.:snt.a. . . ve ser a1ser,'Ul'ada, a05 empl'€ga<1os, 

Como Ja se tem falado rnu~to ... ~ em f uma, P"ll'tltipa(f2.o ·d:i.reta nOi lucl'O~ 
r~fom1as, sem detn.lhá-1as. é .n~c~..:sá.- d'lS emol'€sas e, por fim. o acesso de
fi::" que sf'jam pyeclsadM qUaIs as. re- lef à própria administmção da. em .. 
fúl'mG.3. que asplrnmos. p.,.a<:;'J. 

QuerEm.os mna rf'f:;~ma agrária que ...... , 
i::;cmtive o homem do campu a prJ~ Neste particular, não estamos !te· 
dUz.i.r mais, dando .. lhe 0.0 mes-mo tem- fendendo idéias teórIca:;, pois em DU
to aceSSG à riqueza qL.f êle ajudou: tros p.aí.ses, c'Ümo a Franca e a Ale· 
a. produzir , filnha, elas já. são aplic(ldus com ple .. 

No ano paN'!2do. 1\ tiyErP.os c;por~ llQ êxito. 
tunldade' de dettncnM,rar exeu3~i'\'a~ E' verdade que se trata de paLses 

mente qu~ uma ref\Jl'ma agrária ji1~'i~ de situação, in,t~iramente, diferente· 
ta. d~não. l'àQ _ t1'a\nl1~adOl' ag1'íc~l,a da nossa, pelo qUE seria um êrro da 
Unla .P.~!t1C.paçUO ,à l'lgueza qUe ele nOSSa parte fazermos estas reformas, 
contT1~ulll 'Çara crIar, Ua<) requer, ne- 1 sem lev.ar em considEração o fator 
ce~sàriamf"ltp .. ~ma 1'lnHl~nf',a I'm tempo imprescindivel pan: qlte ela& 
qu?-lguer d'':-pOS·tlVO da nossa ConsO- P-OS'~ruÚ ser 'feitas. com tranquiUdade 
tU1cao. . e sem afetar o nC:."'.so desenvolvimento 

A Int.i?rvencão que o Pod;.-r pn'-')ll~n econômico 
.1:1 realizou na propriedade urbana, ' 
r2stringindo () dÍl'eit~) de prcpl·~edJ.· Pa.r.a a 'term1t'.a.çílo da f€volução 
c1~, e alter.:ndo o seI] conceito, Dode industrial' ini.ciada por Ge.tulio Va.r~ 
tan:bém ser feita no campo, ('oro ou· J gas, não de1'€'mOs ver homens: mas' 
tI'O c-onte\ldo pstá da.r acesso aos tl'&- sim idéias. r.,."ão devemos tão pouco 
balhadores às ten-as lne-xplorz.das oU nos cingirmos a ldéiáS, quando a Na
exploradas de modo inconv.:mieute, ção necessita e clama por atos, 
sam Que para isso o Govêrno tenha, Portanto, n-e.st.a oportunJ.da.de, re
necessàrlamente, de realizar custo.!S,S verenclando a me::nória· d1- funda.dor 
desapropriações do d-omínío de qun.1- do Partido Trabalhista Brasileiro, de
quer terra, clftramos que apow:rfmQS, tot.almente, 

A reforma tributãrla. torna-se tam- tôdas as reformas que forem pleitea~ 
bêm. um imperativo.- para obrll2:ar li das, desde que ela.s contribua:n:t t?at,a o 
todos a contribuIr 'Proporcionalmente, bem estar de todos oS bra.sllelI"Os e 
à fortuna de cnila um para o bem- pare. \) el1.ffra.ndeeimento eb T.o....~a. 'Pá .. 
estar e para a. prosperidade da Na~ triQ, (Muitp bem! Mu.ito beom! pal-

'ç!l4. mas}. 

(Seção 11) Agôsto de 1964 

o sn. P~~ES1DF~T!f..;",. I rl.-:.!U1OS os ;ro.~ custosos de imensas 
C.li!a!be:to Scncn _ O S'. 10 E.é'. Ol~l,lOte~a..,. técn:c~;s; de, nada odlsn. 

cr<'lr.no ni lY:c~~Grr Ú l~LU a de I ta,a o CIO o.fdJ,l:O dU5 ll:0.sS3S 10" 
", :;a,1vas de.:; nowcs a.pelol>, Cl.2S nos~as 

-COm!~:l:c::::Ç[;o (~"!.l~ :se 3.::i.m f>( 0' p. a l'elvlIld:c8.;b~.';, se não fOl'illO.5 tamtém Inesa. 

E' l:C:a a s2gui:lte 
ca~azcs, de ao nl2.Smo lempo, com
~l'eBncter aO) r~J..l:.z'.1ç5es e as reaç[;e,> 
oa r.~-~a wr.':;lb1l1dade na área p1';n
c.pal 5"0 J}~S:':O est.:lo de vida po it:ca. 

E1'. F:'~:::d2r::e, c;.ue suo 03 E.:::tadcs Ull~dos OU Arr.e-
Te::u:o a· n::::;',·u c:e c ;cn.m:car u ... c~ ~o ,·:arte. A I. 

VúS~!1 Exce"entlu qt;~-ni)]'.- -iiêI:bê- Du.ante Q Geve.mo p~~.ad\,). tin· 
l·Mo d,:'sl.5t.it c.o r.:r:..-:t~ claJ·iciin-;a l"<lln.c 1HitiC:.,,'., meldlÇ<W que calU E.Õb~e 
e,m CUJO !lO o me ach:l v ~~·,',.ufud ~'" no~s~ _.p.atl~IJ., ~.~ _a.:'UI~:tn~. d{:r:t~o 
hCJe o f'xe .. c.c:o c.o m~u :rl'lll:1A (", _ ."'s 1.':1--:,,::. Lo.lt."a~ e L.· d, ~ntQl'!l_ 

,su.a d,:;~ 5.:',~:o,;:,:. e;n1rm:ilg~sto cio pern~te o cvllcêdo do mundo livre, . 
de 1%4. - v/ul/reGO GIl 'g~L '"" o qu.~ O.JS[LI'3.mc-", com o coraral' .rt'_ 

---- vOltr.do, com o Il03s'O patriotismo el'O. 
O ~ll. prU:::>!DE:\"r~: d,j~o, fo; I-Wl,'l campal1ha s·stemát:c8., 
utao1lJel'lo SCnc.) __ A CCmUll!C3_ 101 uma campanha e3tt211tór:Ga, fl)l. 

ç::'õ fina H1J U pubLevçào, Há ')r3.c..o- UHla C2.111par...t.~ pl'edatórJa contl';\ 
ieS in.sçr!tc.'o. _ T3ni u plrvra o aqn.S::e pa:G que além ce ser o al'Sc .. 
nobre S."lluG.or Eu~:Co R:~el'.G.e. nal da democl'ac.ü a nos proteger con_ 

o :;;::' .. fo:UIU(;ü REZENDE: 

~,s:ef1t rev,sao dI) (j,u1D r) _ 5':, 
Pres1dente, ~r~. .:ielladol"es, rec2Dre. 
mente lllau6urf.d3. pslS-S:'. Pr!sldm .. 
le da Repu6he? e preSTIr:UIl peresr. 
MltllSt.ro das l\imM e-ETi€rgTà.'-;--re1C 
l1zou-se no Pnla.cUL!!ij-p;ª-p:;:t]f~ma 
rtuna~H) ~e t t(iP~esedta5im, ~°1l-g5~vêl'~ 
nos ,os t a os ou e o.pe :am as cono' 
ce.':SH1narlas estrãil'~'Sü'~s Of 'E~newa 
eletnca. hzerãn1:re-,-"'põ'i:nÚl.~o: ··p,e .. 
sentes u'quEle ('onc:avt: o Rio Gn,nde 
elo Sul, Paraná. Sãó Pc ulo, ·Minas 
r~eraís, RlO óe~ Janeiro E:,pnjtn S-an
to, B3hi9:, Alagoas, "Perl'l.alllbJco e 
Rio Grande do Norte. 

tra a ação de!etér:a do comunismo 
a.teu e rzv31ucionálio. debru~a_l':e sá ... 
cre tcdos os pa~<;eS lat:ino~americ:lmlS: 
r"1Cn.os ~ese.nvolvidos, Com a mão or
ç~~entaria da cooperação larga. dl\ ... 
l~·Uln"'J para L progresso. 

Ora, Sr. Presidente, se não oc·o;~ 
resse a Revolução democrAr;ica de 31 
C:e março~ o BraSil, a ~t.a. altura, se 
t"TIccntral'JQ à beir"a do precipic'o e 
nas cereâpias do cãos e da falência·. 

O Brastl, um Pais de vasta exten
sã,o teri-itor:al, Um PaiS que procura 
t".5tabeJecer o a!sstramento da SUa in_ 
dusttializRção - e q\.l.anelo· se fala em 
i~ldtlstriaHzaçã·O só se pode falar em 
termo.o: de colaboração internacior..a.l 
- estava COm o seu ol'gaTIisffi.O ir.tJ
Xlc.ado. estava com o reg:me d.o Eeu 
E!ntend1mento_co!11 os Estados Unidt'ls 
pràticamente trancado. E então, Sr. 
Pr~sidente, não é o defensor da Re
VO!u-Ção que está falando. lUa!' aqné
le que traz para o conhecimento da. 
Casu e pa.l'a OS Ana!s do Congresso 
Nac:onal dados concreto~ colh:do.<; e 
recrutado." em r-tatistlca. fOTnec~da 
pelo pl'qprio Grn,:êl'110 pro.:crito c!o Sr. 
João Goulart. 

O ObjetIvo precipuo e, aliãs, exc1u_ 
SIVO daquela ftSBemhléia foi (~stabe~ 
lecer.se um regime de eOnsulta.s do 
Govêrno Federal par:l cOm às Esta~ 
d(f", referidos no que dü; reo:peltc à 
pretendida aquisiçã-o, do c mtl'ôl-e 
açionúl'!O das m2n::lo::adH:,; emprêsn.s. 
Com essa medida PJ!elip1.fnur, soube 
render 110menagem, -_ aBá!! honrosa. 
e cativante - ao princí)io federatL 
vo, o eminente P.::~siden -,e, (!asteHo 
Branco qUe manife~t{lu C' seu propó
sito irrecusávCl de fix~r :J.s li.D.h&s da 
alm~j:lda· negociação~~ _ de comum T~d:::s sabemo,,: que., em 19M. c,>, 
acôl'do com o Estado r:.:ais dil'eta_ meçcu, no Rio Grande do ·Sul. e ·pes. 

nt int ~ ""ado . e por vl"a d l:OU U propagar-se ... me~ e It ... ,e:e~.. -" e 
consequ ... ncia, estabEllecel' contarto O Sr. Gouveia Vieira _ Pel'!'ll:te 
intimo, auscultar aS mp.nH,:õe.5 mais V. EXa. um a.pal'te·~ 
sentidas das populaçces I~ dos govêr-
nOS que tna.iS de p~rto sentEm ""S O SR, EURICO REZENDE - As
afeições da penosa conjllnturr...~ Esta Slnl qUI:! c:r.ar a est.stístic3,fcOllCederd 
é cara~teriza-da, num üngulo. pela o aparte a V. E!."ía., aliá.c; bom muito 
carência de energia ~léLl'ico, c, nou_ prazer para mim, porque V. Exa" 
tro, pelo impacto, caáa· vez mais pela educarão par~amentar e pelos 
crescente. progressivo'! e a:;;rnsjvo das a~suntos que versa, C-Om muita pro
esco:;chantes t.arifas ,:; dat;.ueles servi~ prledade, oferece seP1Ure e semnrê 
ços. :, precios~ colabOração B. .todos os dlc;-. 

Iniciou, assim, o Ciovêrno F€deral, c:ur.scs aqui pr-onunciado5. Darei O 
processo nóvo, dando" pre!{"~êncHl n§.o aparte (t V. Exa., repito, dentro de 
à opinião pública. nacionalmentê!. dL poucos instantes. 
luída nem sempre d,)tada de req,ui. Sr. Pl'esidente~' aquela campanha. 
sitos de compréenttão an:a.dllrecid~ ~i8t:-.~ "tica. contra a ccoperação do.<; 
daquele ergaÜulant-e rd'Oblenlu. A Esta.aug Unidos Em fa.vor do Brasil 
consulta vest~!ml~r Incl:!.iu, precisa .. in:ciac1a, como disse, em 1960, poUCOO 
mente, nas zonas de 'im:'l:or serrsibili- meses depois 'começou a SU1~tir efeito~ 
dl\de e de maiOr sOfrlmetlt,o dI) 'Povo danosos, efeitos deletério para o 
brasileiro. ,:' llOS.So desenvolvimento sóclo-econó-

Ninguém, a esta, altura, r.ode negar mico: 
- e Se const·itui até me~mo no óbvio No p-r1mârQ s'Cm'Cstre de 19131 enta
e na sinfi()nia de realejO - que de ram no. Brasil, eII1. capít~ís estrange1~ 
na,da adiantaorão laql1ela.: tentªti.vas 1'OS_ para falar em númel'o.s l'edondo!\ 
e recomendações de elitno e d,e desen~: cento e s.etenta milhões ,de dólares e 
volvimento industrial, nil:.da r_a ses~ já no prImeiro semesrre de 1962 o in .. 
sito de hOje fixadas :no sub<>;t'lh(!.lo.;o p-"resso dr::: Ca.p!t11~ caiu OD.!'a se. 
discurso do eminente Sanado1' aoJu. tent'? mi!.h3E'S de dó1ares. Fina'mente. 
veia. VIeira, De nada, adianta,m, no fi:'· ... ' ' .. F-eme5t:p de H'fJ~ o ir
porqUe fierá unta preg~açã:j no de.se;to gTesso daquelfs capitais pl'àt:co.men. 
sem fim, o recruta'\:mos as ener.gla.s te dea1p!i1eceu, porque rntr.a·'l:"'m Do 
teóricas, douhiuárias e :Iadlll~nistra- Brasil apenas cinCD milllQ~ de dó!!> 
Uvas, em favor do .',;deslJ"J.~ol\'imento res 
econôm.ico do Pais, :Oe lla1.:I adlfm~ Éste (l pL __ cir.o resulta.d.o prátiC() e 
tará o prosseguimeiilio- dêsse surto cttta.strófioo da incapacidade tremen ..... 
auspiciOSO de expa,nsã'o rC'd:ovfárla Que da do Co-vêrno Federal, do Gov:§rno 
observamos no pais,'" ne!;t~s ú1thnos depôsto tIe- manter um regime de e'l. .. 
deu, anos, se não pr~,lCur ~"Tmt.:s r-eso1- telldlmento -franco, honesto e patr!6-0 
ver de lã, de logo, o' peno,,) o. desR_ tlco com a grande Nação americana.. 
Uante- problema. da énenr'(j e~€>trlca. Ouço agor.a o aparte de V. Exa.., 

Mns, Sr, Presidente. n1Ul pOdemos nobre Senador Gouyêa VIeira. I 

.ser apenas politicos, ;pfl.l'3. compreen- I 
der o problema: não poderllos ser ape_ O Sr .. Gouvêa Vi~ra - Quero,. ape- ; 
nas administradores. ,,:parfl atacarmos na:<;. cOl"1'i~ir uma data, ·V. F,xa. re-... 
:a conjuntU::-il, de t"-?-da. at[nnU:r{!. ar- pet:\I, \"~r:.a.s vêzes, o ano de 1960 cO-J 
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nlO data. da ce::ap!·opria,çf!o das· bCllS 
(b companlua C:e :t:ncrg:a E:étrica do 
J:.o Grande do Sul, quando isSO Qeor. 
2c u· prec1samente em 13 de maio de 
lS59. Apenas uma. questão de data 
t ·w.ntu, o que quC!·.i.a retif:car. 

o SR, EURICO Rr.;-:>:ENDE - V 
)~xa.., então, retifica a dJ ta pa.ra re~ 
lu:~;ar minha tt:;;e. 

O ~1. Gouvêa Vie~ra - Apenas 
r..:rque quero ser preC'$O nos fatos 
1\':10 €stou r,.~Jerendo contestar o que 
V. Exa. afirma, porque também sou 
pari àár~o da C()b;:;:;r!:..~~o do c~p:tal 
: ..... !'IJ';"". 1 r'"' ~:-C"1.nn VEXa •• ape. 
n.1s a rim de restabelecer a. verdade 
histórica, pois recordo que a desnpro .. 
p:'ia.ção ()correu no Rio Gl'ande do 
Sul em 13 de mal o de 19.59. 

O SR EURICO 'REZENDE 
1I.'~.radeço e acolho, C{)lU prazer, o 
lllJarte de ·V. Exa., que serve para 
caracteriz.nr que a campanha. da,!; de. 
• ,;?.p.ropr~acõ::,s da.s concessionárias de 
c~erg:a elétrica no Br:lsil começou a. 
, .. ,,;1r em 195:J. 

O .Sr. Gouvea Vieira ..... Se V. Exa 
~e permite contínuar o aparte, quero 
1'ldagar de V. Eu.. se .roi abordada 
na reunião a que se refere a que-stãO 
da preço que o Govêrno e.stá d~spostc 
a pagar ~or ésses aceryos. 

O SR, r:JRrCO REZENDE - No 
de.3cnvol\'er ,le minhas (:on.sideratõe.s, 
V. FX:l. encontrará a resPQ.sL.'l ao .seu 
Rtlarte. 

o Sr. Gouvea V,eira -' Muto ob:-L 
g<tdo a V. Exa. . 

o SR. EURICO REZgNDE - No{) 
C-Dv(:l'l10 p::, -~do :n!c.ara<n-.se ·as co-n. 
versaçõcs. deixando-se, de, lado o pro-
p(. ato da. d?.2!lpl'Opr;a.;ao da.s- SUl'1S1. 
diár;2s da Bcm.d and SlJare, para se 
:\dctar o .sk.!ema de aqlli~ição. Lsto é. 
da negoc:açao. Compromisso nêsse 
1'ientido~ através do memol'ando de 22 
de abnl de 1963, foi s!:sumido pelo 
Go\'êrno brasilelro. 

Q Sr. GoUvéa Vic ·ra -- Se V. Ex' 
me parmlte ma.ít um aparte contê\.jto 
humIldemente, a expressãl' "comlJrO: 
misso. al'isumi~o". Houve, apenas, com. 
promJ!>SO de mtenção. Foi assim que 
o entao Min1stro da Fazenda _ Depu
tado San Thiago Dantas e .) Emba.i. 
xa-dor Roberto campos se referiram a. 
êsse memorando na Comi..$são Parla. 
nl~ntar de InquérIto instalada na Cã.. 
mata dos D<:'Putado..s. . 

O E·R. E.URICO .R.EZE:~DE - V. 
Ex\1 contesta O relatório ofiCIal firma
do por uma. Com:ssão Interm1ni.~te. 
TiaI de a:lto nivel, integn:.da pelos Srs 
OUvia Marcondes Ferra:.:., Presiàent~ 
da ELETROBRAS, Glbrle'l Costa Car ... 
.,,'alho, representante do Ministro do 
Planejamento; Artur Luís Pinhetro 
Guimarães,' representante do Millis. 
tro de 'Estado e Neg6cia..,; da Fazen· 
da: MarcHio Marques Moreira, repre· 
senp3.nte do Mini..stro das Relações Ex
tericre.!.. e Paulo Az€'Vedo Romano 
pelO .M"::n.istro de EStado da .. Mines é 
Ene:gia. 

• 
DIARIO 00 CONCREeSO NACIONAL • 

dia o seguinte, na. sua primeira. par· e que, Por con.seguhlte, sOdan:. 00 m,.. 
te: (Le:) lho-res InterpreteI) dO ~ntido dêsse me

"1 - Pru'tes e COlltro.~ O ao
vêrno brasileiro, cu Ulr..;J, agênCia 
legalmente autorizada do Govér-
110 i~COmprad.Ol"", a "Amerlcan 
}t;orc'~gn POwer Company Inc" 
(" AMFORP") e a "1J,ra.zillan Ele .. 

morando, todas duas, quer o :Minis· 

tro &tu Thiago Dantas, quer o Em- ~~!;~~~~i~:~~;1~~[:~~~~~~ balxador Roberto Campos, depondo llleTo 
perante a Comissão Parlamentar de d€'l1s 
Inquérito da. Cuma:r~ dos Deputados, San 
'iustcntaram que se tratava. simples- não foram as dU~"'S;";;""';;;:';~llia~~de 
me..'1te de uma minuta ou de um com- mir.am qualquer r, 

:~I>~~~~r ;;~~~::l~' ~~~;~"à~ prorr..isso p!ll"a. ter I'O.tificatd:o poote- ês!"e memorando, 
compra ..... riormente. Ministro San Thiago DJ.ntas. 

Não há qu&:lquer menção à ELE· 
TROBRAS ou compromls<;o seu. 

O SR. EURICO REZE~Dr. apenas reprcduzindo fatos. j 
Claro, Exil, NEm estclIJ dizendo fJ.ue a O SR. EURICO an:ZENDE _ 

O SR, EURICO REZENDE - :V, 
EXi} vai tne permitir, nã,o 'se compro
metendo a que? . 

compta foi dedvada, que a aqu.slção Msinl.Uldo, êle as<;um~u uma r~pon·1 
se proce~sou. Se tal hou\'esse OCorn.. sabiliJade, cumpriu uma ml5.>ão, qual 
do oc, Estados interess:tdcs n5.o ter;ant I s~ja a de sua (l,í'sin:<tura hJ.vel· mter ... 
sido convcc:,:,ics plrQ, O debate com p, etado fie!n:.ente o p~nsnr..lcnto ·do 

O Sr, GoUvêa Vietra _ Le~.'e!. por o sr. M.llis\i'!'o·de M·nas e Energ.o. e I GC'Iérno. I 
<-t I "'t cem o Pre_l<le.:lta da. E.LE-THOBltA& O Sr G ".-' V· ' .-1.-
)..1.1 e tO, o p!lme~ro 1 em para V. Ex~ Mas o memorand.o exprime a dc.:::.são t· • ~; ... ~~ ~et~a -:- ?<> a,0,.e~?o 

1 _ Partes (li Ccnt:o.to: O Go- do Gavêrna brasileiro de realizar o Dao, ao l\:1.~ •• !-.hO da .1 3.U;TI ... 1l Q~ é'.1tao. 
vêrno brasileiro, 01.1 uma. agência negóc!o, nas condições discriminada.~ O SR. EURICO H,EZZ)l'DE 
legalmente autoriza<lo do Govtr- no memoründo d\. 22 de E.':J:il de lB'83. Ex.:::lcncia, m::lS cs E tados Unidos, Si 
110 Icomprador"), &. "Arr~el."ican O Sr. Gouvêa vteira - E' lsso exa~ AMFDRP e a BEPCO não l'lm nego .... 
z.~o:e~gn POwe:' C o m p a n y tamente que estou contesta.ndo. e con~ c1ar com o Sr. S:m Thiago Dantas,! 
Inc. (Al\1:FOaP") e fi. Braz.ilian t=st..o ruo pela minha auLoridad:!. mas p.~.3!{)a física.. j 
Electric P o w e r Company lX'la. autoxida·;ie das dUR,s pes\o:.lS I eoS
(BEPCO"); as partes celeb!'arão POll13ãvcis pelo documento - uma que 
contrato de comp::\l e \renda nas ~s.s.inou e outra que pediu. orde!1ou ou 
ba::es dêste memora'Ildo, incluin. lllStruiu não sei, o nOOSQ EmbaIxador 
do tôdas fl.-:;. demai .. dispOSições que em Wasrungton a que o fizesse, E re
sejam necessárias para exprimir pito infel:smellte não estou sendo cla
o inteiro acôrdo das partEs. Se o ro, por conseguinte sou obrigado a in. 
c')mpradúr fór uma agêncl8J do .s~tir em meu pensamento. Decbro. 
Gosrno· tôdas as obrigações do pela palavra autorizada do nos.~o Em
C(lm!J~a<iol r.o~ têrmo,> do contrato baixador de então em Washington, 
e das notas promíss6rias &e!'ão atual Ministro do planejamento e pelo 
gur-sntidas Pf!!o Oo.êrno. 1I.1lnj.tro da Fazenda da época. que 

Se ste memorando... f 01 o ún:co que assumiu a responsabi. 
O SR. ~UR.JCO REZENDE lidade de ter dado as instruções ao 

Pe.rti5,o, ExceJência.. V. Exijo aOlba de nos.:>.o Embaixador em Wasnington. Es
procec!.er à le:tura do n:.emorando. V. sa~ dua.s gr.1ndeL pel'sonaolidades bra
ExfJ. nao vê, ne texto, (' compl'om~o? Sile:l"ãS, àS quais não faço a menor 
Isto é, não diz, taxaUvamente que as restrição €m qualquer sentido, ambas, 
parte .. assÍIlarão contrato? depondo penmte· Q Com~são parIa· 

·C Sr. GouJêa Vie!ra _ Temos que mentar, de Inquérito d-l Câmma 1n
dIstinguir entre contr'ato, promessa de terprei.:ando êste document.o, - afirma
conttfl'to e memorando QUf' seria a mi- ram ca.tegórjcamente que êle nã"O en
nuta de futuro contrato. Se V. Ex' 1,:olvia a l'e..<;ponSJ.bUidade do Govêrno 
permi tir. . . brasilt'lro. 

O SR, EURICO REZENDE _ 
Vamc.s d:alogar. para qUe V. ExlJ. llão O SR EURICO REZENDE 
tome a iniCiativa de $er o orador, e eu V. Ex!} entã.o coloca numa situação 
o a~arteante... ruim o Ministro Roberto Campos e o 

O Sr. Gouvêa Vieira _ serIa mui- próprio Mih1stro Snn Thiago Dantas, 
ta ous·3.dia de minha parle, acusando· os de tet'em cometido, nos 

O SR, . EURICO REZENDE Estados Un:do,>. uma. grosseira levian-
V. Ex\' me prop:Jrc:ona grande con. dade. ISto é, firmado um memorando, 
tentamento. comprometendose a um~ operação de 

Confesso que o 'relatório não tr~lJ:is- int€'rês~e dos dois países quando não 
creve OS têrmo,> do memor,lndo. ~o. estavam autorizados pelo pro.~crito 
ra. vejo-o cO"' nas mãos honra,jG.s de presidente João GoUlart. 
Ex!). diante da sua atenção. O·Sr. Gouvêa Vie"ia _ Eu, infeliz.. 

_V. Exilo di~ que m?morand~ é uma mente, não conYegul fJzer-me enten. 
p:otne."'sa. . . der. O que estão dizendo é que êles, 

O Sr. Gouvêa Vieira - pode .ser 
Um contrato., pOde <-er um. p: ome,,::;a, . un;. r.o autorizar e ·0 outro a assinar e, 

.., (,,··lId:mtemante. evando jsto ao conhe· 
pode ser uma simplE'S minuta. cimento da outra parte, fizeram ape-

O ,SR, EURICO REZENDE 
E' umá promessa, rea.lmente. Se é nas memorando estabelecendo bases 
uma prometsa, aI:, partes se comprp- que seriam ainda discutidas e raUfi· 
meteram a realizar o llE.-gócio objeto cadas ~~lo 30vêrno brasileiro. Por 
da, promes<;Q.. Realmente, Uma escri~ co?Segumte nãn há nenhum compr().. 
tura de promessa de compra e venda missa formal do Govêrno brasileiro 
não tra.nsff.'re o dominio e a posse do que no'5 obrigue. moral ou legalmente, 
Objeto dê.sse contrato. Mas o não cum. a cumpri·lo.. . 

O Sr. Goutêa Vietra _ Como? 
O SR. l!;URICO ~'i.c2.E;NlJtJ - As 

duas ent!dades estrangeiras, os cois 
grupOS runericanos inLc. essados no ne" 
gócio não transaciona!""am com o Se· 
nhc.r SEln Tiago Dantas. pessoa f1ska.· 

o Sr. Gouvêa VIeira - Não Ex:!, fof 
com o Govérno, mas estabel~ceram 
baQes para serem submetidas ao se. 
nhor presidente da República e· !'at:
ficadas pelo Congresso Nacional· Por 
conseguinte. o Cong!'fsso Nac!onfll 
está totalmente lIvre de aceJa1 otl 
não essas bases. 

o SR. EURICO REZZ{DE - Cla .. 
ro. Nem eu estou dizendo que o Con
greSSO da época, sz COP.;:,Ul ~,;. ... O. c'cve· 
rIa ter dado seu placé deflnit'vo, ('o~ 
mo também ainda não manifeste) m"ll 
ponto de vista, concreto a re.sp~:to dl1 
matéria. . 

Mas, Sr. Presidente, assinado ê.~se 
memorando, através do qua.l o CQ.. 
vêrno.·[jrasileiro manifestava seu p:o
p6s1to de solUctonar o probl;:llla. de 
afastar aS áreas de pass:onalismo que 
turba.vam nossas relações com Ob Es'" 
ta dos unidos, e com o desejo de a t:õn
der àS reivindicações e carências doS 
Estados intere.ssados, remeteu o p! a
cesso da negociação aos seus ó;''6,Jos 
tecn!cos. 

Alnda maIs, Sr, Presldente, o Se
nhor João GoV1art. em \'il"tude de 
campanha da imprensa e de vozes de 
criticas e protestos que se fizeram ou
vir nesta e na outra caSa do Con;.!1 es .. 
so, e como S. Ex4 Só adotava a.<; gran ... 
des decisões nacionais em têrmC),', de 
invest!mento e de interê.'5Se eIel·ora .... 

O Sr. GOuvêa Vieira ..:... V. Ex:' me 
permite. Houve duas comiSsõe~ Pnr~ 
lamentares d.e Inquérito. uma nu Se
nado e outra na Câmara do" De PI1* 
tadOS. As dUas pediram aS, Ex'~ (I 

presidente da República que ~l1.':lJen
desse a execução do memorando C04 
mo poderia O Presidente da Rf'pubJjea 
agir de forma diferente? p!'imento sUjeita a parte 1naclirr~plen. Parece que' '.l~ora compreendi. Real

te, obviamente Q. dois tipos de <;&-n. mente o memorando estabeleceu as 
.t'se rel<:.,tÓI:o afIrma, car.egorica. ção: moral e econômica, bases do negócio. 

mente, qUE' houve o comp:ilmIsso atra- No cru:o dê..~e mEmorando. o aue O Sr. Gou'Vêa Vieira - A1J base..<; 
O SR, EURICO REZENDE _ E:;a

tamente como,acabei de afirmar. E~ 
que vozes .' .• v~ do memorando de 22 de abril de emergiria seria Uma sanção moral em que poderia ser feito o negócio. 

lS63, .em que as partes 1st.o é, a ELE- mas muito penoS'l par~ a. palavra do O SR, EURICO REZENDE _ 
TROBRAS, com a garantIa do Go- Br~siI nas suas relações interna-cio- S:m Mas a autorização aí não seria 
vê:no Federal, e a AMFORP, aV<?ln· naIS, BÓ do F.r, Presidente da República; 
çarani, convf'nclonaran:. as;sinar o con_ O Sr. Gouvêa Vieira - Se V, Ex' teri-3. de haver consulta prévia ao Con_ 
trato de aquhição. me p€.'rmi.tisse, gostaria de e.sc!are:.I.;r' gl~o Nadonal. ' 

O sr, GouVéa Vieira _ Pe"Ul,'!e V, meu pensamento, Eu disse que ê:::'le 
documento pode expressar um e<tn. O Sr. Gotwéa Vieira - :Est<Ju in-

Ex,1 que continue a 8.'.tJarteá·lo? f As- troto, uma prorr..essa de contra.to (e teira:mente de acôl'do com V. Ex~. 
selltnnento do oradOr) O memo:ando nãn um eontrªto de prome.::.sa de com. 
o. que V. EN.!} se.' refere, publicadO em pra e venda) ou uma ,>imples minu- O SR, EURICO REZE':~DE 
"O G·obo·' .do dla 28 de junho de ~a de Um documento a ser outorga.odo De modo que o Govêrno p.assado não 
1953, se encontr-J. à minha frente. Por pelas partes. contratantes. Por parte deu a menor resposta. Entendeu ser 
COlls~u~nte, não se trata de questão do Govêrno brasUeiro, êsse documen. o negócio viável. Tanto assim que 
opiI~atIva de uma Comissão, mas do to foi rubricado pelo Embaixador Ro- essa operação teve o opala do Ministro 
fa.to .h!' i::l.ico que tem~s que enfrentar. bert-o campos autorizado pelo Sr. Mi_ San ThIago Dantas e dn então Em .. 
quanto a sua e<;sêncI~. Não houve nistro da Fazenda de então .Pro! ba.lxRdor do Bra.'>1l nos Estados Uni. 
ocôrdo nlrlum com a ELETRO.BRAS 2,Jt: Thiago Danta.s, sem autOrizaçãô dos Sr, Roberto Campos. 
O '!lemonndo - t!'nho-o aqUI - foi I m·pt,li1. neces<;ária e constitucional. do 
a",<;I11'ld..., pelo Sr Robt:'l"to Campos, ~". PrC'sident,. dn República. A.s p4r. 
3<tu~'Il :VCnistro do Plan~jnmcnto .. e tes que intervierem neEse documento 

o Sr. n01Lvêa Vieira. - se V. Ex' 
l'Ite nermite mal</' um. }:.arte, gostaria 
de dizer o <;~uinte: acabei de ler as 

O sr. aouv~a Vieira - Vazes. não' 
Duas comiSSões aut'orizadas, dJ çou· 
gresso Nacional. 

O SR. EURICO REZENDE - E<tou 
dizendo que houve reação nO Con~res· 
so Nacional, isto é, que o CC:1gr:'tso 
não fj.cou omisso e qUe v'brou em tôr~ 
no do assunto, manifestando o seu pro 
testo, procurando caracterizar a in .. 
conveniência da. pretendida tt·ansação. 

Eu disse Que o congresso Nac:onal 
se leva.ntou contre a operação que se 
pret~ta realizar através de dIscursos 
ou de comiSSões de Inquérito. Houve 
l'eaç§.o parlamentar c~ntra a negocia
çãO. 

Vejo Que V. Ex' está fo:'t~mf';lte 
preparado para debater o assunt,o. ~u 
~dirla. Que reserya5Se um pouco da. 
sua sa.bedorIa parlam"nfa!" ;'l'lr3. a 
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)...- - _. '~-~' rrq. v----- em -'. - - ~=======~=-" __ ~ _' __ ' __ "~ 
~o ele anw·~ em c1\iO exped.e;nte jliJlo de la64, (por:lue ti. assinatura O SR. EURICO REZ!!ND'1: -- P-Or- o E:.stado do Rio de Janeiro deve ser :.V. ~(l está il1scrito par~ falar, a f!,m do contrato já tll1na, pelo memoran- que teremOs o pra.zo d(: vin:,e ~ nos um dos mals intéressndos nessa aqui. 
;d,a que eu' w.n,lbém poss~ prestar os do (ie ,22 de -nbr:;l, da.ta designa,da par.a resgat.ar o reinvest,ime~tto. siç.áo,' 
~eu:s e.scla.rcciment.os e 1n9.Ilifeatar -o data. prefix,a.da para H' ,de janeiro de 
'meu pento de vista atl'(l.V'"~s de aparo 1964). Negocia,r <:ot."lpensnção pelo 'o sr, Gouvea Vieira - M:.s êsse O Sr~ GOê!VM Vi€':ra Não por 
-frtes. . retareamepto d~..s op~rllçõe.s _que de .. prazo - se V. Exa. prestr.'5se ~.ten_ êssl~ pr·c;o. 

. .' . l' d ' ' d ção - coincide ex.atame::lte c:om (r do 
; O Sr. Gouvêa Vieira _ Se V. Exª' vl~~m3 m1cHir-se em ' e Ja.nelro e vencnnento. da.s debêntures emitidas (I SR. EURICO REZENDE. - Se 
"ed I h~ .,"'. ~..l U l"~ I "'[FOR1:> V. Exa. acha que 5e nã.o de\'€ _ ad-!ll, e c _ esse o se.u u.;;ar par~ o.m:.:n <l, O pre" "',··10 C,O".I,t-.'n"'..lO Jt"" .. n~'! ~,2.· ... os n ,,\-,s pe a .n.J.~, . . • , " • - t· -t :<v--Iot: _40 N <>.-ti "".... quirir pOr êfse preço, per.;un ;Hna ... 
eu erIa mUI a pra~ ... r em ,~xppr a meu op&rRCão, cpe:'f.ção que inci trá SÔ" O SR. EVICO REZENDJ: _ Não V. Exa. qual a sol1;lção a ser dada . 

. $Jensamento •.. ma~ y .. Ex,! com SU~S'I bre as dez- subsidiál':'ólS estren~eiras, observo i2.EO no l'elatólio. 
-:luzes e sua mtehgen~~. l~á ,ocuIlt..r será de cento c t.rinta.. e cinco milhões O Sr. Oottvêa Vieira - Se os ame .. 
todo o~ tempo da .sessã~J' lece.o,~ que~! de dóla:-es _ t)-;eça-teto, isto é, o pre... O Sr. GOl.lvea Vieira - ~5::> l~stá, ricn.nos nfro cOnc~rdarem com ~ preyo 
;8m1,anba não possa. maTIlf-estgr·m~. . r,o mf.:~:n'o. E~ o Con,";l'€:so autOl'-;zar mas cons~a da COmissãa Pill'la':i.1cnta1' juS'l,o p.r~vJsto na _nos?a qonstlt1;'içao 
" O SR. EURICO REZiBNDE __ V. s.. OPCl'ação;,hp:ve:á (l tCnl').lme.n~<?.fi- de rnC!ué:'i.to feita na cj:;n:c!"<l dos e nas própr as lels amencanas, por 
tExa. não estó. sendo bom c.&'y{;:-!nCo- s~up e COl1t.-:lbll . dt:3 dez SUDsldlanus Dcputudo-s. mais que lamente, teremos que ir 
em ca.u..."'3. própria, porque se me 110':1-' O.'JJ2W da. neb{)c:n~~o. O- SR, EUR1CO REZl!iN:CE _ Não para a deú:prOp;·jao:-n:::. 
!t'ar demai~ c.cm a p~rtin{:..cia dcs ~el}S Fe:tn. a aVgZÍI:·~C:o o pre~o da Gqul- ObSé::'VO ü:so 4 no l'elató:tio, l'e:p:to. O SR. EURICO. REZENDE ~ Hui'-
apartes terel q~e m~~'rorr.!iet· ~ r:~- oiç!o nto r.:ooer:\ c::;:c:::l3-l' tlB cento e O Covêrno ruo vai rlúu3ter ln::a .Q to bem. V. Exa. vai para a de.s.a:pro" 
,nhas cons ~dernçoes; hOJe P,at1:'. r-:l,.i- ~:inta c cinco n1i!i;r_~s de dólRres. Isto I t ,1 , 'prleç."o. E V. Exa,. acre_dita que essa., las amanha e ass'm p,·h-ar o ... "'....... ' Conor-e:::,so Ní'ciona rec~'lOs u-e C€l)v~_ ." . .-." .,' ~ ..... ",,- ,',"'o ~"",'r d:>;!"":-, .. s:.r, _P;,:êSiilen,te e. Se- t.> t" d" '" deS'-,l'opr_l"aça'o será asS-lm s-o.lUClan~. 
do de OU'," a suo voz \ ~ "i. ~ ~- - • rnen~o:, de ai' ·120S e Jc:rna...::; 0-1 Õpl~ - '~ -

• <;li. ...'hO""'o S'.!l,AO~:'<:" que não .se vai t d. cem a rau'."dez de"" manhãs flum!'" l.!..ll _ - '-... - ni§.o de parlamentares. V(l.1 .reme er ..... 
_'-" O .Sr. Gouveia Vieira - O S;;l1~do :;:,r":).uirir o acervo d.a;~lll.'·::'S emtr~a,s lli"Ua mCl~J.~cm clara, Ilara ser exa- nense3 ou côm a p:uca à'\.1l"~ção das 
.; só fica pr:vado quando V. E:<:a: niloir .. 21o· p-:.::-,,) ret·~O r<··':i~. ~;;.<"! ?';'pu-- min-:da a d!SC11tida por homen~ que rosas de Malherbe? 

fala:. I tem as ceracterist!cas. de um tet.o ' 't lu' le',",'" • . t pr;;suffio c::penen es e c "'->. () Sr. GOuVêa Vietra - Mas sara 
, O S'R EURICO n""':"',='D-'" _ 1I-~ ... s CUC n!i-o pc:lí.l!"3..se: e~~ "c\-::lado. ?l:s~ -"'-'" t nh resolv"Id" pela ~ se',"," do povo llu· • "'''"''' ~,.,. -'-•. ,",- "J:11 ll!lç o ()f~-~'" malO~ES O Sr, GOl1vea Vieira .- .1-,(.'_0 e O .... .......... 
'Vou continuar, Sr. Prcs:d!:Dte, exa- I (), (~ue' a ayf!, :;. ... l __ .a. • ~ -a menor dúvida de que () GovJ~'no as- millense, com base, pelo menos, nessa. 
minando o e.ssunto nos têrmos em fucl.rce5. . d' , miSe'ria, O grande fant[l..9m,a da de .. 

d ' -- sim p:,oce era. d que o comprc.en 1 na. reUnlao fi. que '? Sr ~Olet~~:I V;':!ltG.· Pe..-mi~ sapropriaçf.o é uma emenda e um 
me teferl. V. E-:~' G:!~~O a.,.:!~'te? O SR. EURIOO REZ:IrnDE - Pe_ senador americano do qual, lnfeliz'" 

De posse do processo aue CO:"l'C~· , di:'ia a V. Exa. que argumentas-se co_, mente não consigo guardar ·0 nome, 
lJondia a um prL."l-cípio a.e exécur':oí O SR. E:U!1C::CO .. R:3-S;-J)·E migo, nos .têrmes do Relatório qU9 "ai que é 'tão arrevezado para mim quan .. 
das negociações, a Govêrno antç!'~or I Co:n p,:~=r.' senir de ü:'ientaçã-o à lªl?--b::tração da tG deve SOr o meu para- êle. Nós q?e .. 
aeslocE.u fl' matéria nqo :para ,0, e.s~ndo . O Sr. Gcuvêa VZ::ira _ N-eSt~ acõr- men:.3gcm. ' remos afastar êsse fantasma q~e J~" 
e _con.ue:~men~o de ,orgr.os. tec~co;,>. d:> a <lU'" V· E:,:':I se xt.:ere em que O' 5r GouVea Vieira _ Eminente pede a desapropriação, t'Ju3ndo e felta 
.mas ,.para a .hls-1·f\:''C!.U,.,3. da VJ'b'J. S,.l"J.9~- 'c .ffier.::!-Qr.l '0 Pl':;l71 teto d; cento e' Senado~ 'El1ri-co Rezende, ll.ão '€,stou. por um' pr-eço imp€>,sto, 'que acs 
c~l. e, ~rlnclt:~lm~nre> do C ...... T~. ~\\- Íi':nta 'e ci.n~ mlU:õ~.s de (.61('.r'$ él u.rgun-:..~ntB.ndo cIJm depoimentos. pl.'es_ Estados Unidos "pl'esta-r ajUda .s.. 
-l'iilCpu-.. e, el'!:.;..~, no País um "'-~'!2-:0 e:.;tD-.b~l;~:d.() '"ou n;'.~ {} crH,.::·lo d.."L a·l!:'.- t.aC.v3 perante .a. Comissão Par1s.r::1en- paü;es, digamos, assim, sUbdesenvolvI" 
h!.0vllllento sL,.?lcal contrl,). fi. aC!ü~·)- lkç-o do '--'~'or ""~1 cas 2çÕe~? Ita. dn Inquérito· estou argumedan- dOS, mas nunca.-foi idéia dê.!;se Sena-. IÇa0, pelo Governo Fodéral, (las con~ .... ~ ,4 ~ ~c«. .v.>-, . > r "" -' ri 
'Cessionári"s €"'trangeira<' de Ln~~O'·" O QR E"1J'li-Cn R"ZmlD';:;O _ do c~m~ c.ocumentos apre.ser;.t.ado.s à dor e nem do Senado ame cano apro-

, ''"''' • » --.:. "~t,..,;Io- , Q. • ~ _'- _'~ ~~.,. '~:"~~. COflllSSaó parlamentar, mcbslve con., vftr essa emenda, no sentido doe tropot 
elé~lre. O ~r. ;JOã:O Gouln,rt IH:n:t 1 Ien~'J a;-qUl ano.,';;' [',1. c~,l:l.;-Q ..... (,C tratos de e..·11is.s.ão de d!~hêntur('s .fei... preços, aO Brasil, 'mesmO quando,êsses 
t'eallZOu o neo óc40, n,E:1U r~pondau ao, atenuer à· hoprosS. cUrIoSIdade de tos pe!!t A lI.I,[FORP preçqs não correspondam, de forma. 
~9'vêrno .norte~nmerlca~o .. no iS.~l'Jf~do ,"V. EX-R. -:ll,!lencionei o teto, yOU agora . 4'. .. • alguma,_ ao valor d<'s bens que esta-
d~ que se ha:yia, ope1'ao.O' a ·deslst.~n-: fi~e.r o p;;i'C.:?lr.:J;~3·l1to e, .''''1 . ~·.{··a·. O SR. EURICO REZ13.:~DE - Não d 
"d " t6 . - mo.s cqmp!'an o. em .as n-eg..oclGçoes. ~ ,4bordaremos, se para tanto ni:"i.O me v:ejo is.:o no Re~a no.: 
VelO, entao, !1 revol.uçao 4e1l1:Qcl'a- falta1..'em engEiuho, fu'te e temço, n. () SE. EURICO REZENDE - Voosa 

t!ca. E 0 ... Presldente ea~tel:õ B:-::m· questão do critério das r~'.'."" '.~ ~6:-.~ .. , O Sr. Gouvea Vietro .... :- -Se o Govêr- Excelência afirma ,cOmo soluçãO a de .. 
co, que nao tem a vocaçao do corte., . . 'no cmitiu isto no :relatól'i-e t'lii() pl'es- sápropriação. V. E&2' acredita qU& 
jamento da opinião ,púJ::lice., certo d'e O Sr. Gouvéà Vieira' - ObrIgad'J tou as ~fonna-ções de "que V, :'!:.-xa.. essa desapropriação das concess:oná~ 
que o dever do político não é agradar a V. Ex!}. neces.sita. rias' de energia elÉ:trica do' Estado de) 
nem s~gu,ir slstemàticaJUente' a ,upi- O SR. EUrt.:ICO P.EZ]~NDE. O SR. EURIOO REZ:IENDE - Va· Rio se operará durante quanto tEmpO? 

~.'" nHio pubLca, e enten~ .'.!u~ naqJ.el€s o-ojeto do rellltól';O tl.cn'cD de. 00- mos tei' que discutir a ~rensag~m' gü. O Sr, rnuvea V','eira ..-:. Na'o é ques-
~sun~O's em, que e.. op'.ma9 d.as mas- .... _' ... :~ ",'. 1 .... 1. >- I U"" 
fias nao téID capacldE;de·téclllca para. trl}-sao :Int~~mnll..sLl1~, ~penas .Pru.:a vername.: .. lta.. " • tão de tempo. V. E:~a. sabe melhor do 
apreender DE; problema.s, é dever doln~'J. estabe-!Cc,e~y F~lu,vJ ~e :onhnUl- 6 Sr. Gouv6{t Vieira.,,"- Mas t;e .esta que n:nguém. _ conhece tão' bem a
lJolít!co não-seguir ccga~rite e~sa Mde ~na chsmp.ma. d~ mmb:ts consi~ não vier completa" com,: 08 dOCUl1.1en_ COnstituição coma eu próprl-o - que 
opinião e sim educá..,la no sent"do de deraç:Je5. tos de que necessitamos; te::emo;,; que se o Govêrno pod,e ,depositar o preça 
aceitar as grandes decisõ.es ~m bt';ie- O p2.gamento se :l.ará eru nlazo mais'pedi-Ios. Justo por êstes bens"êle pode se ímt .. 
tic'(). do tnterêsse nacional. pllrtern~~l do q~ ~ tl..r.ôl'd-o; d'J' Tri.go. O SR. EURICO R~~ITND",? _ F~a tlr na .posse dêies mioialmente. Assim. 

S, Ex . .;1 •• então, nomepu .uma co_.O Govern,J braSIleIro t~:ra 49. :'l~-os Comissão de alto nivel,:n.e!~c.c!OU dl- para n6s brasileiros, o ,problema tem ... 
p""r n-l'I ar o prl>C() da aqm""lçao "'-J J po não é o importante. O problema. m:s3âo de.~ível m:nistel'lal PN't!- }e- <'-.a. l-'-g .' ..-. .... __ .~ ; ~ ... .! l-etamente C-Dm a A1VIFqRP.: O -,:,e~a- imj:lortante, para nós, em face do re .. 

ver' a matel'la e re_ataI" a.s nggoc:.açoes, I o~Jet:> das n~(o .... laÇ-O-::s. DéS-es 13-:> t.ório exprime .0 sentimento e o C;CO!-
se estas realmente e..'itiv~sem sendo 1!lllhces de do}ares a AMF,?RP, a do que as p'1rtes celebraram e nao fle:-:o possivel desta emenda dêsse Se ... 
Qrientadas no se-ntJdo de concWar o I U::;er.Yl1ç~ d$ssaa c.ouc'25..C'ionánBs -l'cm- fllcontl·o,. neste docume:,Jto, .sust.enta_ nador americano; cujo .nCt11e lnment<J 
-'i.nterêsse plll:)Fco n~,c. onul . com 9 ll}- Ycs,!u:j.... cão ---data venia _ para ne!llmma não poder pr~nunciar. é encontrar " 
t ' t" I d !l ~"11 . h 1 preço justo p:l.ra fazer o depósito. MaIS 
~tesse par lCU aJ es:;:,:lS CO,_ ce;:..o.o 2- 1 o. Sr. G-C~'i)fll Vie7.ra _ Em d61Me.9 ~as .t'-~7-cc.!;o-~e.s.' pnra . nen:.._um (OS na":!.a.' Não p~so cortl',Jre.onder .. e -o 

nas, . '" Ou cn 'C~·'z"'ir.ç .. ,? '. '"-par .. c.::. pe.:>!:'lrmstas de V, 1t.h3_ O'i"O com tõc'a a s,"nc'l·id~·j?, pOr CU". OS nomes dos lr.3ntbros da!'ue1a •. ... - .. . . . ~ ~ 11U_ 

CiJ-m's.:ão j{> fu.-::,m r3r miin Bnt~ci-I O .s~. EU _~IC-o. I:.E~~:;'E O C':--cuvea v,emz. -:)~ue;;p .,dl:cr a deveremOs p.9.63-r um' preço, acima dCO 
~e.dRt,T'~n:~ f"".erc'('~(l.c.Qs na O'?'n.·tll- Eã \'fi c:\.")~';.\J.l{l ad~ca do rCinvesti..- V. E~a .. que c~mpal'~ll1).o j-Jf;l~,ente valOl' r~a1. 
!llU~:,:jE' ce f(';'lJr_~ta !:O. ep.r~1~ ço ":1'mto. C!l.!; f~ll:1",) t''1;'i [l!1:;~2.-do. Pc- ;105 .... e .. o:~:;·.)S."rI~e.lS d~ que ~as.')." .~ue O SR,' E'83ICO R:SZENnE _ !\'las 
,e:n'n-;ru-e e"~-:::'-or C1oli"e'lI V~e:r,.,... cl'~i3. a V. Exl> n}:a p'2rtn~·!Jf.r a se~ .~z <.0 Sr .... _arcon5Ls Ferr,~r.. hOl!, .. n:: como, E::ce:l~nci.a? Não estou ·enten .. 

;.. GO!lliO' ... ·tr fci ;--2h "F:'l.a pr:-::;~n-: "';"llr-l? ds.s rü:::r \ ~ (,,)!,~l~l~,'~'~õCs q!le dlS"UO da admircçao de to(\es~ I!0\ ~ &C:1C:) ... e 'parece qúc a dúv,da nl() 
Jffi"[n~r'. r .... r t:n1 h"'":""'~''n QVê. ~1..trQ""~e Y-:-'J ::'""D n~2~~ 1:::~6~:r!'.s, ruis oíere- n. .r~~'f'm ::-:-c~t'J !Icm.e.l;~Jem. ~ ."3 e",L bDm:J.n~;-f'ia a al'citU:d~ int~lc~tUa1 de. 

- <'5 sel'.:;- ~j !:':'"'''' t'e ~e\5~) G:l cu.1Er !,u- C::1l1 númi:·{l-S.: ' ~1JJh~ aqm1~a,::--!'} . não;, ~i;;11,f,ca. "f..l~ V. E:r>. No Glemorantlo,: o pree{) te~() 
b' ça ._ -a D~, 0>-":;1) J'."";"'rn~·O) "t:!~ n,'f> e,ter:t o~rre'c.:ioia. rp:r>'c.2.).:-r. ' , 
F":-:pz _ ,S:",,,,,,"e f')l lnt:-.... ; .. ,<.('-.,.ta I O sr . .(Jcu::~1. \l-i.;~ra _ Pq:> d:s- 11:'-;t~ P.:"!.[':6~i(!. docu~:ID~o~ ~·.le ES- n::''\. pude. pa.::.s-1r c:, cento (' t:rm~a e 

• ... 1 .l ,.. '~'"" c:'n!'!o m'lhóes de. dólal'es, e V-. F.xA já 
2.d·.'~T~i:.!'O [.<~ t<:~:'..L_:,-r'a 't1aq,'''::.l '~'.~:'P':":; a V, -=-~>:j.-T'or i-:,:cr2>:~r ,::u'.O (' ":T!,~-'''n ..... ~l ... ;:~'v.e.men'\c 'o .. C"'y~ê'f'~·· e<;:á "'cusando ('"5 amer1cano:fC!.e t~renl: 
:re-'ni:n, c.-:~.~''J ·~:lo. ~, J~~,.::_ !'cs r.o ::;.:1t d.:tCU.TE'). TIl.f • .l r?~!o·ml~:'b ~n- t-O. cc:n IT"':{,l"ên~a. .a.c=;t.n tr:-n,~ç"'o. .... 

;l c~í;iao uma .o.varítÇê.o m.uito elevada. 
c~~~=":1tl {;"-. 1:-:_4!? .r·r~!."u,:::"f 'o~J -;~:_~...,:~ o ~up y, r~(.l c::i.d_::~~1,:,-J. O SR r-"ct~'ro0 R"'Ú"~DE _ Sr~ CO:JW, E:mel~i1Cia'l Eu não sei. \TCJ':.'fL 
é" fiO qu~ !"c .... ~:·nE' r.s çc-' _. 11-~.~<; €o::u C'=~.::de E.~:-_:l:' .~;- (l 111 ... .:' 4'~- -. "'C:en~e t .. :,~,:;,,~ ;-)'''0 ,do "C-'e;::) '~:~:J~ .. .,,1.t;n~a n:"'_"'_ s,oha, O Sr_ CDst.cllo 
J!>'".."..,·rs ·'0 """r.' -":J -"" P:l-'l' "",.-,..lI) (0-,.';1-,.." f-o r","'-,.,-l--i~""''''''' j-.t., _ .. e,~ ". "4"~':'" ~,'- ..••• "_~"'_4 ... 1,;1 .. ~ "I,j •• 

-::::·;.,.,··{',,;'·~"e'; 'C~~ < ... ::':\' ~~-" f:·:' 'f' .... :,: 1~":~'\~1- "'li ·v-· ~! .. 3. ~·I-';' '~'.':'~·d"' ,~~:::; (Ia C':?~ri':ç:o. o dJSlcoar.::cn:.., C" .... B:J'nco 111':) fabr, nü'?,-utm s;lbe 9.~nd'), 
""'.. ' ':;" ' •.• '" ' .. __ .1, l.'. ~ c.' ,L., c ~ - 1 ~.') ... ~B tól .... ·· ..... para. ,ia mI.."E'l'PO-· Quf~l va.~ ~o,: o p:::-.O'. O que todos r.:ts 
tra f.:,:r.:u!~ s-i1~ o fi 2::11"":, I:, io, cu, i-.t"~l"'~illdp,. r~ t~o ~"'1J"r. ('r;~tf',- -r;:'';',< ':3"·i<:'-"",' {~::;~l'a a r"oH.t'·'-a eêc:Tj. 1- é ~ 'o de' 
a ~.::~c:.'l.·';;c ~''''::~,,~n:,~'''? r~~""<"" e tr':nt? elll .c .... i'"t ~t".n. ro ."" fr:i e~:q- :=0.:::'1. (!'!>-'6;1 zri;-::Gl0 (<;: pr-l_<; e I~~-~:: ~~~~~~s a .c~~~~cL:\R~~~O en~in~oo rd"~~ 
p.: , .. ' ,q. ('. ,1c ... J.... t:-·v~,:z-: .. o C::t- m:nad.o o ;:l·::4.l.'lO p::-'" -::~r~1~t9 Co,.. M'1 "~'l , ..... 1::: .... 5 "'-"'-"~,...;'b!l.l.j ...... " 15'" I"C"""S de' r~Al.:,,"!"es,. • 
q1·"· ... «; €rl"'-- "'''' . ~ C '. 't' t t .• _" J.),' ......... """.." _1.! ••. "''' ) _ - ..... .)""--

'.. '-'~' -' :n ,;,:.~. ".I. üil:''10~1':, mUI o np:r:~a' J,n e ~~o 'j"';J' c ..... C!ir:~:~:::a e nr"':'fil)' :10 Drr! ... 
'rn'''o ,;;;t~ p~"""""~'~'''' r1' C'~"""~-~" ,1:1: EP S:::l'o. f<::.o f'11 cruz,:.·o ou ":1 'l--~"~"'~ ("I 4."."azo ~~ lje<:.,- .... ·~ r'., ·0 Si, QO"..::réa Vie:!r~ - IIustrz Se-

i" :':''1'~~:'('~':.'~':C' r'~:"l" r ~'.':,~ .-:: ;';. ::-; á "6:1'1'. Z~ r~r ("1 (;~l":"T. !'."'ste c .... ~a :"0 ...... ~~~,' .. '3.~o- o .. ·~;o d~?;"'· t}f- "?\''Ç,~t nr .. dor: o p~'o~Jlcmt'!, tcdO- eu el:pus num 
cc:ni::~-:o e a. C-",,;,("--:>,,' f ç:.-u e::.1::1· ~-'I':::")~ ?!l"illl'; ("~~::>"'~'; d~ c::::;it:JJ ~::~1~;'''~' s~s. S~';;!ldc:-ã3',"4e 'ii::!r'~ m';::, c.p::'..~te quo V. E.:J. me dou a hOnra 
t,,"'0 r'n·-oh ('.,. f~~'~"""""'F"--l '""o; :r.- :n··:t:; .. i'J, c:i.r.,o' C·',. '~l (.~ r:~:'). '")~'TI -e3-~11':'-C" d;:; m:nha pai:te _ q~l(' a de c:lI;1ceder. E' qu:st.lo tie crhérlo .. 
<::1~··r·:r..1:"'e r.; :'~. ':::'2~ ... jf~ ~ r.O . tn ';~~o" ! 1'," n·fct<.:nfi.-l~, ell C: 1"tfl~ GO fl11::l.ll~l(l- ./1_: Jro~ ..... ;:i E1r"2j: f2.ze-:1r:c: l'lnl n-';11 n? A propCétJ. inicial de. A!I.1FORP es'" 
l'''n''i d" :'".! ,..:=- ?'9rU. f'!U c:Ys p:'Z'tc'> r ..... ?n"to. c..:-:;n JU1;:;_~, õ'lr::7Y:; ,(.;, 3') lf.~- ::6.c'~. 1'.lfJU Il':;õcio fatê1"n,:'s nó~ ~e C!?:.·-ec~ pn·fE.ita.ffiznte Q.cr~1 fi lnat(l; .. 
'";1'e-:-:':,m r '1' .. Lr: n,'~ci;f',l' e3 t~:-UIJ~ em x,.no ::::tll;:; o C:9·C:1 Q? r~co p--:l{letlR {} r2'J:l'~:l't"10S, mas. ~<;er5. Uni m.'!l :iC~ rin. Ela esL:tbeleceu. :\Im preço q-de 
,qll:J ~:", ... ~., !-'1:05 C" !n~'c~:{m::rf"cs ~~.:,-~r. ce:.sá.!"1"l p:::rç;'ue nÓ3 nH:o pC:l:n·2ll1CS. c.;::n;:;id,e;av.a como teto; mas para apu .. 
. lH!':"; ,:'n":lr:n' ...,l'r-:",~~v~a-r Oi" 'i~~~' d"~~<; -Q SR. -c;jRIC') lJ'Z F'~'1.t'~~ _ d.~ ~m-6-e~ ~:S'~lm, encontr~r pu(;~'fl:, so_ rar o pr-.eç,C) verd'3.G..eil'o dava três cn" 
il'", ~~.!-i~.cs, ... ~~;v~o.;. -...{), ~ r':o~ aJ<; LV O rdnVe.5tim,e-n ':""1 f.:.:, (:' -lr>:'. pi'cvl-:to Ih cr,~;";,, :'fi 1 este pr,?blllll'\~a, S;;;1~"") a l.é:rloo e co maplicação de qualquer 
~.' <.\,;.. '. r~ .,~õclec 41' o. p.'l' .o de_ r-a- no .memorando- d" ":' cc> c])ri1 de 19ü3 -2.-011_, '.< o r)~"o en:wnàlm!f~O e o fator um dêles apurava-Ee t1m preço acima 
~::,nc::l rc>11-!-!vo as ... p~<-~''':U::~t~" 'i.'::VI~, é 4lt~m~nte bel:j~í~j. <; ."' tfl}TIlJ rr 1nCill}l~i:'~ de ri:·,em#P~ S,,s ::s_ elo 'básk:o do contrn.to., per conse~ 
~. e r.t'..'."l;-"-r t3. f 1 r:>\1 de y""'~:1'" ". de ilE'1'f'::'"8,::; elo n::o:.ócw. DC'\'n ci:z~r r:.o g-uinte, êsse prepD teto pas.savrP a ser 
ur...err.ç-J'tJ, w--slocanoo~a '"pa:!'a 19 d~; O Sr, Gc-.l::Cc Vieira - :Dor {f1K:t':l j {ll'lli .. '1ente Senadol' aDUV·~a VJeira que um preç) fixo, Por 'isso p~rguntei a 
~ . , . . 

, 

" ~! 
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V. Exs ; nesse nõ:vo entendimento, 1 aãrio que conta 35 anos de .serviç~ Justificação (SEPRO). no exterior, oompet:-rá aOS: 
qua!s os criwr:os aceitos })e10 Govêrno: prcHados ao Senado e à Po:icia Ministros de Assuntos Ccmerciai.s; 
brD.sile:ro para !'lxar o preço real? I ant·gO Distrito Federal. A supressão (ios cargos isol.ados de que exercerão também a chefia des as~ M1.mstxo.s paTa Asssunios Eoonbmjcos 

O SR. EURICO REZK~PE - N~- O seu prd:do de apJsentar:or:a me_ à med!da que vagarem nãó prejudica- Euntos comerciat; junto à tesp~-ctiva. 
tUl'almente, Excelência, o mesmo cn- \ receu aco'hida desta. C::>m:ssão, que rá a situação dos atuais ocupantes e M!ssão D~plomátic.a.'). 
térlO, ~ , ! oferece ao e}.ome do plen~rio o in~ cortsubst.an(:~a providência que trará Justificatit'a 

_ ,.,' 'E M r All.,d's!Jê'n,::.vel projeto de reso:ução COD. economia de divizas pa,ra O pais. Por 
O SR, PRE.=-llJ ..... Nl (~ou n. ISU;).t~ :c·: ~l( :J. mrd:da p·eitcs.da. outro lado, cumpre acentuar que a Tud') d.eve ser feitq no· sentido de 

drade) Cfaz.endo soar as eampanh/,us) med.ida foi pro.p::;sta pelo próprio ?Te .. c:oonpelil' o MinLstérlo da.;> Relaçõ~ 
_ comunico a V. Exa. qu~ o seu te~-I Alêm da promc,.çã~ ~o :tJC~L.) in1cdia .. sidente da República., apesar de ser Exteriores a aceUar s realidade da. 
po está findO. . I to, p.or c')nL<lr Os 35 anos dd s-erv:\o, o provimento de ta.!s carg::>,!; da sua épo-ca prMEnte no .gp..nth'fo de cxe"çet 

, EURICO REZENDEi _ Se .. faz .JUs a outra por haver pre:;ta.da- ljvl'e escolha, M a.tJ.v~d::td;es que lhe são propr!as 
O SR. _ ' . serViço na, "zona de gue~To.··. na uI· a.tendendo à especialização e a~ ru-

nll-Or presIdente, vou termmar: . ~~ma Guerra Mundial safa. das comissões, em 24 ·de a.gôs~ mos da. diJ)lomacia mQderna. I 
Naturalmente denu'o ú,OS Cl'ücrios, .. to de 1964. - llfem de Sá. Nã.o se compreende os assuntos 00-

um dêles é o do reajustamento do va~ ,Sala das Sessões, 24 de agôsw de merciais e econômicos de uma Ema,al-
lar da meeda. que o Qovêrno brasl- 1964_. - "Moura Andrade - Nogueira ~ xada sejam permanentemente trata.! 
lelro aplica ·COm relação aos prõprlos Cll G~ ma - Adalberto Sena - Jou- Art 5°. dos por diplomatas pa;ra os quais não 
brasilelros. I quim PareMe - GUido· Afondin - se "lê "pa.::sam 11 denominar-se se exige Biquer curso superfQ'l' para in .. ! 

Flerio:1ldo Vi,) Ta. I:'!in;".t"," • O sr. Gouveêa Vie2ra ' para 4.sssun to.s comercIais", grêSSO na oarr.eira e que não por,suell1 
c.esapropriações. leia·se e.specla.11za.çáo em assuntos de co.mét-

"pa.ssrun a. óenominar .. se Ministro 0.10 e de economia.. 1 
O SR de l' Classe para. ASlSuntos Comer .. 

ca. o' . Mill1stro de 290 Classe para te~,,~~~tamd e~,~inoo~~enid.en_t:: aos in ... 
agora urna flgura nova, I Assemto. Comerciais". r~ .o .aJõ)- a. IIC"n' 6ll'l.lU$ que &9 
e a da correção do valor . tem vetifl..ta.dO de prooUll'.M torn.aT, 
para o reajustamento dáS díVIdas riS.. Justificação pl·iv.ativo de, dlpJom,ata6 não espOOt.a.... 

. d .. . liza<loo, embora h.billtOdos per con-
cals venCl as. Os a01a.!.s !dlDlStrOS para\\. A&s.untos curso ou--li1gressa.do através d.o' eur .. ( 

O Sr. Gouvéa Viefru ,- Mas Eoonônucos saO de 1" e ~e 2,'. claase. .so Rio- Branoo, todos os assuntos lf .. 
com referência ao a.tlVO. com ~O pl"ojeto"tM como. velQ dá CâanaJ'A, gadOS à execução da polftica inter .. 
rêne1a ao passtvo, as dividas_ em nao discrLtnJ.n.a. as cl~ o que, no nac1ona.J.. 
lar são convertidas, em cruzeiro, a f·~turo, poderá. ser interpretado oomo 4- subordinação da. a.provação dOO 
taxa'? mvelrunento de cargos qU-8 atunlmen .. nomes dos Ministros de 'Assuntos Co. r 

O SR. EURICO REZENDE _ Veja. te são isolados. mercials ao senadO assegurarA. Ulll 
V. Exa que êsses critérios não podem Sala das sessões em 24 de agõsto nivel de escolha dêsse.s elementos, ca .. J 

ser rígidos ent se estabelecendo a 11- de 1964. - GtuM Môn@t. paz de garantir pa.ra o futUt'<O o alto: 
, ~~ di to PBArão espool.aJ1za,cJ,o" em eoonomia e·1 

gura da. negoCIação do en~n men . ~ oomér.clo. E o preceito da Emendl1l1 
O Sr. aouvêa Vieira - Mas, JustiflcaçitJ O parágrafo úniCo do art, õV,P"'- pOl1!lllteQlUt ()$ atUB.ls titulares poo-' 

fellzmente, o americano só quer sa;1; ti§' a Sêguilitê r~: .. .- - .san\, sem: tl3 restrições que têm ::;ofri ... J 

térios rígidos. Atendendo a pedtdo formulado pe~ i Paragrãfo UIUCO. -os ~tr-os do~ dar pItn-a. de:m.oo'1Btraçlio de 5U~ 
10 senhor Governador do Estado para. A.sssUil1!;.O$ EConômiOO!J de pri_ C81pacldade e' efic1éneía., em bene.ff.cLO 

O SR. EURICO REZENDE - Agor. Ceara, a Comissão Diretora oferece . dos interê6Bes A_ ~fs Guião M<>n 
respon"o o apurte de V, Ex", será. melta e segunda classe .serão ~tI... . '-'\1 '.lõN- • - .. I ... apreciação do plenârio o'presente pro .. t-- c I õ . t nd ti d!m 4 cifrado nos critérios' gerais de Direiliú Jeto: ","os OlllPU s rJ.amen e qua o a. n.. ---=-

. existent-es. nos critérios legais vigert.. girem 65 e 60 anOlS de l<ia.de respec- .~ 
tes no Brasil. E' o máximo que o re~ Sala das Sessões. 24 de ~N;;;';~ei.~~ tivamen.te". Sttl,ll"itrf-se o art". 70· 
la16rj O, pode expressar. Não pOdere- 1964. - Moura Andrade - J".tijiClU)/io ti f . 
mos. de modo algum, num relatóriO, <kt Gdma- - Adalberto Sena _ Joa~ JUs f caeM 
qualificar quais os demais· critérioS, quim Parente - Guido Mondin - O Pl'{)jeto da. Câmara. têm o mea- Nâo, há nos Quadros do FUnciona .. ' 
porque os Estados unidos. _ em vir .. Heriba'~do Viefra. mo texto, exceto na denQminaç:ão do lLsmo PÚJbll.co do Pode-r Executivo, 
tude da muda'nça da situação. O SR. PRESIDENTE: cargo. que, nos têrmos' desta. emenda, oargo efetivo cujo provimento não seja 
namcntal do Brasil _ tem dado é a. mesma da Lei nO 3.917. da. competência. do P1'esidente da Re-
vas exuberantes de t,oa vontade e Os projetos qUe acabam de ser lI- Sala das Sessões, 24 de agôsto de tní'olica. O que há, isto sim, dada a 
penh.o na. recuperação das relações '.dO{>, figurarão em ordem.-do Di~, 1953. _ senador M6m de Sá. alta importâi1c1a nacional da M!.sfão 
entendimente e de confiança entre os tunamente. a ser desempennaQa, é a neces,;âr~a. 
dois países. O SR. PRESIDENTE: !i!.L aprovação, pelo Senado Federal, de; 

COMPARECEM: MAIS OS· SRS, 

destina.da a.o 

Passa-se à 

ORDEM DO OI", 

Estão presentes 27 Srs, Senad<>res. 
Item 1 

~~t. RO. ....~~~ __ ~_ ter .. __ a._~~.' lnte nomes· escolnidos !';le10 Pres:dente dá 
uacl~ ~---- - . :::~~ Replibl1ca. para exereer uma detel1nl ... 

~e açaa: nada função em comissao de suma re ... 
"Att. 69 Os Ministros pa.l'a Assun- levânCia. - Afonso ArinOs 

tos gconômicos também poderão ser- N9 13 
vil' na Secreta.rla de Estado~l. 

Justircação Substitua-Se ;-;;daÇão. _<l.Q~O 
~;.;;;::"'",,,'" pela .segumi-e: 

Via de regril:, o DIplomata serve seis Art. 10. Fic~~ ext:p.tos os Con.wla. 
anos no, exterIOr, após O qu~, penna- d~s privativos e sUbstitulj,!.Q,'5. em nú
nece dOlS ~~ na Secre~rla de ES~ m~l'"() f:xa.do pelo Chefe do POOe! h'Xe_ 

SENADORES 

Zacharias de As . ,mpção 
S~\)astião Archer 
l{erlbaIdo Vieira 
Armando r-totn _ (4)', 

O SR, PRESIDENTE: 

Vão ser lidos dois projetos l1e re
lolução. 

as Mll1IStroS para Assuntos ECO-I cutivo, de Môrdo cOm a cortveniên-

lílll~i~;~'i~'~~;~1!~~~~~se~r:v~e~lU~":,ao~ c~ntrár1o, pe~ma- eis do serviço, por Consu!a.dos de çar_ 
exterlOr. Procura-se re!ra em CUja direção poderão ser 

emenda. e.s~enàer .. lh~s proVidos os atuais ti~ulares: de cargo 
ao BrasIl e serVlr -de Cônsul Ptivativo 

de Estado. Por outro . ~ 

~n~trLi~~~;u~ Se impõe a. fim de que Justificação 
os para Assuntos Eoonômi- Os,atuais Coruulados privativo..'; vém 

e 810, de c-Qs se .atualizem em relação aOs pro- de· 19-30, com a transf'orml'l .... ,:o, àque-

São lidos os seguintes: 
prn1eto_ do blemas brasileiros. la. época, &os COnsula.dos Z Car~elra 
com as emendas que oferece, <I nl1meros 1" a 5 (OPE); de Finan- ,Sala das Sessões, 24 de azósto de osexistentes em loc.aJidaj'es fronte!'i .. 

1963.· - Senad'Or Mem de Sá. lias dos- países vizinhos. Situam-se na. 
ças, favorável. Argentina, Uruguai. paraguai, B:':l'!!R, 

~ Peru. Cdônlbia., Venezuela. e d1l 1 '1nas. 

o senado Federal re,solve: 

Artigo único, li: aposentado, nos! 
têrmos do art. 191, § rI' da. Constitui. 
ção Federal, combinado com os artI
g-os 345, item 'IV da Resolução n9 6, 
de 1960. e 5'1 da Lei nV 288, de 1948. 

irá proceder à 

São lidas as seguintes 

l!!L 
Proleto de Lei nO 114 

no cargo de Chefe da Porta·ria l PL-8, Ar.t. 511. Os cargos 
" Ajudante de Porteiro, PL-7, do Qu .... nlstros P"l'& .M"',ntos 
dro da Secretaria do Senado Federal, QUadro de pessoal -
orlaIido PInta de ·Souza,· nemte _ do Mlnlstérlo d!16 

JUStijicaç/fo, _riores ficam bransr<>rldos 
- p·g,r·te SuplM1entatr do mesmo 

O projel<>, ora a!>resenta,· ~ a dro, sendo <,<tlntes 11 lUedJda que 
""",ceder apo.sentadorta .. um f""clo- s_m . 

• 

~1lla-se Q pará,O"raJ'p J'mic.o d'J E o Brasll, ao que podemos eolhêr, ê 
.a.rtJ'O'Q 6110 o único pais em cujo.s quadros de re .. 

presenta,ção no exteriO!' ? ent:~mtra 
o cargo de Cô~ul privativo. 

2, E' uma excentricidade. O consu .. 
la.do privatIvo constitul, em' Verdlw.~. 
.uma situação diflcil de ser aceita O 
seu ti turar é um funcionário porma .. 

à nec~s:idade de sem~ n-ente.me.nte tolllldo ~ d~mp::,nhO 
avaliação cabe principal- das SUR& delicadas a.ttlbuiçoes. \'lsto 
Sua E!xcelênc1a' através do que, no ca.S-O de ser declarado "per

e~~j~( de sua. politica: exteriOl' o sona n,On grata
tt

, Sofrerá eonseqUên
:r.. de Esta.do _ Afonso Arinos. c1.a.s funcionais dificilmente co.t:torná

veis, desde qUe .e':·~rce cargo IsoladO. 
NO 11 3. O !>rojeto propõe a extinção dês-

tlê-.se &O pará,grafo ÚIlÍC<) do A;(- ses ea.rgQ5 .fJ alega Uque tais funçõe~ 
tigo ~ a seguinte redação: . tendem, Ou melhor, de'V!m tender ao 

desa.patooer oom a. cria.çJ.o de Couro .. 
IrA dlr-eç.ão dOO S~jÇO;S de JBxpan- lados de· ~ nM cidades on4e' 

e Pr.opaganda. COm-erc\:a;l ••• ,.... eE;tp'O ~.. (~.() Iie M:o~ 
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,"os n/I ~5). M·as, em uaglante Cúntra~ CDIl.$L:tuiclona1icodc. O que se p!"e:eni I 
diç~:) CL.~·Ll o ·que expõÇ, ·a':.) 111~::.mo tem- dt-, aZt:fa e, mant~}nd.) idéla. bisi .. 
po em qUe p~·eter!.de :t extin.ção dos Ca ~OI1S11b:~nc!i!cw 0,1 ~~(o3.ÇàJ Je I 
(k.:ua~.:s. dcte.;·min::l a cdação d.e novO"'J MotIVO;,: do }.1:IJ"':::t.,O do E.'xtcr ... Or. e.."i
COllsulu':o.s I'rívatírüs, preenchidos por coimar·o d~f?'):;. ... :yo de qua.quer sus 
.egt>nt·es € .. l"1 comis.s~:J tart.s .. ao e lU"'. pcitn. de .11::h~\l a C'l.r::a Cor.jt.ltU:;;~v::l.Sl, I 

4. A tilll:;-11d.a 01'a prc-pozta corri.gir{l. ao nlesmo te::np-o em qu~ tie cs-;.enj~ 
a contra-c1içéo. c~;,uo a:nda se C:l-!1for .. aqu l-(..~ tUllcl0fi.úr·(,.s ê.a C;::.:.-re,fa· i)~· 
ma aos cbjetl~'05 de cO~ltençà.J de de.s· p~omJ.t~ca~va!H3gl;n C(.l<~'edi.d.a {l OUJ 
pesa lan.·i.us v,1zes salietanãos na b:x-:, t":.'o':' sci' ... ·id(!r~.s. id~nt:c~_.s cr.m::l,r;oe-l, 
\)c.:.ição de f',lctivos com que o M:nlg ... pela !.ej n" de ~cô!"do com § 49 do Ir
tél'iO das Relações EX~eriores enc;a'" t,gO 11H da C..Q:l.slltu:çilo, Pa! out.ro 
U1~!lhou o pr::ljetD origm.irio lia Sr, {J.do, emIXh'!l- a idé_l~ p;·wcmInante 
l'r?5iocnte da, Repúhl:ta (ite~· UI. 19, t':.IH a de que o func~;:m.,r~o Oip.otná
fi 20). Os ConsuJf.ldos (l·s Can·eiJ'i.t, que tlco g·>ze invarlivehnente de exc~Jente 

. SUQsli~uj.rão os priv::;.tivoo. -po:I.:~;;,o CU~Jd.ÇÕES cie U(i.Galho cum;:ne 1r!:1 
_ "Ccl1.Unua.r .3,. ser ~h?Ü«.dos p~!.Qs atua.i.5 b;:o.t que, n). P1'ât~ea" 4~\;.\s-C t-c:'ús 
. títu!are.s da... .. repardçóes extmtas, sem aque~es servidOl·e.:,. mais ce-llo U~ ,,,<:';5 

prejuízo da _ medida pfOlp'osta TI.? ar· tarde, servem em 'postos ·que por sua 
figo 99 e t:~US ~a.r~gTaros, como ·iam· situa~ão geográfica Ou pi"eca~·_-.:.,ade 
bém, na dependencm de \nterêsse da ~a)l:t:;l.·:r~~ ac-~l·retam s"Clt:Ü\ieJ d::~.p.-.'e.. 
Adm:niscraçuo, p()r titulares d~ cr::r· fíS1CO e p.:fqu:co. :&:tst.'l m~nc;o!lar • ...:!'J~ 
Ifeir~., sc;m. maioI'es des:pe"as pSla o tre oUtlcs. 1.1 paz <<i. leU In;, Qm;:o 

.' .. ' eráflo {Jub1:,co. \:3.wa ID), .8.()g:O~á (2.(iG1) m). Méxi> 
5. O número àe OonsUlado" na Co (2.4<lO lI}.) " Pretór!a _ Joll.1nne.,;-

forma. prcp.os~a,.bEm po-;no a Sl";.a ~a... 'I.wrgo (2.QCO m), qu~to à altitude, 
~1Ute1!ção fl-car~o. ~a. dependên,cla .00.'; I e Calcutá. Aman. Tea;'à. Jacar~, !\i:'c.r,.. 
mtere.s~es na·c:.ona:s e do sel'vJ::o. scb c:lli pnom Pb€Il __ Kabul _ . .B.::r.-ciad. 
a responsabilidade do ~xecuth·O,. e. e Ààis Abeba. _ q~tan;o à S3.1~Gl"1 
CUjO Chefe c~pe~ dir...gll' a p-olitlca, ooc.:e, onde II ELusSIlcia C:e rede de €s
externa do paiS. gcoos, água potável. e cond::ções s-a.) 

Sa.la. de.s· Sessões, "Bltas-m::a" ~4. nt ttitár~.i.. mi.U:u-.. âI!. agtavu.o..3.:; i'eh i.n
agôsto d·e 19&1. .&am1wOO 'a-na1"l- clem",ncUl ~lrn:tá.ti<;l: provocam surtos 
àe,s Let-'i AmMon-as PTl3. eplr:Iémicos var103 q~e têm v tU\1f1do 
- ' • dlveroos servIdores do ltamara ty l:i!.» . 

. c.,.ru;l~l)foU Se a;nQa que .)S tUll~io-
Acre8ce·llte·se OU Couber be.u::f.c:ut..o:::. serv"faIU 

Art. la, O ocup-mte de con!Iat -.çãv Olun-~Hai ~m 
Ministro de ?r:melt:.\ Classe guer-ra. Durante o bomban 
Pemanente do Quadro de pes5:Jal do defo d~ :wa~dres pela Lulfwal1"e, por 
Minlstério das Relações Exteriores que exnnlJio. Dlplo..--naWs o:raslleiro.~ ntcn
e.té 31 (\.~ outubro de 1004. O Teque.r~r tiveram, com rl$co je sUas vid:l~ em 
será. tlpreocntooo' COlll 0$ prO\o'-en!()s pleno fuuru.1tm.am~nt() as nossa,s ~1is
estabelecidos no. incis-o ]I do· nrt.1zo sGes na Capital Inglêsa. como l1jjás 
184 da Lei nO 1.711 de 2S de outUbl'O OCorreu em outras cido.des. 
óe 195-2 acrescidos de: 2.5%~ deSid~ S.alfenta-se, tinalmen~. que em te 
t'ênha 3U anOS de, se.rviç-o -p'ÚbUOO tra::o.ndo de med1da a ser re<:;.'.terida 
dos quais a metade no exter:or - e pelos funcionárioa visadas, a plejea-. 
haja servido em Zona de Querra na dra r.enovação dós quadres se fa.rá de 
11 c()nnal5t2.~i.') M\mútat. forros totunt:iría.. 

-Pa.rágrafa Úll:CO. Fica. '$11J;~\~~;:'1: I Pes80Q, de QuC"troa 
Min:.stros Dara A5..<5Stmtos 
de I' ClaSsJe OS ben~!icl"" N<' 16 
tigo, ACJ'est:ente~se Onde couber: 

Art. 2.11 O QCupantt't 
Ministro de 2~ C!ass·e Art. ... Ó ocupante dos rere:os de 
manente do Quadr.o de pesEOaJ do Ot"icilll de ChancelarIa li que !'I8 oJl'ete.re 
Min:stéric das Re!~çõe.3 EXteriores que, art., D'~f que até :U de deze.tllbro de 
até 31 de outubro de 19-64 o requerer. (lp-osentadoria e que 
eerâ apcsen!.ado com os proventos e.s- anos de ser/içO pú.bl1co 
tabe1ccidos no tn.<!::so 1 d'J· art. _184 aposeritaco 'com os provento; 
da !Jei nO L 711 eb 20 de outu~ro de lei acrescJdos de 25 %. 
1952 flCl'eF"cido de 25%. desde que t.€. 
nha' 25 anos (t"'e serVlç4) público - d?S .Jusuttcação 
Quais a n1~tade .no ex.tericT - e h!lJ.a .~' d~ Justiça Outorgar a flsse9 fun .. 

o "p"l"{"";jetu i!"::' h :-"'u~-;:'\\:~';;..~:'>;). 

li: a Sf;U!ll'e a, 7e~t) f:nal 
Up o', r_L::. : 

F'j,.t;ú :sabBr q.ue O CJngresso :{acio~ 
Il.;,l sprtlYOll; nOs têrmo~ do al"t. 7'1, 
§ p. Ila ConstitUlÇãú.l'z,leral, ,e eu, 
•.••.•.... '" . " ........ ,.. presldcnl;e 
do Senado 1<'2de.!"O.l, prç,mtl go o se~ 
gu:n.e 

Dt,OlI.SIQ L EG~.~LA'nyQ 
~\I •••••• , D:~ W§4 

c 
. O COnbres.~o ~aCiOllll.l de;::re~a: 

Art. 10;> E: mantjeo o ato do Trl~ 
buna.l de Conta.s da . UnHio, dellega
t-ório de registro a contratQ celebrauo 
entre a união e o G07éruo d.D [!!$f.aco 
do Rio d~ Janeiro. refCl'enL à insta
hção de. um W,boretório Ilxperi::nentnl 
no Pooto Agropecuá.rli) de Cachoeiros 
de Macacu, enl 19 dC' de<.:embl·o 
·de 1953. " I. 

Art. 29 Este D~cJ~eto Legl-slatlvo 
entreq-á em VIgor na· d:tta de . .sua 
publicação, revogada.s as disPosições 
em contrá.tl.Q. 

O *R, I'IÚ;;StDEN·i.r;: 

Item 3. 

servido ·em zona de Guena na :tI COll~ . ClOllál'lOS e.s me.sUlas velntagen pe-
flagra-çã.:> Munil.laJ. , . cuniá-rias conce-dida,s aos dipIQm~tÍ\S ~ . 

Parágrafo únICO. Fica estend ... ~ llOS Mlnist.ros pa.ra, As~mnt()..') EConômicos 
"h-1i~1\St1"OG. 1XL"a Assuntos comercUlls de v.ierem a requerer g,posentooorjQ 
t~ clas!\e os benefíciós dêste ftttigo. 31 de dezembro de 1004. _ .Afonso 

Art, 3n . O ocupante d,e Cargo de 
Primeiro S~(''fetário da Part~ per.ma· I ::'-'~'"~~~1;;;~~~;;~=,"; nente do Q:.l..!."tdro de pessoal do ~H-

at.é 31 ele out,ubro de 1964 o requerer, 
nlstérlo das RNações E~te-r:ores que'I~;~i~~jj~B~~~~~~ será aposentado- com os prove~lto.s 
ta.be1ecidos no inciso 1 d·n artigO 
da Lei ne 1. 711, de 28 de ()utubro 

19&2, acrescido de 25%. desde que te- "n~~L~~~~~:'ã~', nha 2'3 anos de ser"'iç.O público - d?s 
quaiS a metade no exterior - e tl::tJR A n1a:térJa .J81 d~ 
servido em ·Zona de Guerra -. n:l TI irA às comlssózs 

Conflagração Mund1al. Justiça,·a fim' de j~~!~~~~~i!~!~~~ Pará!?rafo único. Fica. estoc11db a.~s o projeto e as 
Of:cl.:l.lS de Chancelaria nIvel 17 da do Execut!.vo e de 
parte Suplc-mcntar do Qua.dro, de !?es~ opinarem só!Jl'e 
soal do Ministél1{) das. RelaçõEs E;<tc.. Plenário.. . 
r[!Qr€6 QS bene.ffdos <iêst·e artigo. () P6~),~.!2tmi fi ~rBªlll ... ,tl'LDla 

{ustiticaxão na. pr x!ma sessao· 'lt'cÜnária. 
. ~ li §·eW.1Ek...·!...!~~sk. 

A ·emenda visQ,. a objeth'oS:· !i~I~~~=f~~:1 aprgy!ldg·._ -- . '.~, ~ restabelecer.o texto d~f~~~i:t:;; l . Presidenciül, premiar 05 R",alIi;âQ . (lnat.:lrut~t:Qj.e~õ de 
qne serviram em zona de guel'l'a. con- necretQ Ll'dlisfatWo 11.l~~"': de_ ~_~.64 
forme definida em ·lei. e estimular a . {Ali .1jã.4. â"e .:;uam:: 1Ul~.Çjf« d.e 
renovação dos quadJ.'fOS do ·Mm\st&do . _ mgem) 
das Relações ~xteriores. 

O ante_projeto de lei. e.nvilu10 pel-o 
Poder Executivo, c:n seus a·rtigos.~ 1.. 
meíN't segundo e terce~To, preconizava 
a meaida ora sugerlda, mas oom r ,de. 
tio que mepeceu rep~06 quant:o à 

saber que o· Oongresso 
ap:rov·<>u,. nQ:!) tértnos' d·o 

da ConstituiÇú,{l FederG.l, 
...... ", ........•........ ···i Presld<nte 

• 

.. , 

do Senado. FE:de:ral. promulgo o se· 
guinte 

DECRETO Lli:OrSLATryo 
NV ..... ., DE 1934 

o Cong::-tsso Nac:onal decret-a: 
A:rt. lq ~ ro:~.nUc.c Q ato õo T,;)

LU~lül de ContüS na União, õenç;ato ... 
no de registro à escritura de co::.np. -." 
J venua, lavrada em 16 ele setemb.lt 
de 1949. relativamente a uma área ·Ul~ 
t=rr.B situüQ..;\ em Pep-eri~Chn.l)e~o. 
nos D:stl'itos de MQtldal e· D:on~.(~ 
C~rqueíra. Munictpio de. Chupe.:!). 
~~tado de S+nta Catü:rma. tendo com', 
outorgante~veI1dedora e. sup:mnte ... ·• 
tl.ênc:'J. das EmDI'~as lncorpm.'ana.s ~!) 
Património .i.{a-c!.()ual. e COffiU O\lt.Qrg;l,·" 
do~com.pradol". Dr. CHIspar couttl1h'J. 

Art. '2/1 l1:.st~ Decret.o Le-gislat-h'i> 
entrr;.râ em vigol' na data de S[1:. 
publiC>3Cão. rel102"adas. 8.'3 dis})Dsiçõel 
é:lU . .ÇonttMio" 

(Moura Andrade) - Em dIE~u.::'QaQ 
a red,:tcii2 f!paj,.__ . 

Se nenhum do.s Senhol'es S::laào-. 
res dt'5t'jr"t fazer Ufi() do. p~la:in .. 
.encerrare!, a di&!u.s&ãfJ; <Pausa). 

EstA encerrada. 

irá á prcmulge.ção. 

g a seguinte li I'ed:l\ão fln:\l 
aprovada; 

Relator: Sr. Lobão <ta Slh:Cir,a;, 

Fa.ço saber que o Congresso Naci()ool 
nal a:p:::ovou, nos têrmos do art.. '11. 
§ lI?, d<L Constituição Federal, e eu. 
•..... : .... , ..•. ; .•.••. , presidente da 
Senado Federal, promulgo o s.eguin.tt.i 

DECRETO L]"Glsi.ATryo 
.~ $I', ti+': Dm:l~_ . 

,.0 -.Congreszo Nacional decreta; 

Art. 19 ~ mantldõ O Doto do '!'ri
bunal 'de contas da União, denegató
. de registro a esc-ritura de comptll 
vend~ l·:>vrada ·em 27 de outubro 

de 1949. relatívanlente a uma área d& 
t-erras situada na ':PazendB Bartyra", 
Estado de . São paulo. tendo como 
outorgant.e-vendedora, a· Super1ntell.~ 
d!ência das ·Emprêsas lucorporadas lb 



.:patrimônio ~actone.l. e como outor~ traao à. .MJSa uma questão para sua 
dehhe:a.ç;:o, ago.::a ou posteriormentt!. 

g.do-comprador, Alberto Alnt~in:~;M~~a~dí.~ .,~~!~~~~~~~~~~~~~ Art. 2' Il>lte 
ell tr&.·rá em vigor na. 
publicação, revogadas as promulgação. 
em contrário. .li; á. seguinte a. redação final 

aprovada: 

Hi al$:Ull1 tempo qtlf OS projetos d.e 
d4 . decreto legislativQ qUe aprovam trs4 

tadw ass:nados entre o Brasil e paI
ses estrangeiros são pUblicados, no 
Diario do Congresso, tanto na parte do 

"',:~~r~~~~~!; Faço saber que () Senado Federal 
"": r..provou, nos têrmos do 8ft. 64, da 

Constituição Federal, e eu. , ....•... 

(ll·Mura Andrade) - Era dlsct:.s::.ão 
a redaçPft Una], -

Se nen um dt1S Senhores SenadO .... 
fllzer . uso da palavra, 

a diSCUsSão. <pausa): 

Faço saber que o Con..,r:.resso ~I:lC~O 
lial aprovou, ncs têrmos do art, 17. 
~ 19, da Constituição Federal. e eu, 
..... ". . . . . . •.••••.•.• Pres.,dente do 
Senado f"ed~rt:.l. promulgo o segwnte 

... , , .•. , ...... '" , .. ,.' presidente do 
Senado Federal, prom\ltgo a seguinte 

. ll.ESOLUÇAe> 

N9 " .• ' DE 196.4 

suspende a execução do art. 20 
da Lei n9 2.901. de l.:rãeüüluoro 

. de 19M 40 EsiaM ao pu!Ywr.-
Art. IQ It 5u.,.p~~a, por i.ncuns~l~ 

l.U~~onalidace, no." têrrr.ru da áecLSao 
definitiva protenda pelo. Supremo 
Tribunal Federal. em se~ao plenár'a 
de 4 de agôsto de 1958, .na RE'prese~
tacão n9 356 do Purana. a execnçao 
do art. 20 da Lei n9 2.007, de 15 de 
outubr-o de 1956, d{) mesmo E'.sta~? 

'Art. ~evoga1U-e:;:.5 CHSPOS1ÇOes 

o Congres.~ Nacional decreta.: 

g~~~dO~O~O o n~ue ~os ~~~~: fO~ 
refere ao s:nado - d.e.sr..com

Q.,oh:ad,,,, do texto elo- acOrdo ebjeto 
aprovação. • 

Tive conhecimento de que o Mmis
lérlo das Relações Eltteriores dá • in· 
terpretacão de que Só deve ser pubU" 
cada o tex~o do. acôrdo quando ratifi· 
cada ~lo Executivo. 

Art. 19 Fi' mantldo o ato do 'l'ri. 
bUDal de CO.llta-s da União. denegató
rio de registro a contrato de empl'és
tu'no com re(;ur~ proveniente~ oa XI~ 
locação de Ietl'aJj; do Tesouro. no mon
tante de Cl"S 20 • .1.01.."0, .uO.O{). (d.uzentos 
milhões de crUZeIros). celebrado em I cl;nt'ôl"1". 
21 de maIO de LS6J, entre a Uniao e 
OO'Vêl'Do do ~ta<io do Pará. J COl''f.::es.so Naclor.al decreta: 

Art. t Y l!: ma.ntido o a.to do Tr1· 
tlunal d.e Contas da união. denega.tó
rio de registro do têrmo aditivo ao 
Qcôrdo celebrado entre o G011êrno 
FedereI (Ministério da Agricultura) 
e Q. Estado da Bahia, para manuten
ção da Escola de Iniciação Agrícola, 
no MU:nlclpio de Santo Estevão. em 
1'1 ele abril de 1953. 

Art. 2<;1 Itste Decreto 'Legislativo 
entrará em vigor na dc'tta de sua 
pubHcação revogadas e.s disposições 
em contrário. 

O:scUsSá<J. em turno llntco, da 
....wlll~~@eriç:rcii;:pel~ Co-
nIje.s~Q~ ~açãO em seu p.are
~,- ~_lQML:aí[J'roJe\o 
de Resolução 09 Sô, de 1964, que 
:~.!!.d~!!LP~fí::ã.õXfc.U.Ck Ila 
~l<.lIII1.. 4e..lli. !1e. 9utu]>ro de 

1956 do EstadQ do Paraná
d.!§l!2i:tlvo jje.l'lor_ltdp __ :Jftclil).Sl~t~
~ DelL-~Rr.runL.JJ.!bun!ll 
~~ 

." SIl.. PRESIDENTE: 

2° El5te ~creto L~1s1atlvo 
em v~gor n3: data de· .sua pu-

rev().gadas a.s disposições em 

à _ordel!l __ do dJa I~~~~~~~o~!{ J"'e~"~~.-
O congres:o Naclonül decreta: I "~~~íi"::-maté:·ia constante 
Art. 19 E' mantLdo /I ato do Tri- ordelU do dia. 

bunal de contas da UniãO, denegató- O SR. ALOYSIO DE CARVALlIO: 
1'10 de regístro a cont.rato celebrado 

!!!!!...!!!:~~ 
o Ministêrio da· e Obras Sr. Presidentel peÇo 

.N.E.F'.), e a ordem. -
r~:'~:~~u%';oUsina.s Metalúrgicas, em O SR. PRESIDEATE: 

. de 1953, para forneci' Ülour4 Andfâde) Tem a palavra 
materja.] ferrov!á.rJo. o nobre Senador Aloy.310 de carvalho. 

Art. 2() ESte Decreto LegiSlativo 
en;trará em vrgor ha data de sua pu- Q SRI ALOYSIO DE. CARyAlcU9: 
blicaçãl? r-evogadas as disposições em (PQra uma uestão de ordem) (Sem 
contdr1o. revfs60 fio orador) _ ar. presIdente, 

\ 

, 



01/,1<10 00 CONGRESSO N~CIONAL =n 
trcs quadrau-os, sendo' tud.o mais, pe
lo aLnas até hOje. 6Õt.lente ênus. 
1..1, a ~'asllo. é;::ea que 
se.U -s.g-n f.c~çüo eCl.TIõm:ca, em 
J~~/.o a fihrtlidade da que n::Js 
·v....... t! pI"C-.:!.t .. mente a 'lU2 
ft. c3.:d.ua no ch::.mac.o "nGlí~,~,;;~"~::~ I,~~,j~ 
(ELc:!. da à.is terçós de~'i~ 
t:.u;:; J.t1)O qUllúm2t1·os de 
C2.C.;1. de dDi cte:ços desca 
no t~:Titól-:o bainno; por 
(:0 que isto pareça. percorre, 
tctallllel1te sêca. .Il:So' e"P11ca 
Inanenw ristado de penúria 
llDmla pUblica do' méU ~ El:;~;;q"ê~~1 
fl.t}.:a.tÍ.~straçeres locais. ri 
c:a. outra CCUS'.f não 
"ê;:, do' tcm1=lo. senão 
tt'ecu!cO-.s o11undos das 
vas deSpejando-os 
que foi sempre o 
cus recursos . 
!'tão somos" que' 
te contrrrste, o fa'i;or 
eCOtlón\1Q da Bahia. 
geo:' política Já 
m\cãmente êSSes paço paSSiVO"'~~~~I~~::~~~i1~~~~ a. -:ua b'a1'Xa 
TodaVia o ·.à1"eu 
tressa posição vithna de uma, 
in"júStiçl1.. Tem êle ~SG~J':!1, (!.., Inaior ",,".,i.l 

sêca do' pais. tão grande ,;~l)r::~~;~'r.<,~;~i0'" dentro dela, dOis Estados 

e, pOSSivelméJ.:l.t~, ~;d:~~I.~~~f:~~~;~:~;~~~::~ ""'.""P não Ud.era 

A influência psicológica dr.j 
lente ê fato incontêste e se rio:,itiva 
na' discrIminação que se ",e~rr;:>,,:;:;;fi~!: 
do na distribu(fláo dos" 
de~ajs parn rin::! eSl)~c.:ifjca: n,1 
tados do "poli~ohó~·. Nã0 me 

sóm'ente a recursos fiUH1Cei;,!·:,,;·> ~~~~~I'~~~~i~f;~~~~it~ ao~ de tôda. natUl'e2,~ Dç rdc' 
aos auxilio" fin!tnceir,-,s 
.ao combate às sêcas na 

(lrçamen~árias e créditos Ceará.'-- no ano corrente, 1~~~h~~~~~;~:~~J 

~om~;;·~;;:do 

man 18 bilhões e 426 ml1hões de cru_ 
zeiro~, dos quais 11 bilhões e 409 mi
)hó.::s são destlnados :lO Ceará .E' tun 
exemplo. Além disso, ü ~l'ande Esta_ 
do n!;)" destino foi aquinhoado. co:u as 
sed2s do Banco do Nordeste, ,do !Hlal 
tem doi~ diretOyeS; in~c1üsive o presi
dence. (A. BaJ:iia não tem nem um> e 
do D N .d.e.s',. sendQ (1,ue a :sede da 
SUOENE foi para Recife. orgai1:z:L 
ção essa que' tem. atualmente. CO'J\.O 
presidel1te um ilustre técnico cearen
iSe. Vê..se, por aí, que o ('assunto 
sêca" f'Oj totalmente levadO pa,rf\ a 

Mon([.!n) - Tem a palavra. 
Senador Gouvêa Vieira. 

atuaI" "região nordeste" que tem co- não está pre~ente. 
mo capital o E~tado. do Ceará .. Cito 
O exemplo, Sr. ?residente, par,) po_ Não b:l mais oradores inscritos. 
sltivar uma circunstância que. alénll :~I\'i:~a~àa~:mai~ havendo qUe tra,tar, vou 
de tudo, ca.racteriZfl um parad6xo a sessão designa.pdo para a 
significativ.o na economia do meu a seguinte 
E.$ta-dO, pois qUe devendo ter êle, se .. 
não a prima.ma, mas, peló menos 
pãrticlpação .jiIsta nos favores fe_ 
derais. para n solução do mesmo pro
blema do qual êle é .. posltivame!lte, 
a maior vitima: por absurdo que pa
reça, não tem sea'uer o destaQue me
recIdo, .razão essa. do atras-o; ~Qm O 

ORDF.M DO DIA 

1 

.. 

se.rtão, Município. de Vassouras, Es 
tado do Rio· de Janeiro, tendo 

li~~~~I~~~~~~~de Direito 
Pal.1lo, 'de 

os alunos. 
competên.... 

de 00-
um co· 

S\~~~~:"':;~tgo~:r. permi-tE cIdadão 
as energias era possuidor. 

O Professot..que .Sslm dominou, na 
"."U- ',,11" época, o grupo dos seus dlscfpulos. 

h<lmem que refletia, lia vlda i>~
grande poder de sedução péo .. 

I 



(Seção 10') 
._~~.:r., 

sca.l €O b~:i'L:ma. v()C;'!.Ção de t'.~>~l- O SR. ALOYSIO DE CARVAT~O compa:lhc.iro - tcd.as ncs que. neste I c;;:~~:lt!O!; t:c:1t~CJS, cn~,e o.~ ~U!' i i o SI'. 
c.-,.t!!' . .:.1o:. - Pois n10. Pais. mihtamos lU!. p.oHtl.êa. estam.w I Arm::r.co S:::eõ Cie C~\'êirJ. e o sr • 
• s_~ p~~é.~seU10S na. SUa bt06r.afi.a,,~:~: O 57. João AgTip~no _ V. EX,=J. io .. homenageando a. mem6rl6, de um no.. úcW·,'.O ~\:!.:'.ilic.Jel.ra., e cujo deferi-

2~ç::r d<:>wn, dos seus mu ... tils .atu.n . u tl zou com nlu.ta ex".1.ticâ.o a f.tgura roem (!ue çleu à vida. públ~ca o melhor! mento pela ma.,s .alt:! C.ór~e de JUS. 
tcJ. se- pudÜS.iemos na. .su~ vlda de ,~~.l, riste. e homein PÚbliCo' de Wal- d'e sua dedicarão O melhor de smH: t~ç:t c' nst:tu!u o m~c:o (J,:l cz.mp3nha 
oitcU::t ano.5 !:ealçar ~ 50 :~~tr~ C

j
.5 ~el~~r Ferre!r.a, e agora se' volta. para virtudes, o meihor dos .seus lde".i.s. E) de re::'ernocraüzu':ão do P.c.!.s, p.)rqve-, 

gre'1.c..c's 1110m~,l.1tos que ele v~" .... i.1. ta - rd des h'.lm<lll" " para o ch"- note-se que a po1itica não tu~.s:do entoa, tcd . .cB.!>e :;.:ntir~~ a'I::!~"nradiJS 
vez 5r Pf,-idcnte deveese scr () da f.Uas qua 1 a - -o.~, \J a asp.iraC"io nnmelm ou ~xcluslVa da l~O til] diu:::t ode ren'.nd caça0. cal 
sui a..·,.~ensã~a"'- ao sêcretariado do Go_ fe de familia~ Ne_se tlU.rt~c~l:ar qt~- ~ua existência. A vocação que se ve_ll:b:'fàJoJes rl"ub1lcDJ, tc~o_ -se selltiralll 
v':!I'oO -l~cd .. o õe Toledo quando, em ro dar te.:L~m~:h? de ~nvlc:o ,ue ,,- tia nêle, nas primórd os da sua atl- &a:'ant:do-! p.::a Ju.:.tü;a .~o ~~nis_ ~ . 
S, P.:::uL.>, ca:ncçau a. c:un:luilhl r: ve, .a~?wnn.s"vez~l:i, ,;urn,. ,\~alr..;r..~: l"id:'.de r.-úbltc:1, ter:a ~ido a do advo-I Como dl2.1a, Sr. Pre.;úer..e, nae seI 
constitucionalizuç:ão da País. Tr.lvcz, Ferre .. ra:. A-o,.'j pr.me,L3 f.l!"lO~ qlL t. ~ado, qlH~ ('S acontccL'llentos polUi- Se deveria. re,a~('ar aqui, somente {) .p:).
nU!:luc!e mcmen~o, muitos se SU'l··~- V~, hab!Luou·,se a rc:~nl-.los, ~ern{\~~al. C0S à:e S:':o PaulO cor,J\.,~'ram à püli- Ut:~o ou sommtc o r~,vo~.!do ~u tO" 
en~"'C:""m c~~ {) faUJ de que no r.c~ \ m~nte, em sua re.:nde!}c:a, nurd ) .. .0- tica. Trouxe para {) enrcíc'o de~sa! mente o prof~·'.sur. D.Hc.l s:>!·c., ~J. 
fe.!:3~;'-'\Va!dcmar Fqrreira no AdVO-/ tn a03 sábados. ~~ c.ercu.de tt.es. ou arvic:l:,ade uma' "l'onde VOCf":S.O e um' L:03f':La de \Va~demar Fl'rr:J:t3" ú~ .. 
gado Wa~den:.:1r Ferreira,'ne> JurlC:',~ quatro anos 'plu't~c~pel, p:1.a uJ.tma prOfundo espírito público, e ã.::: ener- I t=,;' .. C2 o b'ó'inl.fo nUm t.ó ~(~,:.s:~p tr,s 
exceIt-o que já o era, pud::-,sse resi~ vez, de uI!l de.;r:es J~nu.res, e tOl y~ g:3"'3 do seu temnrram('nto j~ltlt"vu-.!'e' c...'p ctos: g;'ande n~v.Cta.ao, ,.~:-an'13 
dir um t~t:irito públlco como o sen,: dos espe.tac~los maIS, b;1<;.'S que tt:s um3. bravura. civica, que era e Mrá I p~'olc~sor. grande p-Cht c-J." E-jfI;n, t'1'· 
wr.a dey.;ç.o ).}o gra.nj~ a·.; l'."·'; j tCm~mhei: cerca de tr.n.",!- (u 4uaren

o
" semOl'e apanisil) da sua vida. I Cos rec~phccemcs a sua fc!.h-:t ce ser-

de~ocní.L:ccs, um pandor tão forte ta Q?Scendsnte.s .seu.s~ C1 eA) Que ~3 Od • \"1{,'O." c.o ;-:1'a il, tac1,os prcclam,::m~s o 
em favor da cOllstitucionalizJG<..0 (Ü I 14 fIlhos, com tl)dc~ os seus fi1h()~, Q1.!'lndo, em 19-:5, as fôrças denla· ,teu espfríto púbJ:cC tCjo~ enaJt.:c:-
Pa:s

l 
lmu -cxp~riêl1cla, uma Sol': '-1 pcrtanto netos d~ W~lde~'lI1r,~Ferr,e:-· cr:"t:cJ.., brJ~.:e:r2S bu Clvam r.eunll' .. I me a sua V:C,1e]~) jurÍCca, t.crics 

dona e u~na 11':bilidade tf..o Vl', ~'.s j,:" , l'a, ,n~a sal~ dur;an:,~ o J.an.:~o E.~ se.l?J.":l~ fl. c:,~~'~~nl1a da. re~,Gn·tl,tuc O-llc;r:bLi'.m-:s c('n [cu!i::.de o c:::-i-~p'l~ 
condt;Zir os aC'::ltecimentcs, CQ "J) f'" ::t a~egr . .a d:: HUnU-(I. "ob a ,ch.f.l..\ dr: n~Jlzr~.'o d0 pa,s, .d(>lJo~ aa no.te do nL::,';) c o nm·::,o. 
cr~tár:o do Int:.'rior, que então era, I o.uele mdadao, exemplar Po.I d~ f':r;'l- estado 1\0'\'0, Un-ht rUtu-:"s tle walde- . 
do Govern~dor pedro de 'l:,ú .0, ,ta ~ ezemplc.r ch2fe, <!.e f:l.mll.a. ln'!r Ferte:ra m:lrcOU, glnua n.!que!a A. bõ>lra do s:.'u tú~.u;o, o B~i'SIl ço~ 

:~to s-cr<Í cGl.gêro 2.~il'mJ.r-se que I Cult~vava ~le essa tr~.õ;ç,~o de.~de os cca;;tão, !!ssa bf\3.t'Ura cfv'ca: fol a aS-li de ~'[.rmJr qu'~ p2fc..:e um9: U!~ SU"S 
se a Revolução constitUCiO~l~U,')~R ele primeiros tI1h:s e, rel1g:0')Q. .. m2nte, t{)- siur~u"a que deu, em pr'tneil'o lu;;ar, Jl1e-,h res C'!ura', pm d~s :;E"'~''>,homen; 
19:;2 e.lcon.rou em lbrahim N:J)n'p a d:::s comparecp.m aos saba:1os para a ao htibea: corplls 1'f'Duer'dO:lo Supre-I dp- b:,m, da nc:,sa épJCQ.. (!.11! to bem. 
gr~lt.e voz de triblUlo que sar!ud:a, fe'ta em famIlHl. mo Tribunal Feder~l em favor de.' Muilo bem/) , 

LTA DL:':; 
nas rURoS de São pau:o, a ajma p,o- O SR: ALOYSIO DE CARV AL:::::O 
pular, teve em W.aldema:r Ferre:.. .. a o _ Sr, presidente, melhor do quz as 
cé .. eb~'o que soube dar àCluele grapo palavras que eu IiTOfel'isse, uma vez 
õ.e.h~mens que, sob a chefia do Ean~ qUe não foi dado.~ como ao t;0ob~e C"":"' ... ·, ... ,,;::.O t'~ S~~.-l~ Icl:OS do p;e.s:tian!e e do V:ce-P .. c~l-
balxador Pedro de Tole~o, encarn:'l:_ senador 30ão Ag-r.pmo - o pr:vlle- ..... .1. ~~Cl .. - .... ~ ::l.:nte da n:e>JÚJlic3. 
v~m ~ mp!hores a51?lraçaes e os ~als gio de um convívio tão int mo com 7 a RSU~IAO, REALIZADA E.'\[ 19 2<}J ne~bç::o F~l1al d~ projef-? de 
Vlvos/de:tlS d'Gl BrasIl! a constân~,.a. a "Valdemar FGITeíra,. melhor ~-o que I' DE AGóSIO DE 1964 !Je:::rç~o Lt,:;dativo U'l'lr,el'O 4-0 de 
tenaCldad.e p,.ra a v tóriil. Es:.:\, se I as minhas palavras dirá o dppOlmento l:!:! (r.:C.:.:"3ro ·15-A, de ICe;, n;!. Ca"a 
não veio na 9 de julho de 32, f:}i. em I que acaba de prestar o em.nentc rc~ A~ 15,C\) hJras do Jfa 19. de~ U3;êsto ::e C~·,"'.:;:n) que. aprova a Acórdo de 
16 de julho de 1934J plenamente as- prr:entant-e da paraiJ::u. de 1964, na l$ala das CamlSSoe:;. so,b Int r.:â:nlü) Cu'turaT, assins.do cntle 
segurada. I Wo.I<:Iemar Ferreh'a não honrou so- a preSidência dQ Senhor sen<ulor Pe- os l1:stados Unidlos da Brasil, e aRe ... 

Mas a 's}l.rprêsa ~e vermos ~:al~e·1 m~nte a cultura- juridica do Bras.n. dro Ludovico, pt.esente", os Senl1?r~s púbIic~ dl (JcIô'l J:a, em Eo.::otâ, a 21) 
msr .::!rc~a ~aquela aç".:o publlC~ HOnrou o Bra.911 nas próprias raizes Senadcrf'~' Eugêmo Barr~s e Ant(;lllloQ de Rbril ('2 "1:33. 
não S .. T1a ;ao g~ande naqueles que ja I de sua. formação moral: honrou o o Jucá, reune-Se ?- comissao de Saude. 3(» f~ed~u;>ãc FL'1al do projeto de 
o eo.:lhec~_sem 4e pouco antes, C04~Q Brasil representando. ainda nes tem- Deixam de comparecer com causa Decreto Lt:-;islativo número 24, de 
qU:lndo ele se integrara no .n;.~"J. pOs de hoje,. a f:~mra patriarcal dos justifica<'~~ OF fl.t.r.Jlo~~.<' Se!la.dores Si- 19-Ct (nlÍmeJ'-J 68-A de leS3 na Casa. 
menW. ta;n~én?, notável, da h~~or:a velhos chefes de f~mília ~ue reúnem, gefre<i~ ~a-checo, l?lj!t~UlL . RoSad'o. de Origem) Que mantém o ato do 
pout~<:a b. asliella. . - 6 fundaçao d? junto à lareira, os seus, p:na Os exem~ Jo~é eandIdo e Rm ~ Gmberh, Tribunal de Contas da uniã,o dene ... 
Partlqo DemocrátIco -, ?e .q?e t0

1
, I P.10S do. Eua virtude Pl'.ivada e os f; lida e aP.rovada, 3em alterações, gatõrio de l'e~istro ao. contrato entre 

em Sf<O P,,:ulo, ~ dos malS dlll:;€ntes exemplos de sua ccunuta púbHca. a ata da reunião .E!nterior. a União e o Gov-êrno ('lo Estado do 
e dos maIS atIVOS pal'tic1pante::í, . ! t;>.' f I -

, A • • O Sr, Bezerra Neto _ Permite V. como. relator do Projet,o de Lei da Rio de JaneirO re eren e 1;1. ll1s.a.!l'.,'aQ 
, RegIs~ram, as ~roTIlcas ÇJ.u~ safra Ex,lJ, um aparte?' . Câmara númerO 35 de 1963, que ins.* ele UI.1 laboratório eXl15erimental no 

ê.e, entao, ,na cara'Uina. presldula por titui a Op::racão-;','l.U~l(:::ít)jo da Ama- Pêsto Agropecuário da Cachoeira de 
,Assi'3 BrasIl, por outras tl'rra:s do O ~R. _ALOYSIO DE CARVALHO zônia. e dá-...outras pravidênci~, o Se- M.::~cu. 
nos.so Pais, leyando até ao ~orte a - po s nUQ. nhor Presidente convida o Senh!,}r 4q) Reda~5.." Final da Projefa de 
pa1a.V!.3" do trlbun~, do homem q~~ O Sr, Bezerra NetQ _ Nobre Se· 3e.iIador Eug-enio Barros, a assumír Dec'reto Lag~lativo ;número. 88 de 
acreditava o que aqm se pudesse t:ea;-l. nadcr Aloys:o de Carvalho, em nome a pn:üdência e enúte parecer favo- 1964 (nüxnero 168~A de 1964 na Casa. 
~r a l~gitml.a democracIa. até~ OS uL da Bancada do Partido Trub::!lhista "ável. de or.gem) que aprova o convênio 
tnn05 dIas c!a sua vida disto naO des~ Bl'asileiro, ventw àss:ciar~me à mn- Sem !'c-strições é J par€{:er aprova- de Amizade e Consu:ta entre Os Es .. 
creu n1.L"1<:a. porque. ainda na !Ja.s,sc,a· nifesroção prestada 1\ memória do do ::Jdos ·Unidos do Brasil e a. Repú
ta de 19 ele mar90' dêste a!10' em 8:10 eminente brasileiro PrOfc:Sor walde- Reassumindo a. pr.esidência, o Se- blica. Arg:mtina, concluídQ em Um ... 
Paulo, os foto:;r.afOs a.'lSill8:1!u·am a mQr Martins Ferre~ro, Vemo:; na per .. nhor sen'1dor pedf !..udovica comu- 3uaiana. em 21 de abril q,e HHJ1. 
sua pre.<H:mç.a,. já. combalida a EUa. sonalida-de do ilustre extinto a figura nica e3.t.ar €sgo:,aQ~' a mat-éria da pau- 5-9) Redação Final do Projeto de 
saúde, . mas a.mda fjrme o seu cora- til). ica d'o homem público. do homem ta e encena a reunião.' D.;creto Legislativ.o número 87, de ção d~ patrio!a, . 

~ ,re~p0.nsável. e re~peitador da norPla Nada mais !-. ~:-..,o a tratar, en- 1 c"1 0< '~' ·~o lJ'l_A (1<> 1" :. 1"1. C:ua. 
Com q,ue e~c:;ao, Sr, Pre.s:drnce, lurIdl~a, h()Je nUl1s, d-Q que nunca. ne- cçrr.a~se a flm .... :.~ J, lavrun::::, eu, Jcs§ ~..... . ll)~ que aprova~ o· Acôrdo dul .. 

vi a fo a:;raf a de ~aldemar Fer- ccssá}':o, 9 ~xemp-.o ~o, seu çassado!·.s":'?~'(<; de O:iV~;'" F::!10, S::~rc~:'>üo tural entre o Brasil e a ......... ·.iJ:e.s,s:
~;ira. percorr?~do, a tre, as, rtli!,s .1e I n.a v.da publ~oo. e jund c~ do nPais, e, "ad lce", a presente ata, ql.le, uma nado em La P..lZ, a 29 de lr,arço de 
'-1_0 pau,lo, (teode a. Praça em Re0l!~ smal que nao pode e n~o d .. ve ~er'vez a~ova(l[l, será a~inada pelo Se~ 1938. 
blica Ilt.e o pmQa da Sé. nlOstranQO I eP.egado, Nunca o Bra'l) de.penueu 0001' -Pre<::idente 61'j,J Reda,çã-Q Fin21 do Projeto d~ 
que naque!a ~lori(lsa velhice de oi- tf:!nto do revivesciment"c da ordem ju- " Decreto L'e-glSlat.ivo n1mero 69, d~ 
tenta anrs; ?ind:l vivJa O mesmo ho- r!c.ica, CC'lUO nos dias que átr2.~'e~sa_ 1S34 (nÜIllerO 156-A, de 1~64, n? casa. 
mem co Pc.r::'ido D::>Ulocrá-tioo-, o wef'- D01. t:âa estemo~ de!'cspercdos por- ... de Ori;-em) que aprOVa o Convê,.nio 
mo S~r:.:ct:·rjo do Interior de 1932, c I o,ue crr~OS que ainé'a 1-1'1. nos <;-). dos, C-O':!!~sf.o c:e r!]:::,~"SO na.ra o estabelecimento, no Pêrto de 

m~~;~ ~~~;:~~,Igs dl~~~~';~fg~ ~~~~~~~ ! ~~~~~~?;:~~~ a ae.s;;'S~n~cg,~CI~~~~" ~~l!~: 14T "- r~ , .~ :~~.[~:---ni".\':! ~:'.::r:~ ~llii~r~e:~!~O d!Z J~~~~i~:'O;;,~~~:, 
1'\ S1,"l 1n- ~""cm p:'l-a. FJ:,uJr1'?1e de detnar Fcrre'ra é f:~·ljra rr::'o-e~f!1ta- o J ....."'~ L ~ TI:-:'a M2~c:d'Orias t,i1-~o.;:'~n' .'. e n:)cr .. 
:~::::~o c:~ ~'o P:'~!o, O'.:·,,:,~ !~·l la Co ,tiva, ~ vendo nêle um siml::olo ~f''ita ~D!"n~('§4$H Ilí? ~O DO ~"'~',::!.'j p:lc RCPúhl:c.i' da '30}áia. 
,-.~ ~~:~:."'r \7~~,-';:;'~ _ rl'io f~''-'r'' I "dc""1 jurídica. do pri:n~::lf' do O:r<,i~ A_ O' ..!o .. 1.o • 'lQ) nE:'r,ç-:') F1.~~l do pro:oo da 
m:;:to, 1;-.'> ~''3': 11<; d,r:s, tcdcs os (111(> t-:-, i,'d;~,"":,~t',·tV"C'l à <;e"UnH!'"'a e roo ele- (:-."':'l'R-.~-:::'"~~.::~.'.) :t::2CrJto Legislativo r:('~.-:,,:no ê\ c.a 
:3 d':":~"~-:l f C~'.La (.1. .h ',. 'J. c '''0 ::,m'olviincnt0 do Er9~11 (lue nó.:::. !"eUs " _, 12C4 wúmero H3-t.J.) de lS~\ n'J C:-1a, 
::~'Jdo~ Co .O:reHj. fl:> 1:"'''0;,\1 :,,,- ':L: r:v'!r"úr:c3 do r(:-:to df' V'..sfll part'dâ- • r_1 ~cz;.s.sr.s"~:~.a,s do ú..i:~ de~mon ~J' C~'i3'em) !lue mantúu () a1':! d() 
]"":1 t:o '::1C";.~··i.:;nt.:; _ lei Pd,js,'j-. I r:ü, rri.,c: 8::,"<; t"e'oL:r:'')s g::l;"i',:,~r"'~'('"I; c.o nLs c;.~ r ~ .:,. L.:> r.'o ú~ m.l no- ·J._~;mnal ~~ Conta..s u.a. U,lJ!.'3 d-"""" 
.<';Ç', '1"~;':'~) C'3 ~:-l:1. r:~ s?nt!:lo r."c~{,"JI de <;t:.'l vid!l, nJ-S \'Cc:ntos. e SDS.:.:nía C Qu-:to. l'eunc~se O'aí-ório do reP"lstro ao contrato de 

t~ ~"; .•. , -', h::-.l1:.:.-:r!:o, r"x,T}-f' o f', ~C"':~m::'S pshotrl-rl',:o-rr,<:, t'C'"f:o rno- ?:~ .. ;:...;:t:n~.~',", ': . .,.:, <.: ,~'" -_.) de);' ..... "',<stlr-'l no I~O!l.· ... nt ... c .... C"' 
.. -. ~1.~~.1 ,'., ,.. .-;' .. ;) e~-:;c;:O.~l' :t:,),' ri. r':>!1to, orr:;~o;:.d!l'" à '11f...,1r~a co prc- ... - ~. r, -~') "" , .. ~-' . -~-~}r 2:0o:C~J,G'.'J'O (dU':';;-tlJs- .~':"nl-'~'·:: ;·'(l.e 
1'0 r .. s o::'i : -S, Ç':!3 1Tl') prt::.:dr-rr-m f·-~,:,,, \'7:-!1.rf\1.ar F::'ITf'i":'a, S:'Tl~dor A"!1+:,r:iJ C:--r!03,: ~~~:::r:tes. O" cruzelrc-'J)'" entre a Uni,,'";o e o G:vér .. 
t1-,L::~.'r.:!1 .. , o f:Ó ~s ~1~:'" ;';.'l:,:i,·" :"',-) -.~: -.':.:': •. !.~:'o c-..:. ':~~~':I:"; no t:'o ._;~~O do Pará. 
Pl~).~:r:'t; C~:-l') .s S:~=.s v!rtud:-s p:lt~ \ O ~R. PLOYSrO DB.C~'P.VAI.P.:O :! L-:-:::::::'3 FL'1:.e::.t::l. 89) Red"t?o fi-r.L'l do P;-o:·:.ta de 
t:(,L~r-<"S I - Dnse b:om o ncbre ]I"t;:O"'Ofete do, n'!". ". e'~ ' .. ~~jol"tl·.vo n. ' ........... r' 57 'e rl t'd T b" Ih· t B ·1' t n.:..:x.1rll d~ C"::-~l.:r:f:';-l'. ver motiyo . - _.v -_.... ".' _ .. .., u 

'f::::!.'v~r t'll n,:d:·~l~!:!.r ?e:''Mil'a, all>m j ~ r o ru a ~ \1'" r~' 1, eudo, n~;;.", iust:L~caêo, 05 Se J'ore..; C::-nac1,ores 1::;4 (n1.l.t!1e-ro I35-A c!2 e'ô!' n; C::: a 
e!3 U'TI hSl'·',l t:..::r:cr,(o d:âríamcnte da.~;; 1due o Re~ o?~ ao .(;)1 a ,Tl;'rS~rlO ::;~;,:--;:ui~ ReI.::':;c, <,'úlio L:jt~, HaUre .. d3 Ori~em) que tr.anté...,.. o ata do 
ao e~tuà::), d~"iUÇ:do t0.:i::s L" ho:','" .<.! na ~1~Qr -err.e:ra ?!1:,n.~~ no ,::fn- d G . ""'ri1.1.>ne) de CO"to.' da U-.'.':..... ".""e-
.rI" • tid paI tt o Hele em t n dê.::: o urgel e Sc'J~~tl.~ Archer. J.. <.l .... ~ .. ;~ u " ue ~eu di"l sô~re os livros, sobretud<' . O. 1 C . ~' ,c:~ o ~se rr.e.lóric de rcz'stro a CO:.1I-,Tr,to c~l~ ... 
c,''. tvrc' de Dirp:ta Comerei:::!, di.sci~ lumulo - que,.ne ta cC9s.ao, está a A Comissão PlltOva os pareceres em hredo entre '1 Ml"l.::t~::-!.o ch VL~,:s.!,) 
plu'3, crne rm~u e «::'l'Viu até P.O fru1- I ~e fech:tr, na cId.ade ~e Sno Paulo e C!t'e o Senhor Eenado::: L:>bão dl Si:~ e Obras públi-cas (l:::~:F) f a Com ... 
t!:mo, hav''l {'-m W'alde'Uar Ferre'ra a' b:m podE;.mos una.gmar. com CJ.ue veira apresenta das "Szl,uintes re:;!.à. ... panhia Brasil.eira- de Usinas M.:-tulúr .. 
c-Jndir.,?o ê~ PWZ hOm0m bom, Eem'Jf(' ('?n,:tprl1:açao g~r<ll, -: nro il4, como çóes: gicas. 
f(Or~id~nte e €:1crmtador .nas rela"õss dl t t ~P.'.w.r m'lnlfee~açoe<; de nc:tUl'eza 
hlill12n2s. . - i ral'tIdar:a.. Se, aqul estou falandc- em 19) Redaçá<:> Final do ProjetO' d'e 

• I !'(!me do Partllj'o Vbertaànr, _ UUla D';--Cl'eto Leo:i~1:?tivo nú"t1ero 94, de 196-4 o Sr; J':'i'l A.~r!p:,;w 
'V, EX.lI um ar-e.rte? 

pel'mit:l l p~lavra. de e.dmiração e de saudade (número 177·A, dE' 1634, na Casa .de 
por aQuêle a quem cha.mei de grande Origem) que dispõe sôbre Os subs{· 

9') Redaç§o Flno) <lo P.J:ojeto d~ 
Decreto Legislativo núm{'ro 44 de 1964 
(nÚtnero 127-A de 195H ns Casa de 
fV't'lge~) que mantém o ato do Trl-
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bunal de Contas da 'UntãO denegató- 'Pelo senador Bezerra Neto:' exame e emenc2.l" I;m p!2n:l1':o o P ·0- I Ftea~sumindo a presidência o S 
:rio de registro ao termo aditivo ao jeto de L~i da Cã~nara número 102.' nhor Pre:sid-ente COnvOCa 00 Srs, S 
ncôrdo celebrado entre o Govêrno Fe- ' pela ap:·ovaçíi.O do projeto de Lei de 195~, que autoi;za o Tesou.o Na- i nadores para uma reunIão da Com: 

, é t\a Câmara número 104 de 191)4 - ' 
U~M {M:inist rio da. Agrlcultura) e ü'ODcede pensão eEpecial de Cr$ ..•• c10naI a premover a elevação do ca~ I ~ão na próximo dia ZQ, às 16,00 h 
() Estado da Bh1a pa.ra manutenção OI) • pitâl da Compnnh1a NlH;!onal de Al- 1- ras com o propósito de ser ouvido 
<la Escola. de Iniciação Agrlcola no 3.() {l(l a Maria de NRzaré Souza. cUs e dá· outras pl'o\'idenJias I Dr. Chagas Frelws. presidenw ' 
Município de S11nto Estevam. Ferreira, v:úva do exmarinh~lro dtl E..."U ditcuSSõ.o e votaçã!J é o plrecer Sindicato das Emprc,!;.f!s Pl'oprietárl 

109) Redaç.ão Final do Projeto de Al.fã,ndeg'a de Belém, José Alves Fer .. aprovado sem l'esU'içó;>s, da Jorrutls e Revistas do ms~ldo I 
.... . relra. morto por af-:Jgamento quando ' ,u<'!creto Legislaj;Ivo númer1 27, de em serviço. Nada ,malS l:.a'lc.üdo . t"atar, e!l- I Guanabara, 
1964 (número ll1-A. de. 1%'3, na. CaS2. Submetido o patecer à d15cussão. Cerrar~se a reuniãO, lavrcndo cu. Jose \ Nada mais navendo que tratar, e: 
de Or.gem) que aprova o ato do Tri- e Soares d-e Oliveirll FühJ, S\!e1'etáno' cerJ:Q.-se a reunião, lavrando eu, Jc 
bunal de Contas da união que dene- \·otaçio. S~m restrições é ap1'Ovado.' "ad hOC", a presente ala, que, um:l Soare-s de' Oliveíra Filho, SccretáJ 
gCU registro ao traslado de escr:tnra P;'!lo Sc1radoT ATqem/To de Ft~ vez aprov2da. sl~rá ass:'nr.d:l p::,:o Se- I"·a-o. .hoc", a pre.s,ent2 ata. que, ur. 

~{&ro~~~~e ea v~~~:ri~feI~aê~Vc1~ C~Jta~ !!:!!~ obor ?reSiden~e, . 1 ~Jr'ora~r~~~g:n:l'á a.ssinsCa pelo ~ 
Emprêsas Inco:·poradas ao Patrimo- - Pelo nrqulvament-ü do Projet.o nl'1:Cn.1A $EGU;w~')nAQ nZA-_ 
nio Nacional e Alberto Amin Madl, a de J...ACi d.!!- C~{mara número 43 de 1964 Lrz.í\DA E:\1 14 DE AGOSTO DE C· - d F 
27 d. outubro de 1949, -b utonza o Poder Executivo a rnr.. omlssao e Inanças 

llQ) Redação Final do Proj<'!to de a rir a,:) Pojer JudicIário - Just1ça . ,31~ REUNIAO, REA.LIZAD;. ~i 
'D~creto Legislativo número 25 de do 'l'rabslho - Tribunal Re"'!onal do As lS,Z,'l h:,rr.s do dia. 14 d.~ agost.a; DE Ád1JSil'ó DE 196'4 -
1964 (número 113-A, de HHIJ, na Casa Trapalho 2~ F~egíiio. o arêdjt~ ~pecial de lrs.Jc. na sala dl.S Com~sõ.ss, sob I - , _. 
de Origem) qUe ~ntkm o ato do de Cr$ 23.418,880,00 destinado à ins- a Pre~idêI1cia do fir. ~~nador, J(}:tO As lO horas do dla 19 de attÔS 
'Tribunal de Contas da, União drme- tal'acão e adapl'.3ção de SUa sede. AgripJno. present.es .os 'E.!'S. seri3d,v:, dz Hl"64, na Sala. d~ Co~n:iSsão de li 
gatório de registro B contrato ce:e- Submetido o pg.recer à discussão e res Mem de Sá~ DanIel Krie6st. W1I- fnJ..n~as. scb.6. P!e~\ldênC1a do Sr. A 
b'·ado entre a Sllpel'intenrlê-nch 0'3.,5 votação, após longo debate, é o pro- soo Gonçalves, Bezerra Neto e Ed· gemlrO de ~lguelr~ào, pIir.se~t.e.s os S 
Na.ci"cnal e ao DoutOr GaRpar Couti- jeto encaminhado ao Senhor Senador mundo LE"I, reú::le .. se a. Coml.SsãQ d{ls nhores oamel K.rltger, An,cnio Juc 
:Nclonal e ao Do:LoL Ga~pa.r CCUtl~ A!'Üyslo de Carvalh(). pelo Senhor .Projetes do EXet:utivo. 'I Wilsen Gonçalves, V1ctorin::. FteiI 
nhO. Pres dente, 8 fim de que exponha. por Deixam d.e compa,recer, COm cal1'so. \ Bs·zerra Neto. pessqa de Que~j ~z, Me 

12\1) Redação ji'inal do, Proieto de escr:to, O voto verbal oferecido, à Co- justifleada os Sr .. r:.. S(!nsdores. Leite I à,~ Sá, Lino de Mattos, Aureho Vial 
R 1 - , 'missão. Neto B:l.J."ros carvalho c Lino' de Ma-I na, JOsé Ernt!rlO e EUgênLo Barr< 
6t e~rope~g~o enumerOt 36; de-

ã
1964 que - Pel(l, reje~ção do Proleto ~ Lei ws.·. reúne-se a Oo.niis.são de l'"'Ilnanças. 

I~ ,m par e a execuÇ o da lei da C.' nlar." nu' nlero 113 de 1962 _ D i d S número 2,907, dE' 15 de ou!ubro de ." É di::pcnsada :1 leitura da ata d"l, ~ e xam . e comparecer os rs~ L 
1936. do Estado do Paraná Concede estabilidade 80S Capelães reunião anterior e em sel~uida: apro- bao da. Sllveira. Sigefredo Pachec 

13Q} Redação das emendas do Se_o Militares que contarem mais de dez vada Leite Neto, Irmeu 130rnhausen e El 
~ anos consecutivos de serviço, Iniciados os trabalhos da Conüs~ã{) rico Rezende. 

lla' o ao Projeto de Lej da Câmara .S""meti'o o' parecer à .. ·c .... 'o E' lld da t ~ n 'me o 1 022 d 196 ... ,-"u \J \.I.!o:I ~4 são emitidos 03 seguintes pareceres: a e a.prova a a a· u-S reI 
th r , , e 4 (nu.mero ...... e vo'.-,'", sem r.·trl'ço' - é aprova- ., i I 2 13613 d 1964 C d ~ ,. .... .,..,.,. - P210 Senador Mem d~ Sá, fa.vo- mao an er OT. 

que ~ut ~l a ,nTa eSQ e q.rigem) do, . rá.vel. ao proJ'etíl"de Ui d,3. Câm.ara. ,Dos projetos constan,tes c!a p'-ut 
o z o esouro Nao.;.onal a Nada mais havendo a tratar, encer.. I tad s promover a e1evªção do ca,pital da e '. I d n9 112,' de' 1964.. -que ,autot'LU a 80- I s~~o re a os oe segmnt.e ; 

CD.llpanhla Nacional de J.Jcal1s e dá Hra-f a Breumao, avr_an O' eu, Marta cledade Brasileira: de E-ducação a aJ!e- _ Pelo sr. Daniel Kr:.eger 
()t'tra~ providências e.ena ueno Brandao, Secretárta, a nar terreno que l11e foi doado pl.!lo 
,." , . presente ata que uma vez aprovada, União Federal. . Pela aprovação das em.enda" 2. 
149} Redação Final do Projeto de será. a~s;l1ada pelo Senhor Presiden- _ pelo Senador B::zerra NetO. l'a, e 7 e pela rejetçâ-o da.s de ns. 1, 

Decreto Legis;ativo número 89 de 1 te. favor:'tvel. aO Projeta de LeI da C:\- 4- e 6 ao projeto de LeI da CAntaI 
1964. (~úmero f26-A. de 1964, na Casa ra n9 111, de 1964\ que cria no M:!n',s- 09 18S. de 1962. que regulamenw. ( 
d~. Ol'lgem) quI': aprOVa o Acôrdo e11- C' téTio da Educaçãe. e Cultura - Cou- zrf:gos 183. 124. item XTI e 5° tt~l 
tre as Estados anidcs do Brasil e a o:nlssão dos Projetos selho Fedel'al de Educação :.... cal'gos XV. letra. "fI. da Cvnstituição Fi 
Rej:·übJ~C~ ~êderaJ da Alemanha sô- do rxecuhvo em comis~:ã·O' de Secretárlo-Geral e dera] (Reorganização das Polícias M: 
b:~ pr1vllégIus Hduaneiros de consu~ Secretaria de CãJl1!lxa.s. ' utares,: e ~ 
laa?" de c9.:reira e seqs funcIonários, 1l~ REUNIAO RlI,ALIZADA ..E.M 11 _ pelo Senadm' Wilson Gonçalves. Pela aprovação do 2roj~t{) de DE 
oIn:I:1'ldo em Bonn, a 3{l de nove:nhro ,DE AGosto DE 1964 .' favorável. o Projéto de Lei da CÚ- I ,.'·ôto Legislativo n9 .... , de 1964, qu 
de 1%3. 6' d' lst d ~ 'As lG,OO horas c!,r, dia 11 de agôstQ mara n9 113, de 19 "". que lSpõe sil- ~P-:-O"a o reg ro ao pag:J.mento 

Naja m:.lis h:1vendo. qu<'! j.·atar, dá-, de 196 .. 4,. na, Sa:a das comissões. sob bre bel1s,e dIreitos de Compnnhi.as de C,S 452.045,10. a' Amazj] Leite G1lm 
Se por encerrada a reunião, lavran- a P~'C?Idencla ~o S<!Uhor Senador João SEguro Alemãs. t>:1rn\ e outl'cs servid'.Jres do Escritt 
do eu Neuza Jo.anna Orlmlào Veris~, Agnplno, Pres!dente, presentes Os Se~ Em di.c;cussão e 'votação .os par€cl~ r!J Técnico da. UniverSidade do Brasi 
l;b!o: Secretâria Subs.tituta, a presen ... nho~es Sepadores 'Y~lson. Gonçalves. rc:'J, são aprovados sem restriçõ<:s i Submetidos OS pareceres· à. dlscussã 
te ,t.l;a. que uma' vez e.,pl'ovada. serà Da~"l.lel Kn~g2r, AurelIo VIanna, José . Por ha\-er enc,elTada a matéI"ia !:' yot,açãO, sem restrições são a.pl'c 
::.~5m:!da pelo Senhor 'Presidente. GUlomard, Edmundo Levl e Bezerra constante da pauta,. encerrapse a reu- '.:~dos .. 

Neto, reúne-se FI. Comissão dos Proje- nião. da. qual eu, JOsé Soarf's de Oli· . 1 . d 
tos do Exec.utivo, . veira Filho, S~cretário "ad hcc". b·. ,~-: .pe o Sr. Ltno e 1I1att,0~ 

"O . - cf C ' Dei"'''m '.e camp', r:o-!':er, por m"il'vo vro a pre~e:lte ~ta, que 11ma vez cpro· F:,"lio~~veI aO projeto de LeI.,a CA " nllSsao . e on"t,'I.!!,·"a' o ~ v ," .- v mala In !l6 de 19"4 que revoga v _ v justificado, os Senhores Senadores vada <:€"'á assinada pelo ~r pr"~'- ,.. 'Ç' , ~. . '.... ""~. a:'t. 39 do Decreto-LeI n~ 22.785 d 
e Justlca Leite Neto. Mem de Sã e Lino de Ma- dente, :1 . 1 'U de maio de 1933, e dá omras pro 

1n P+EUNI";'O Ex:cBAORDTNARIA fos.,. . , I ddências 
rotAL1ZADA NO DlA-2l..DE._AGOS~ E' d spensada a leitura.. da ata da 14~ REU:':lA.O, Rl~i~~~~ 1:1 ,_O pa,reée:- é 8pro'vudo p-rJa Comis 
16 DE 196',_ - reunião anterior e em seguida apro- !::!-!:~__ _'ao. ' 

~-_ vada. 
ÀS \6 horas do dia 21 de agôsto de Inicialmente, o Senhor PresIdente d As l~.OO hO~f d(: 116 19,?,",~~~gõ~,r.(,: - E.elo Sr. Wils'-'1Í Goncalves' 

19ô4. na sala das Comissões, sob • pre- conced~ a pala vra ao, senhor Sena.. e 196,' .na. a (as I' OmIS_Oo.:>, ,.~d: f".:J.voÚi-vei ao "Projeto d-e Lel da cã 
, dn. W I G 1 't a I?re,sld-enc,la do Sr. ,.S:nad?l' .Joa:) nUTa n9 10·, de 1~4, que c"nced ,adência do Senhor Senador Afqnso / V~ ). wn onço. vcs que eml e pa.- A' P jd nt "e~ te ... a" S~ \J;:<U '-" 

Arinos. Presidente, p:tesentes 00 se~ recer favo~ável ao Projeto de Lej da gl1pIDO, ) es e, c? .P~, ~ez: (}"" ::> W iSenção de licença. impc.st:,s e taxa 
l'lhores Senadores' Wilson Gonçalves Câms.ra. numero 1\:3. de 1964, que au. nhor~ Senad.ore~ D:Jnlel.Kr,l~cer. Mem que recaem na importação de um: 
A10~s1o de Ca.rvaJho •. Bezerra Neto: tOl'iza ? .poder Executivo a abrir. pelo de Sa. Jo~é GUlOmard, Wll ... on Gon- clínica móvel de campo completa 
:EurICO Rezende e Argemiro de Fi .. Mllll,steno da Fazenda. o crédito es- ça~l;'e_5 e Bezerr~ N?W, reúne-se a Co~ mente equipada. doada à União Nor 
guelredo, reúne.se a Comissço de peclaI de C1'$ 16000 OOO,O(]O(}() (de- mIs.s~o de ProJetos, dO, EXecut.vo., _ te Brasileira da Igrej.::\ Adventista dj 
Constituição e Just~ça.· z6Sseis, ~ bilhões d~ :~ruzeiros) para J. ~tn~:l~a de c~~la~~~~d~~~ r;it': 2étimo Dia. que se encontra no Pórt, 

Deixam de comparecer, por motivo 
ju."UfiCll,d,'Ü, os SenhOres .Senadores 
Jefferson de Aguiar, RUY Carneiro e 
Edmundo trev!. 

~ dispensada a. leitura da ata da 
reunião anterior. e. em seguida, apro-
'\-,da, 

Dos projetos constantes ~a pauta 
são relatados OS segUintes: . 

,Pelo Senadilr Eurico Rezende; 

- Parecer apresentando substltu~ 
tlvo .0 Projeto de Lei da Càmara 
número 23 de 1963 - Regula a Pro. 
fissão de Engenheiro Agrônono, Pôs
to em dlscussl\o e rotação é aprovado 
com a recomendação de que sóbre êle 
deverão se mtmifestar Jl.8 demais co .. 
missões pertinentes. 

SUbscrlçao dos aumentos de . capItal ,us 1 os ;"" . .. de Nova. York; 
da Fábrica. Nacional do:> !lIMo, S A Neto, Barro.:: CarvalJ.Lo €' Lmo de ~\I1:at- Favorável ao Projeto de Lei d Câ ... l.. \es .. tos a 
pelo' Tesouro Nacional. _ É· disnea~nda a ~eitura de ata. d~ l1l"E!:ra n9 114, de. 1964, .Q.Uf:'· a1tel'~ I 

Su!.!metld() o parecer à ~iscus~.e reunião 'an~e"icr e em seguida apro- L_l n9 ~.917, de 14 ~e, JU.U~o de 1951 
votaçao, é aprovado, ham<lo os Se- v d " J reorganlzadora do M101stel'!O das Re, 
nhnres .Senádorei; At,tl"élio Vianna~ e \~j~!ando' Os trabalhos o Sr. pre- lações ~~teriores;. e· ~ , 
José Gmomat:d, ~otadO com rest~i<,.?es s!dente concede a palavra ao Sr. 8.e- . ,FaVOrave! ao PlOjeto de O,Clero l;e, 
q.uanto ao ndlan_am.ento q-qe se .. e~ue nad(}r Wl1sQn Gonqalv1~s, qt..e Emite glSla.tivo n . 26, de 1964. que mantt~ 
a exposição .de motIVOS. perecer favorável, .cpm .:; emfn-dns a() o ato do Tnbunal, de Cont~ -da Un.a( 

Em seguida. usa da palavra o Se- Projeto de Lei da .Câmara n.'? 114 i que. denegou regISt.ro ao t..raslado dt 
nhor Sendol' Daniel Krieger que emt- de 1964, :tue altera 11 L(ll n\l' 3.917 de ~scntura. de compra e velida. de 1n:ó· 
te pa.recer pelo arquivamento do Pro- 14 de julho de 19-81,1 que! reorganiza o ,,~l Ce~ebl1ado en;re a S.uper:,ntenden. 
jeto de Lei da Câmara número 101 M:nis:tél'iO ç:ia:; Relações, Exteriores. Cl\, d,,;:'3 . Emprê! as Incc.rpO.;(,rlas ~( 
de 1964, ql" dispõe sóbré D aproveita- Submetido o ~areceI à oi.scU"-'ão P~.t..lmOm() NaclOnal fi S$l.lva.dor Sa 
menta de Professôres, Fundadores de e votação f- aprovat.o 'se-m rfstrlçüe$ hl~. a· g ~e nOvembro df' 194~. _ 
UniversIdades, e dá outras provtdên- Pmsse'2;uindo, O sr. Pl'~std.mt~ eon- ~ ubm~tldos os ?:l.rec~!e~ ~ dUiCllSS3.< 
eias. vIda ,o Sr ~enador '~n.son. Gonçalv.e~ • ~os otaçao, sem restrlçoes :;a-O a,proya. 

Em d1scUES§.O e votação é ,o pare- para asSllmIr a presldênCla. e elU!t,.e . 
~er aprovado, tendo os senhores Se- parecer favorÚv.el. em princípio. pal·a - Petô sr, VtCtonllD Freire 
nadores Amélio Vianna e Wilson' futuro exame em pIHnárJo ao prOjeto Favoravei ao Projeto de Lei da Cã. 
Gonçalvp.$ votado com restrições de'Lel da Câmara nO 121 clt' '19-64. Que mara n9 108, de que autoriza 9. abel·. 

Quanto aO Projeto. dé' LeI da dA~ quanto ao pr()fe~sor fundador, e con .. a,utoriz-a o rinancHnnento. de papel tara no Poda- JUt1tc!ãrio _ Tribtma 
mara nmnero loa de 1983 _ Cria tl'ârjj).O Senador Bezerra Neto. para lmp!'essão de JOl"nais, revi~ta.<:t Regional do Trabalho da 4~ Reg-ião ...:.. 
Juntas de Conclllaç§<Q e Julgamento Prosseguindo. Co Senhor Sena·dor e livros. ' r1.o ~!'édit.() esp!cl''ll dE" Cr,C; 323.157,10 
foI pedIda vista. pelo senhor Senador Be,..el'ra Neto relata pela 'aprovação. Em dlscu,<:.o::-:w i' \"I~t.aç,'io ê o pare- npfa pM'amenoo de divIdas de exetd. 
Wllson Go-nça.lves. ,,:m principIo, re!'iervando-se a ma:or C€r aprovado sem l't'strl~lões. c:os tlndOflt 

, 
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Leg1s1aUvo nt' 61. de 1964. que mantê!.l io.. ca estar esgotada a matéria da sediadn em Belém, Estado do ParA, de tempo de '-erviço dos ex·di:arista.s 
a~cjsão denegatório. do Tril;mlla,l de p::I uta' e convida OS 5!'s. Membros da bem como à emenda D.' 1 da OOmisd,o de obras do Serviço Público Fede; alo 
Contas da União, ao registro do can- comissão para um~ reunião ex'tira- de 8onstituiçã.c1 e Justiçr "Parecer pela audlência da Comissão 
trato de empréstimo no valor d€~ Cr$ ordinárie a rea:izar-se no dia 21 do Submetido o p8.lrecer A discussão. de Constituição e Justiça, a fim de 
4(}.3-.COO OOU,(lO, celE'brado em 21 d~ ja~ corrente. às 10 hora.5. votação é, sem restrições, aprovado. que. antes desta Comisão se pronun" 
11e11'O de 1963, entre a União Federal N.2da mais havendo a tratar, en.. . Pelo sr Lobão ela Sitvetra cJa.r ,sObre o mérit() da. proposição 
e [) Govêrn..:; do Estado (ia Parall)a. cen·a·se a reunião. lavrando eU, Hugo Fa l10rável ac Pl'oJetõ de UI do Se- aqueÍa w manifeste a propóSito do 
COlll recUl'~.QS pl'oveniente,s da.. colcca· Rodrigues Figuejndo. S,:crHário da Il'ad(. n9 179, de 1963, que regula o precei,tuado nO art. 59 do Ato Insti~ 
ção de "Letrgs do Tesouro"; Comissão. a. pre.sent.e ata que, uma exerCÍi:io da profissão de TéCnico de tucional tendo em vista a manifesta .. 

i.-'avorâveJ ao proj'eto de De·ereto VE'l aprovada . .será s,ç~lm:.da pelo Se~ Administraçã-o, bem como às emendas ção do DASP contrária Qo projeto 
Lqpslatívo n~ 54 de 19tH. que ap;'ov3 nhol" Presidente. nS. 2-CLS e 2·CLS e 4·CEC a 16"'PEC Em votação, os pareceres proferidos 
Jl d·eciE'30 denegatória dO Trl~Unaj de 1.8 e conirário à emenda de nO I-CLS. pelo Senhor Senador Silvestre Pêri .. 
Conw:; da União.de registro llO Têr~ ':IM BETTNJaO BE'iI}Zl\pe EM - A Comisão livrava o parecer. eles, são aprovados. 
mO Aditivo ao ajuste de 9 de marçc "DE AGOSTO DE J984 O Sr .. Pl'esJd-""!llte convida n Sr. Da.- A seguir. o Senhor Pre<;ldente a~ 
de 19-60. celebrad·~ entre (., O::1)al'ta- As 15 hora~ do d;a 18 de agôsto de nieJ K.r;€~er à assumir a Presidência. tes de encerrar OS trabalhos da pre-
mento Nacional de Portos, Rjos e C{\- 1004, sob a pre,sidêncla do Sr. ·_tge~ e emite parer:et favorável ·ao Projeto sente reunião, comunica. haver p:oce
nais e a Companhia Everest Er..ge- miro de Figueindt pre~E'nLeS ()S Se· de Lei da '::ân:(\ra n9 129;de 1964, que dido, em dezoito de agôsto do cCrren-
nh.ll'ia e ComérciO; e nhor-es Eurico ReZ?lldf', Wilson G<m-' &.utoriza o PQder Executiv a &brlr ao te ano, a seguinte distribuição: 

Fa'·O.:,,:'neJ aO projeto de D~cl'eto çalves, Bezerra N2'to. oaniE'1 Krieger, Mini:ltério das Minas e Energia o CJ'~ Ao Senhor Senador Silvestre P(:Ti-
Legislativo n9 74, de 1964, que mall- pes~oa de Queiroz. ,!:::sé Ermir:Q f" Me~ dito e<;pecial de Cr$ 30.567.300.000,00 eles _ Projeto de Lei da q'âmara nü .. 
t5m deci~B.O denegatória do Tribunal nez~s Pimentel, reUllc·.se a c.:mlisSão par3 Los que especiflca. mero 120 de 1964, que "CrIa uma Co. 
oe Contas da União cre registro :10 de Finanç:Js. Reassumindo a presíClênc1a O Sr. Ar- 1eOOrla. Federal no Municipio de OéG,. ..... 
cont.rato de empréstutlc, no ~'a;().J dó' Deixam de oompareeer pOr motivo gemiro de Figueiredo concede a p8!la- co. E$tado de S§.-o P8.'llJc, e dã outras 
Cr$ 400.0':0, con,oo. celebrada em 19 jmtifirado. os Srs Virtorino Fretre, vra ao Sr, José Ermida que apresen. providências" •• 
de abril de 19'63, entre a Unlão Fe- Lobão da Silveira Sl'~efredo p,.~checo, ta voto contrário ao Projeto de De- Nada. mais havendo a trGtar, o Se-
den., e o Govérno do Estzdo do RiO [E'itf> Neto. Ant.onif' .Jud. Irin~ll Bar- creto Legislativo n9 63 de 1964, que nhor Presidente, encarrea. reunião e, 
Grande do Norte, com recUl'f'OS pl"O~ nhausen. Ivlem de Sã, Lino de Mattos aprova o Acôrdo sôbre PrivilégIos e pa.re. construr, eu, J. Ney passo~ Dtln~ 
venlmtcs da COlocação de "Letl·.as do e Aurélio VIanna. Imuh:da.des da AgênCia lnternaciona.t tas Secretário da Comi.ssã~, lavrej a 
TesOuro". E' lid.a e, sem res:riçõ~s. aprovada õe- Energia Atómfca. presente at·a., que, uma vez llda e apro-

Submetidcs os pareceres à dLscl:,s.s:ão a ata da reuniãc anterior. Em diBCUS~ão., n Comissão resolve, veda, será assinada. pelo Senhor pre-
e votação s:.o, sem restrIções aprova- O Sr p1'esidente conce:cle a pala- por proposta do Sr. Wilson Gonçal' sIdente. 
dos. vra. co Sr. Wilson Gonç.?lves que eml. ves, fôr.se ouvida a. Comissão de Se. 

- ~elQ Sr. Mem de Sd te parecer favorável ao projeto de gurança Nacion&1. 
Favoravel ao Pi'ojetõ de ])2ereto n:creto LegislativC' nq 94. de 1964, que O Sr. presidente anuncia a seguln-

- , 
Comissão de Economia 

ATA DA 17' REUNIAO. REALIZADA 
iíf b plA 2Q pE AGoS I ÇfDE .... t9Si_ 

Legi.:lativo nQ 2'0, d·e 1964, que deter- di:c.põe sôbr~ os ~ub~fdio.:: do presi· t.e dist.ribuição: 
mino. o registro de contrato fir"","').! dente e do Vice-Pre.:ld?nte da Repu- Ao S1'. Lino de Moatto .. o Projeto de 
Entre a Delegucia Regiona.l do blica. Lei d.a Câmara n9 125, de 196.4, que 
pô~to de Renda em Minas OE'r:lls e SUbmetido o p~nfCfr à discu:fão e aut.oriza o Poder .J:xecutivo a abrir, As dezesseis horas dn dia vinte de 

agõsto de lrJI novecentos e se~st?nt'l e 
quatro, na Sala das Comissões, sou 3. 
presidência. do senhor Senaodor Jo-.é 
Ermírio, Vioo-Presidente, presentl",:' os 
SenhOres Senadores Sebastião Archer, 
Aurélio Vianna, zach3.ria.s de As~ump· 
ção e Bezerra Neto. re(me-<,e a Co.
missão de Economia. 

o 13flnco do Brasil S. A. vct.aÇ"P.o é. sem restriçõe-s. aprovado. pelo Ministêrio d<1lS Relações Exterio-
Eem restrições é o parecer n,ru· Nada mais hg,vendo a tl'atar, en~ res. n credlto especl.tal de •.••• _ •••••• 

vado. cerra'se a ft>un:ão. 1av-:ando eu. Hugo Cl'O 35.000.0DO.OO para. atender às des-
- Pelo Sr. pessoa de Queirn Rodrigues Fi<!u!'ired::. Secretárfa da pesa,!! decorrentes de. v:.Bita ao Brasil 

Pela rejeição do Projeto de LeI do ComisS'vo, a presentf' .ata qm~'. uma vez do Preo;ident.e dos Estados Unidos da. 
Se:lado n9 40, de 1963, que estabelece ap,ovflda. será assinada pr:o Sr. Pre- Amé:íca do Norte: e 
neves valorES' para as multas pelo des- sid'~nt€'. Ao 8r. Lobão da Silveira o Projeto 
cu:nprimer:t-o p.or parte <tos emprega.- de Lei àa, .Câm'lra n9 127, de 19S4, 
dOrES das lels trabalhL<i;as e dtl. ou· que autoriza a Superintendência de 
tras providencias. Armazens e Silos (SAS) Q transferir 

DeIxam de comparecer. pur m'Jtivo 
justWc9do, os Senl10res :?~~v .. ·-l,,;?; 

Leite .Neto, AttU!o Fonton~ .. ]..'r:-:rllel 
Couto, Adolpho Frnnco, 11"'nt'~1 Bar
nhs.usen, José FtJic;ano, ,Lopes da 
CostQ. e Melo Brag.l'í. 

A Comissão aprov.a .o parecer. As 10 horas do di·) 21 de agõSto de para o patrimônIo das Cooperativrus 
lt64 na Sala. das C'omisE"ões. sob a Tritícol.ls do Rio Grr..'lld~ do Sul os 

- Pelo Sr. Bezerra ~{etD o:esldênc!o do ~r. Argemiro de Fi- armazém: p:-omet'dcs vendf'T pela COR 
~'lE'i,,·edo. p:-e::entr·." 0'3 Sr:;. Emico "Re· missão ce OrganIzação da Trlticul

'Bezerra Nf'to, Lnbá·" êa Si1~ tura Nacior.al <COTRIN): 
Favorável ao projeto dt> Lej da Co. .. 

mara. nQ 113, de 1954, que dispôe sô~ 
bre bens e direitos de COmpanhi3.s de 
srguro alemãs; e 

Favorável ao Projeto de Lei da Câ· 
mara nO 121,' de 19B.4. que autoriza o 
fiaanciamento de papel para irnpre~R 
sLo. de jornaiS, revlstas e livr.Js. 

Submetidos os paree>eres à di,scussão 
e voktção,. sem nstrições, são apro~ 
v3dcs. 

- Pelo Sr. Aurélio Vianna 
Favorave] a.o Projeto de L).eCIEt.o 

Legislativo nQ 60, de 1004, qUE~ man
tém decisão c!enegatórla do T::ibunal 
de Contas da Oniá() ao regiStro de 
contrato de empréstimo, no valor d:> 
Cr$ 200 ~.oao.oo. celebrada em 11 
de jull-~o de 1963, entre a Un1ão Fe
del aI e o Govêrno do Estado de Ala. 
bOas, COm recursos ,lroven:entes dn 
colocação de "Letras do Ter,ouJ..'o". 

O parecer é a.prov,ado pela Com1.s .. 
são .. 

O Sr. Presidente convida o Sr. Da
n!el Krieger, Vice-Presidente, a. as
sumir a presidência e em:,te os s;}· 
guintes par€ceres: 

Jo!';(> Frmirlo. Wil<:on Goncal- Nada ma!~ ha~'('ndo fi tratM", en R 

E' dispemada a leitura d:" oh da 
reünião anterior e. em se6"u.àa. zpr()o 
vadJ.. 

V'ctorino FrE'irt". D:mie) Kriegér, cerra~se a reunião, lavrando eU, HUgb 
Me mde Sft, Pe.<;<"oa de QUI'il'oz. l\Iene· Rodriguec; F.gue:redo. Secretál'io da 
zes Pimentel e EUQ"pnio B11'rgs reúne- Comissão, a presE-nte ata. que, uma. vez 
se a Comisão de Flnan!;'3s. aprovada, ferá a::-sinada p~lo Sr, ?te. 

Deixam de c~mt)nrE'{'er. por mot~vo si-dE'nte. 
illstif:eado Os ~r~. S!q;efredo pacile.

Dando inicio 60S trahalho". o ~~
nhor Presidente convida o Scn!l.:1.'Jr 
SebslStião Archer a ~:~sumir a pre.'>i· 
dência com o objetivo' de relatar o 
projeto de Decreto Legislativo n Q 23, 

co Lr4te Neto, An''''n;" ,Tne" Irlneu 
Borhhausen e' Aurf"l:o Vlanna. 

E' dispensada a leitura d1. ata da 
reunião anterior e, em ~egu:da, a:pro
vada. 

Dos proietos con"tapt~o: da pauta., 
Fão relatados os s€'J"uintes: 

da 
Públicas ao projeto 
n9 116. de 1983, que 

trabalhadore~ nos portos 
Irn.bit,uh1 e Ioojaf no Estudo de 

~"~::~l~i~n~o que couber, 05 di
E dno; Lei'S ns. 288, 

1948 • L 756, de 8 
1952. 

aprova a. diligl!ncht 50-

, de lSS3. que aprove O texto do Acúr-
Comissãc (13 Servi o Público do de Cocperação no C<tmpo da, Dt!· 
::.::::;::.:::;,:::::....:::.:::.,.,,;IV;;;~~'-!-::~~~zações pacifica.=. da Energia Alômi. 

C&, entre o Bra.\:.il e a Comunídact' Ea· 
121) REUXIAO. EXTRAORD.1.1iáEIA.. ropéh de Energia Atômiea ( EUR.'\.
REALl2-'ny.\Wo DIA 19DE AGOSTO TOM). celebrado em B:-O!'ili:l. a 9 de 

---n~'i9ã .... - -~-_. junhO de 19i11. 
Submet!<lo o parecer favorãvel à d;s~ 

Aos dezenove dias do mês. de agÔs· cu.ssão e votação, e apnva-do seIU res
to do ano de mil novecentos e sessenta. irições. 
e quatro. às dezessete homs, no salão Ree!'s-sum1ndo a presi.qênc:lJ., o Se
Nobre do Senado Federál, sob a pre- nhor Sf'n'ldor JOSé Ermírjo sllcm:'te 
sidência do Senhor Senador Aloysio à Comissão a convocação dos Senho
de Carvalho, Prc.sidrnte, presentes os reg Ministros doa }t'annda t da rndús
Senhores Senadores Antônjo carlos, tria e Comércio. a. fim de prestarem 
Silvestre Péricle~ e Victorino Freire, e~clarec~mento~ necc-~át"ios pma o pro
reun€.>-se, extr.1ordinàri-3mente. a Co- nunciamento da. me<:m:3, sÔJre 0<:. P;(). 
niIsão de SerViço Público Civil. jetos de Lei da Câmara n.9 144. de 

Favorável aO projeto de Decl;eto Le .. 
3"islativo nQ 9fl, de 1954, que mantém 
decisão denegatória do Tribunal de 
Cont~s <la UniãO ao registro de con. f! 

trato de emp.réstimo, no valor de .... P,~~~~~~~e~~ti6?(.~,;~~~i~~ 

Deixam de comparecer. por motivo 1963 _ COncede isenção de direitOS 
justificacto, os Senhores Senadores Aa· Aduane1ros. :lmpô,to de con~um{) e ta .. 
rão Stelnbruch. Si.gefrroo pacheco, XCS aduaneiras exC'el.o a de previ0~n
Dix-Ruit Rosado. Papre Cllazglls e cia ~ccial, plfS' importaçãl"' di' b1aQui~ 
Leilta Netc). na,rta para fabricarão de filmes vir-

E' lida e aprovada a ta da reun!!o gens e respectivas matérlDs~pr;m:.1!'. de 
anteriOT. Lei do Senado n9 115. de lf'03 _ Im-

Cr$ l.C::O.C;]O.~OO,W, celebraco a 19 D 
'de junhO de lCS3. entre a U~íâo Fe
deral e o Govêrno do 'Estado de Per .. 
nambuco, com recursos provenientes 
da coloceção de j'Letras do Tesou
ro'" e 

Fávorável ao Projeto de Decreto 
Legisla.tivo nQ 82, de 1964, que man. 
tém o ato do Tribunal de Cl)ntas da. 
União· que recusou registro ao con
trat.o de empréstimo no va lar de CT$ 
200.00:O.0C-O,O{), celebrado entre a UnIão 
e o Estado do Rio Grande elo Norie. 

SubmetidoO.! OS pareceres à I"Uscus.sâ() 
e votação, sem restrições, são a.pro-
vados. • 
~eaô.';unúndO e. prestdênclil o Se

MOJ" Arg~miro d,'e Figueu'e<)o comu-

Projeto de Decreto 
de aue g.pro-

"'"'h,,~,' Contas da. 
re,:!.strou a desp .. ~ de "., 

COmo pagamento à Em
Imperial LImItada. 
é o parecer aprovo.do. 

Iniciand·o o €'studo d3. n::atéri1 cons- tltui Unla nova undade manet.a:l". e. 
tante de paute. o Senhor Prc.,Jidente, escs.Ia móvel de salários e<;tabelrce 
concede a paJavra ao Senhor O~nador diretrizes s6cio'econôm1cas e dá outras 
Silvestre péricles a !lm de relltar as providE:nc:as e de Lei do Scn?r!o nú. 
seguintes proposições: mero 40, de lSS2 _ Dispõe sObre a. 

I - Projeto de Lei d-l Câmara nú- revisão d2.s conce<:sões de prt\'i1é~los de 
mero 127, de 1933 (projeto de Lei nu- invenç6~ e registro de ln!lrC3G., esta-
mero 3.:W1C-63, na Câmara), que belece normas para a remessoa de 
"dispõe sôbre a r€1l1uneração de pro- j1royalties" e dá outra.s providêncIas 
fissionads dIplomados em Engenharia, -, de acôr<1o com o que preecitua O 
Arquitetura e em -Agronomia.: Parecer Qrt, 145, Item r, letra a, do Regimen
pele. apNV3.ÇáO do projeto, com .6 to Interno. EstR< proposição é aprova.. 
emenda de nO 1 da Com~são de Cons- da unâllimemente. 
tltuição e Justiça. Naéla maia havndo a tratar, eneer-

n - Projeto de Lei da Câmara nu- ra-se a reusião, lavrando eu, Aracy 
mero 42, de 1954 (Projeto de Lei nú· O'Rei1ly de Soum. Secretárl9J, a. pr~ 
Ulero 4.393·B/62 - n81 Casa de Orl- sente ata que, uma vez n:provatUt, serâ 
gtm). que· dbpõe sÔbre a contagem assiJ;1adft pelo SenhOr Presidente. 
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COMJSSõES PERMANENT.ES_ 

Pt'esidl!rite - Moura Andrade f psn, . 
rÍ :t:d . P:'E'siGtÍJ.1" t-I,(}guCira 04 Gn,ma (P'I'B) 

1.' Secretário' -' DJnarte 1\,fartS fUDNt 
~ 4 ::5~C~H,<í1'lf - (fJlbertu· Ma!'lldifJ PSDI 
3") Secretârío'- Adalberto Sena ',PTE;' 
4:" Secretário. - Oattete· Pinheiro IPi'r\') 
1 ' SUJ)tétite - Joaquim Parente- ,UúN), 

" SUP,E'TIt.e" -' ( __ ,flHH."(:f" . PSOl 
3. ~ Supte:J'ltj! - Vasconcellos T"n'~ ,PTBl 
4.' Suplente _ éIer'ib-aldo Vieira ,Sem legenda 

REPRESENTAÇÃO PARTID.l\RIA 

BPll 

PARTIDO SOCIAL 1J3~10CRATICO {PSt)} - 22 representantes 
1 JO:it? Guiomal'c1 - Ac!'e 12 .. Ant(lnto Salbino -r Ba.hla 

j 13. Jefferson' de AguIar - m, Santo 
I 14. GilbC!rtO Marinho - Guanabara 

15 Moura e..ndxade - Bfio Paulo 
la. Jilí1io Foutana - Santa Catarina 

2 Lobão-da- SIlvêíra - P~lrá 
3 EugêtllO Banus - Maranhãt 
4 Sebastiã,o p.rr.::.Her - c>'Iaranhào 
fi. ,vlct,órw() FreIre .- MaranhãCl 
6 ':{lg"etredc P'achcco - Piam I· 11 G'J!ào MondiD - R. G. Sul 
7 Metiezes PUncntcl - Ce:u'<l 18 Benedito \1aUada.res - M GeraiS 

19. f'iUiH:o Müller - Mato GroSso 8 Wilson G'OnçnlvCl:) - ,Cem-à 
_'9 iV<'~frl'",j" Gurl?:el - R G. NOl'te. 
·10' -Ruy Carneiro - Pnrafba 

. 20 Josê Fel1clano _ Goiás 

I 21. .Jusr.eJino' Kubitschek -: Goiás 
2~, Ped70 Ludo~lco - Goiás 11 Leite Nef,o - Sergipe 

PA.Rl'UJO TRABALHISTA SR1\.SlLEIRO lPTBl - 1'7 repre:sentantes 

1 Adalberto Sena - Acre" lO. Pessoa de Quelroz __ Pernambuco 
2 Oscar Passos - Acre- 11. Jose Ermfrio .:: Pernambuco 
3 VivaJeto Ltma - AmszonaB 12 $!J\>"est.re ptll-leles - Alagoas 
4. Edmundo ueVl - Ama~Wnt:.! 13. Vasconcelos .Tôrres - Rio de Ja,... 
5 Ai'thul V:ra-íIio- - AP1Cl.Zono. ... ' neiro 
6 Antô!110 J-ucá -- Ceará 14 Nelson Mnculan - E'araná. 
7 Utx ftuH R.n.s~\do - a. G NO!'te' 15' Mel1õ Braga. - Paraná 
8 Argemtro de Figueiredo" Páraíba. 16- Nom\eira da Gama - M GeraIs 

9' 8~;r1$l Cl:frvalho - penlamb~'Jo I. 17. ~~zerra Neto - Ma~ OraSSG 

ONIl!.O DEMOCRAcrrCA NACIONAL. (tJlJN) - 15 represe'?tantes 

1 ZacIl:tflUS" df? Assumpção - Pará {) Padre Calazans - S~O I?aulo 
2 Joaquim Parellte - PiaUí 10. Adotpho Franco - Paraná 
3 JOSP. Cànclid.,· "- Finul 11 frlnen c lrnhatISet'l S. Ca.tartna 
4 Dinafte Mariz· - R .a. do Norte 12 AntônIo Cllrtoa - S. Catartne. 
5 João Agrtptno- _ l?ar9.ibn,· 13. D~mlel Kricger _ RIo Grande do· 
fi RUi Pa lmelr<'l . -- Alagoas Sul 
'i Snrlco Rezende _ E. Snl1,to· 14 Milto.n Campos - MInas Gerafs 
ii3 Afonso Arinos - Guanaba.ra I!). Lopes da Costa - Mato GrOsso 

í 1 
PAR fInO l..mE:RTADOR (PLJ - , ~'epresentantt!s 

t\!ovsfc- ge Carvalho - 8ahla 2, Mem de Sá - R. Q, do Sttl 

PARTIDO rRABALH1STA NACIONAL IPTN) - 2' representantes 

1. Ca.ttete- Ptnhelro - Pará t 2, Uno de'Mat-ós - S. Paulo 

PAR rIDO SOCIAL PR()~RESStSTA (PSP~ - 2 representantca. 

1 R::'UJ OlUberf.1 -- .m S:ll1to \ !I, Miguel Couto - R. de JaneIro 

PA.R:rroo SOCIALISTA Sf\ASffiElRO (PSB) _ 1 representante 
1.. !!"l\réliQ'- V\ao.a '- Guanab:tra 

MOVlh1CVOIO TRAEALHISTA RENOVADOR tMTR) _ ~ represe-ntante 

1 A-nrão Stelnbrucll - Rlo de Janeiro: 

P'P~TIDO REPUBWCANO IPRJ _ 1 representante 

1. JúliO _Leite .- ~crgtpe 

" PARTIDO DEMOCRATA CruS'I'AO tPD.O) - 1 representante 

1. Atnao de Melo - Alag.oas 

SEl.l l.EO END A 

. J. Josaphat Marinho' - Bahia 2. Her1baldQ Vieira - SergJpe 

R.E3UMO 

Partido Social Democrático fPSD1, ................... ,.. 22 
Partir,t..' I'ra-ball11ste Sraslielro (PT.B) •••••• ~ ••• -..... 17 
União oémocrática Nacional fUOl>n ...••••••• -_........ 15 
Partidu Llbertndot U?l:::l .••••••• ; ..••••••••••••• ,_ •• .,. 2 
Partido fraballltsta Nac10nal fPTN).. .................... 2 
Partido Soch\l Elrogresslsta fPSP)·, .••••••• #._ ••••• f ••• ~ 2. 
PartJdo SocfaHsta Bradletro (PSB) ••••••• #.".,....... 1 
Partido RepUblicano 'PRl ............... o.. ........... 1 
Parttdo Democrata Cl1stão fPDC) , •. ,.' .' ..... , .. _.... 1 
Movimento l'rabalh.lsta Renovador (MTR}- ...... ". rl"'ct ,. 

Bem lege"nda. ............................. ' ............ ~." 
-. 

64 
2 

66 

I 

BLOCOS PARTIOÁRIO~ 

810130 Parlamentar llldependC:Z;Zfe 

PSP .......................... _. "0 •••• 1 ••••••••• :I Senadores 
2 Senadorea 
1 ScnadOl' 

PTN ... " ................................... . 
PSB 'o" , ..... , .............. , ........ " ..... .. 

PR •••••••••. , ••••••••••••••••••••••••••• _ •• 1 SenadOl' 
MTR ." ~ ........... "' ..................... . 1 Senador 
pOQ: ." •.•• , ••••• d •••••• " .................. . 1 Senador 
Sem legenda •••••• OI' .................. TO ......... . 2 Senadores 

10 Senadores 

LIDERANÇAS 
tJder d.:) G:!~'emu Vice-Llder 

DanIel Krleger cUDNI. Mera de Sã 
i 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

.t.fder: Uno de "MatOs. (i'1.'N), 

V-lce~·L1à ~l'es 

AunHio Vlanna·';cPS:S, 

JúliO Leite - (PR 
Josap.bat M:'..l'inho 's.e! legenda) 
Aarão 8teinbruch I MTR) 
Migue! Couto lPSP, 
Arnon de Mello tPDC; 

tt - PARTIDOS 
" 

PAR'r.DO SOClA;L DEMOORATICO, 

,PEO, 

Llder: FUinto MllJler 

Vic~L1deres: 

Wilson OOllçaJ\.'e. 
Slgetredo Pachec" 
Waltredo OurgeJ·; , 

PARTIDO rFeABALHI:3TA' 
BRASILEIRO 'PTB) 

Llder: Arthur '~irglliO 
ViCe-LldercS' 

Bezerra Neto 
Oscar Passos 
AntônIo JUcá. 

UNtAO DEMOCRA,b:C.~ NACIONAL 
tUDWI I 

LIder: Dani~l K:rlelN.l 
Vice-LidGres: 

Eurico R€zall-de 
Adolpho Franco 
Padre CalazallS 
Lopes (1Q C<l.st~ 

PARTIDO LIBERTADOR 'PLl 

Llder: Mem de S3 
Vlce-L1áer: Aloys~o de Can'al~o 

PAR'l'IDO SOClAl. PROGRESSISTA 

LIder: Miguel Oonto 
Vice-Uder; Raul Giubertl . 

PARTIDO rRABALHISTA 
NAC!ONA~ IP'I'N) 

Líder: L..tnc. de Matos 
Vice-L!der: Cattete Pinheiro· 

111 - PAR.TlUOS DE UM 50 
REPRESENTAN'rE 

MOVrMEN1'O !'RABALRlS'IA 
RENOVADOR (II!TR~ 

Representante; Aarã.o Stolnbruch 

PARTIDO DEl10CRIITA CRJSTAC 
(1'DO) , 

Represent:trite: Arnon de Mello 

PARTIDO REPUBLIOANO 'PHI 
Representante: Júlio t.eite' 

PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO, (1'8BI 

'Representante' AuréUo Vianna 

AGRt<:Ul TURA 
" Pres1dente .... Senador José Errlill10 (PTB. 

V ice·Pre:,tde:3.t6 - Senador EugênIo 8arros I PSD) 

I 
Titula':~es 

Etlg-ênl0 Barros 
José f'e!iC'!ano 

l'itulares 

José Ermlrto 
Pix·HuH Rosado. 

rttular.~ 

L-a!i~s da Costa ., 
Antonio Carlos 

Titu.lart~ 
Jti110 Leite 

COMPOSIÇAO 

PSD· 

Suplentes· 

1. Attilio Fontana 
2. Benedito Valladares 

na 
Suplentes 

1. MelO' Braga 
2'. Al'gemiro de FIgueIredo 

UDN 
Sp:plentes 

1 DanieJ Krteger 
2. JoãQ~ Ag1'ipino 

a p,r, 
õ:rup.lentes 

Raul Glubortl tPSP) 

Secretârto - Jósé" Ney Dantas. 
Reunfões: 1_ át'tinta$--fefràs. às la horas , 

.'. 



CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA 
.eresÍdf'ntE!' _ Alonso Arinos IUDN\ 
Vlc~-Presidente ~- Wilson QOQçahcs t.?;5D) 

'l'ttulares 
Jefferson de A.guiar 
AntdnJu Balbmo 
WUaoo Gonçalves 
Ru, Carneira 

Titulares 
EdmunCo Levl 
Bezerra Neto 
Arth UI Virgíllt 

COMPOSIQAO 

PSU 

PTB 

UDN 

Suplent.t's 
1. Menezes PImentel 
2. Leite Netu 
3. JOSé Felíctano 
4. Fl.linto Müller 

suplentes 
1 Argemirf1 de Flguelreao 
3 OscaI Passos 
2. Melo Braga 

'titulares 
AloySlO de Carvalho cPl ... 1 

A!Qnsa Arl.nos 

Suplentes 

1. DanleJ K.rlcger 
:d João Agripino 

Milton Campos (., 3. Eurllco Rezende 
BP.L 

'I'ttull\res l:3uplentes 

Josapha Marlnna (sem legendat Aarão StelObrucn lM'l'R) 
Sec.tetárJa - Maria flelena Bueno Brandão. 
Reuniões - (luE.rtas~feira$ as 16 horas -' 

DISTRITO FEDERAL , 
PRESIDll1N'I'E: Sel}ador AuréIío Viana 

VICE-PRES1DENTE: Senador Pedro LUdovlcQ 

Titulares 

Pedro Ludovico 
FlUnto MUller 

Oscar Passos 
l!:dmunqa Levy \ 

Eur1co Rezende 
António Carlos 

P. S. D. 

P. T. B. 

U; O. N. 

B. P.I. 

SuplentelJ. 

Jo.')é Fclic1ano 
WalIredo Gurgel 

l\1.elo Braga 
Antônio Jucá. 

Zt\charins de Assumpç4a 
Lopes da costa 

AurêUo Vianna Llno de Matto. 
SECam'ARIO: Ar.cy O'ReUly de SOUZ$ 

REUNIC,ES: 6'-felrao - as 16,00 hOrail 

ECONOMIA 
Presidente - Lelle Neto 'P8lJ) 
VicewPresidcnté - Jose Erm1rto ePTD) 

'tt tularea 
Leito Neto 
41t1110 Fontana 
José FelJcln:no 

Suplent.e. \ 

AU01phO Frnnco 
l,.opeo da Costá 
lr~ BornlJaU5ell 

~ 

CDMPOSJCAO 

PSD 
auolen(~ 

1. JetteZõl>D de Agwar 
9. SJgéfredo Pacheco 
3. Sebastill,0 Archer 

PTB· 

UDN 

suplentes 

\. neuTra Neto 
2. t;Jscar Pessoas 

Titular .. 
I. JOSé C!ln<lldo 
e. Zacharlas de AssUJnPÇ"" 
S. Mem ~e Sá ,PLl ' 

B.P.l. 
TltuJareo Suplentes 

Mlgue-J Couto (PSP) b~él1o Vianna lPSB) . .1 

Secretârla - Ara., O·RelUy. 
Reunlõ ... - quln'as-felras. às 15.30. 

EDUCAÇAO E CULTURA 
Presidente: -- Menezes Plmentel fPSD) 
VI""-Piesldente - Padre Calazana CPm, 

COMPosrQAO 

1"60 

_.""~~ Pintentel 
"Amedo Gurgel 

lI_II~ ... , .... ,;,,=.::. 

ll!uplent ... 

,. Be~!lp V.l'J~ .. , 
a .. :Bili'efi"edO 1"_0 

'.fI') LlMne!ado. 9u1ssl'lbaidtJ tM40 Sr. Eunco Rezende. 

• 

• 

'. 

NACIONAL (Secão 11) Agôst? de 1964 
, -o' .,..,.-r; 

• 

PTliI 
Tltulaf{!s Sup)entea 

Pessoa ele Queiroz I. EdmUlldo LeVl 
AntOnio Jucá 2 Viv?-ldo Uma 

UDN 
T1rutares Sut:!lentel 

Padre Cnlazans 1. Afonso Armos 
Mem de Sá j Pl.. 2 Milton Campo.s 

BPI. 
l'Hu!ares 

Josaphnt MannllO .Sem legenu(t' 
Secret:hla - Vera Alvarenga 
Reumões - quarta .. feltns as 

~upletlte3 
UnI), de Mattos \prm 

Ma f ta 
16 h()ra~. 

FINANÇAS 
Presldcllte - ArgenurQ Cle (o'tguelredo I Pl'13) 
Vtce-Pr~sldente - Dante I Kri~er IUDNJ 

TiLulares 
Vlctortno fo~reJl e 
Lobão aa SUveua 
Sigefredo Pacbcc;:-o 
Wílson Oonçah'cs 
Leite Neto 

TItuJares 
Argem1ro de f'l~ctrodo 
Bezerra Neto 
Pessoa de Queiroz 
AntOnio Juca 

rituiares 
Oanlel ltnegel 
rrlne\1 Bornha Ul'>en 
Eurico Rezende 

'l'l\.ular 
Mero de Sá 

CUMP(}~JÇ.'.O 

psu 
suy.entes 

1. MUlto Fontana. 
~_ Jose OUIomarQ 
3 .F.-UgN1JO ·dt> tiltrl O!I 
4 Menezef- PImentel 
!) Pedro LudoVico 

prB 

UDN 

':-;uj)Lentc9 
JosP E"ttnJr!o 

:! Bl\Jnuttdn Levt 
:3 Mt'lo arl\nn 
'\ Os('a, p., ,,,,,-os 

~up!entcs 

\. Milton Campos 
2. João l\grrplDo 
3 Adnlpt)o Frnhco 

PL 

B P I. 

I. 

Supleote 
AloySiO d.e Carvalho 

JúBo Leite 't'n~ 
SUplentes 

2895 

fttulares 
Uno de o.latos I P'rNl • 
AuréUo Vianna ,PSB) 3. JosaphM Marinha \Se.tn lezen~-17 

Se~retàMo - Cid Brugger 
Reuniões - Quartas-feiras. 

INDúSTRIA E COMERCIO 

l'"restdente. - Senador Jo&é FeUCI::u10 I PSD) 

V1ce-Presw.ento: - Senadol NetsoQ Ml\cula~ fPTiJ) 

OOMPQSIÇ •• Q 

Tltulare3 
Jos6 Fel1C1a.DO 
Atillo l"ontana. 

NelsOn ,MaCUlfU1 
Sarros de Carvalho 

AdOlpho Prahco 
lrineu Bornha u!;en . 

Aarao Stelnbrucb 
• 

l'SD 

PTB 

UDN 

n.p.l. 

Suplentes 
Lob~o di! ~UV'ejra 
Sebastião Archer 

VlvaldO Lim:l 
Osc!J.r Pass03 

Lopes da CoStA 
Eb.rtco Rezende. 

Raul OtuberrJ 

Secretárta - Maria Rf.:lena Bueno BNl-ndAo .. 

R.eunião _ Qulntasa felras. ãs 16.30 bamB. 

LECISLAÇAO SOCIAL 

PRESIDENTE: Sena<lcr Vivaldo LiIna 'P.T.B.' 
VIOE-Pn.ESIOENTE: Sebador Wal!redo GurgeJ (1" .S.n., 

Titulares 

Ruy Ca.o:neiro 
Walfredo Gurg\. 
AttUlo Fontana. 
~nlo Barros 

VIVll1do LIma 
AntônIo Juc4 

. lWrl.co ReZend6 
Arllbnlo Oax106 

P. a. p. 

Ii'. T. B. 

U. D. N . 

Suplentes 

Leite Neto' 
J Qsé GUiomard 
Sigefredo Pacheco 
Lobão da Silvelr .. 

Ji:dmundo Levy 
Pessoa. ele Que1ro& 

P. I!I. B .• 
AtIl'IÍllo Vianna 

Lopes da oos4. 
",acharias <le Ass~ 

M. T. R .. 
Aarão Stelnbruch 

_ÜUO: Cláudio I. Carnelro Leal 
• 

l\im'N'I6BB: 3'-_ - às IMO hOras 
' . 

• 
• 



• 
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MINAS E ENERGIA 
PRESIDENTE: Senador JOS'phat MariDho (P.B.I.) 
VICE-PRESIDENTE: Senador José Ermlrio (P.T.B.l. 

! 

Titulares 

Benedicto V.nadares 
Jefferson de AgUiar 

José Ernúrlo 
Argemiro de Figueiredo 

P. S" D. 

P. T. B. 

Suplentes 

Pedro Ludovico 
Fil1nta Müller 

Nelson Maculall 
Antônio JoclÍ 

I U. D. N. 
João AgrlpInO 
Antônio Carlos 

B. P. l. 

José Cê-ndido 
Afonso Arinos 

Josaphat MarInho Júlio Leite 
SECRETARIO: Cláudio 1. Calneiro Leal 

POlIGONO DAS S~CAS 
PR:mSIDENTE: senador Ruy Carneiro (P.S.D.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador Aurelio Vianna (P.s·.a.) 
, Tltulares .' Suplentes . 

j Ruy CarneIro 
· Sebastião Archer 

Dix-Hult Rosauo 

P. S. D. 

P. T. :B. 

Sigefredo Pacheco . 
Leite Neto . 

OntôniQ· Joca. 
r Argemiro de Figueiredo José Ermfrio 

João AgrIpino 
José Cândido 

Aurélio Vianna 

U. D. N. 
LOpes d.a.. Costa 
Antônio Oarlos 

P. S. B. e P. R. 
Júlio Lelt" 

SEORETARIO: Cláudio r. Carneiro Leal 
REUNIõES: 5a~feiras - às 16.00 horas 

PROJEtOS DO EXECUTIVO 
PRESIDENTE: Senadol' João Agripino (U.D. N.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador Wilson Gonçalves (P.S.D.' 

'T1tulare~ 
P. S. D. 

Suplentes 

· Lelet Neto, 
José Guiomard 

1. Walfr~o Gurgel 
2. José F'eliciano 
S. Rui Carneiro 

P. I •. 
1. Aloysio de Carvalho Melll de Sá 

Bárros' Cárvalho 
P. T.·B. 

1. Edmundo Levy 
. Bez erra Neto 2. Melo Braga 

U. D. ~'1, 
Daniel Klieger 1. Antônio Carlos 

2. Adolfo Franco 
B, P. I. 

'Lino de Mattos 1. Aurélio Vianna. 
SECRETARIO: José Soares de Oliveira Filho. eVênb.~ 

REUNIõES: 3'-felra - à. 15,00 horas 

REDAÇJ,O 
r, PRESIDEN'I'E: Senador 'Cix-Huit Rosa,do (P.T.B.) "'. 
VICE-PRESIDENTE: Senador Antônio Carlos. (U.D.1o!.~. 

Titulares Suplentes 
P. S.D 

Walfredo Gurgel . 
Sebastião Archer 

Dix-Huit Rosado" 
P.T. B 

Lobão da Silveira. 
José· Felioiano 

Edm'iffido Levy 

Antônl0 Carlos U. D. N ". Eurico Rezende 
BPI e S/LEGJlNDA 

· Júlio Leite . Josaphat Marinho 
SECRElTARIO: NeUZa J. Verrisfmo' 

REUNIOES: 4R-feira - às 16,00 horas 

RELAÇÕES i!XTERIORES . 
Presidente. _ Beneditcl Vgnadarea (P8U1: 
Vi.ce-preSidente - pe:ssoa de Queiroz tPTB) 

'I'1tu1ares 

Bened1cto V1lÍadare.s 
FUlntrJ MülleJ 
Meneze!= Pi\oenteJ· 
JoSé Gutomard 

Pesst>.a de Queiroz 
V1Valdo Lima 
03car Passos 

Antõnio Carlos 
Jose Càndldo 
Rw patmelra 

PSD 
Suplentta 

l. Ruy carneiro 
2 Lett;e Neto 
a. '1lctorlno l"relre 
4. Wilson OOnçaJ ... · 

l'TB . , í 

UON 

I. AntCnlo 3ucà '; , .c-1' 
2. Argem.tro <te .!'Ill"em:m 
3. Me..to Bre.ga 

I. Padre co.la_ 
3. Joâc Agripino _ . 
3. Mem de Sá ,PL), 

-' B P.r. 
Aarilo Ste1nbruch fMT~) _ ~o de MtKtos'. ~ 

Secrttâno _ Joio e~. Qa,~OD BtaJ1eC. ' 
. Reunzões._ QUl.?tM Je-traa. .. 16 llON.I~ 

SAúDE 
PRESIDENTE: Senador Sigefredo Pacheco (P.S.D.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador José Cândido CU.D.N.l 

Titulares Suplentes 
P. S. D. 

Sigefredo PacheCél Walfredo GurgeJ 
Pedro LUdovico Eugênio Barros-

P. T. B. 
Dix-Huit Rosado Antônio Jucá 

Raul ·Giuberti 
P. S. P. 

Miguel Couto 

Jose Càndido 
U. D. !'!. 

Lopes da Costâ 

SECJ::tE'I'ARIO: Aracy O'Reilly de Souza 
Rtmuiões: 51!--feira - ·às 16,00 horas 

S!;GURANÇA NACIONAL 

, 

PRE8ID~""I"TE: SBnador Zacnrias de Assumpção (U.D.N.) 

VlCE-PRESIDSNTE: Senador Oscar Passos (P.S.D.l, 

Titulares 

Victorlno Fl'eire 
José Gui.omard . 

OScar Passos 
Silvestre Péricl~ 

P. S. D. 

P. T. B. 

. U. D. N. 
Zacharlas de AsSWllpção 
Irineu Bornhau.s:en .. 

.', B. P. l. 

Suplentes 

Ruy Carneiro 
Attilio Fontana. 

José Ernúrlo 
Dix-Hult Rosad\ 

A.dolfo Franco 
Eurico Rezende 

• Raul Glubert Aurélio Vianna 

SIi:CRE'TARlo: Alexal1dre Pfaender 

REUN!OES: 5\\-feira --:- às 15,00 horas' 

r 
~;ERVIÇO PúBLICO CIVil 

PRESID~C: Senador Aloysio de Carvalho (F. L.; 

VICE-PREST;DESTE: Senador Leite Neto (P .S.D.' 

Titulares , 
~uplentes ,'~ 

, . 

P. S. D. 
Leite Neto Vict()rino Freire 

.~igefredo ]'Uinto Müller 

P. T.·B. 
Dix-Huit Rosado ~.[elo .Braga. 

Silveitre Pérlcl .. A.ntônio Jucá. 
J tr. D. N. 

Padre Calazgm 11. Antônio Carlos 

Aloysio de Car .... alho , ' II 
P. L. 

Mem.de Sá 
3. P. I. 

Aarão Steinbruch .1 Miguel Couto 
SECRJ!)rARIO: José Ney Passos Dant •• _ 

REUNli:)ES: 311 .. feira. - às 15,00 horas 

\ 

. TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS· 

PRESID~:' S,,!lador Lopes ~ Costa m.D.N.l 

VIOE·PRESIDE:t<T!l: Senador. :Bezerra Neto (P, T.B.) 

Titulares 
P',IS, D. 

Suplentes 

.Eugênio Barros Jefferson de Aguiar 
Wilson Gonçalve .. Jose Gul(}~ard 

,P. T. B, 
Bezerra Neto . 

" 
M~l? Braga 

,.Iu. D. N. 
Lopes da Costa ;'i Irineu Bornhausen 

i>~ P. S. P. 
MigU~1 Couto Rau1 Giubertl -tt 

_!!1:rAR~O: Alexandre Piaender 

\\ 

• 
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A} Para ReVisão do Prolcto que I 
define e regula a PI~O I E. 
ÇW AO DIHEITO DO AU· D) 
TOR 

Para estudo dJS cauSas que C) 
difICultam a· PRO~UÇAO 
AG:"<O PECLlARIA e suas re-

- ate 1tl ae OezemOrc Cle llltj;$ ')".0 
\ Req\J.e:lUlcnt'O 17fi (i;& apr em 12 OI: 

lemor!.. de HHJ::I 
Para o E'e~udo da situação - ate l.b ele ae7E'I}1hrc ele 19'í4 .)1:0 

do CEN 1 HO 1 C(.;i JCO O· tÚ·IJUl'f,mcptt.. l t:HI tiJ ~pl em Ib ~e 
.. lo- :i.e:>1"mtlro Cle 1963. 

Crlaüa em V"trtude do Requl~l"; :nt-nl.(. 
n l 48~H)~ 'd.u .::lI tiena'dOI 'oJ.ijt.oIJ 
(.:amp05 ap. uvaoo .;:m .W ae J3.:1e.n 
de lS62 

perc_ussões negativas na 
r - ~tçâo 

ex-
AEnONAU IICA f:. DA t:.SLU Co:nplef,aoa em ·l9 ae OU·.'l~.. ;;8 
LA DE. ENC::.rJHf.!1I: D2 196:t I:"! le wall. de 19ti3 e '.1::1 11; .;l.').1l 

fIe HJ6J 
A1!flONAU IICA. O;:' 5 JO-

Deslgnaaa em ~2 ele novmorQ C!( Crl9.c1:I em vtrtude 10 R.equu:mt"n~ 
lS'::J tA:.. O' ;)59· 6a ao ~I ::5enaOol J'-,~e 

SÊ DOS CAMPOS 
CrUi-Q8 ~m vtrtu.:le ao Heq'j~MmeD· 

te.. D'" Iti8 6::J do SI . . ~enadt.)J t't:.Grt 
CalazatI6. aptoVl!.(l· n8 se:.sác lt: 1 ... 
J.t' novembrc dt: .963 

Je1tt'r~D Oe AgUlal - Pô:$U. 

prorroga.aa at~ 15 de ae.zem(lrC Cf ~;J"lJlln(J apruvaao o.a sessat. 0" l(,! oe 
1963 em VU"HWt" ao Hequerlmen..(. ~O-' !t:·I.~'~ de 1963. 

Lotoat. aa ~,Helll:l 12~ a~ d.::)rIJ ~e 
Ib1..loi _ ~su 

mero 19;i tiL ap~uvad.o em 12 "1e ae 
zembro efe ,9b;! 

comp.etaoi:l em 4 de )anel.!'O oe 
1963. com a 1.eslgnaçao aos St;!(HltJre.s 
S,:maC1ores Vascunce.os lones e 
Edmunoc. LeVl 

PrOIToJga.áa at.e 15· (ia de.l.t:nIJ"c OL 
·1964 em vutUCie do RequerlJll~r,u, nu· 
mero 1 19s·b3 de Sr Senad'.)I Met,e· 

. ze,s PimenteJ ap:-u"'adc em lb le Ce· 
zembro de 1963. 

Mettlllros 17> - fJartid~, 

QUbertQ MarinhO - PSU. 
Meneze:s P;meotel - FSJJ. 
l!ertllalàt. Vle..ra - UON. 
Mllton Camp'~ - UDN. 
Va.sconce~06 rorrets _ P'1'B. 
Ldmundc U,., - l'TB. 
AloysiO de carvalho - PL. 

Designaoa em J:I de novembro' Clt: 
prv:-rugaaa POl' l,ano em vlrtU1e ,1963 

II h,eQ'-lenmenkl n~ l 197 63 ,10 ~fhoo norrogaez5 até 15 Cle d~'lcmnro Q(. 

nnm !:ienadtH Slgetreao Pgc\t)eco 19h4 em .Ylrtuoe ao RE'Q 11f!rlmeOto "u· 
a~lolia.c(,. em lfJ de Qe?,p:TIll'C '!(' méro J J58-6::1 do SI !.:..enadOI An'o-
,9..;:). DlO JUca aprova0\. em 10 dE j;:>zaID' 

Membros \5' _ f'art:àoS 

Jose- rellClanG _ PSlJ 
::>;~-.:rrI;Qu pacnecu • VlcePt) -

""clU 
JVse Ermtr10 lpresldente) - e·tE 
Ulpe.~ Ou üOsta - UUN. 
Aurellt Vianna IH,elawn - psu. 
.::icG:'eLárlQ: Au.xlllJiJ LeglSla'<lvt. 

. PL~ 10 Alexa.nore MarqueE de Albu· 
querQUf r.lello. 

Heumões: 2's e 4"s tetrc.s es 1. 
horas 

oro de 196J 

Membros !51 - Partlé!O$ 
Jose t:"eilc~Dno - PSlJ. 
rluy Ca.neuo - PSLJ 
Ant-- -ôruo Jucá - 1-'T3. 
Padre Cal.!l~'Ilns - L'IJ~. 

Para· o estudo das Mensa· 
gBilS do Pod'3t E~ecLtrvo re .. 
ferentes à REfoaMA AO
MlrJISTRA TIVA 

J;-t'Jv ...:arnc:rc - PSD 
.!;h;ne-d;cu, val,aoareto - PSl) 
\',,':1:;00 li-ot1(;aJVeb ,::1::1 :;tI; u,..I.; jp 

19fi3' - Pdl.). 
uanlel K-rlegel - UUN. 
UJpe::, 0." G1sta l2!i Qe )U~U'j:C 4d. 

.!}ü::!. _ uu~ 

M1jtuu t..:am ;JOS (Vlce- PI'~lOeí.. reJ 
H(,fI~110 VIeira .. - UUN. 
RUJ Pa.:nelra _ UUN. 
.':::>l]vt'srr ... r'erlC!es 1':3 Cl.a tt~:-1J ~e 

lS6J' 
Hf'rerrEl t\ew /23 de abril de .L.lti3), 

- plB 
Atoruc Celso - PTB. 
NO!;:~elTa Oa Gama _ PTB. 

Barros. Ca..-valho _ E"rB 
AJOYS10 de (Jarvalho tl"""re.:njl rJt~) 

_ PL. 
Mero de Sá - PL. 
Josaohat l\1arulllO - S le~eDda. 

B I Para estudar a situa(:ão da E) 
CI'.SA DA MOEDA 

Para efetuar o levantamen .. d~~~;ut~~ :~~~d~ g~o ~ãe~:~ K) Projeto de Emenda à Cons-
to da PRODUÇÃO Mlf,;:,lALlem 1 la IS63 tituição ,,97/61 
DO PAiS e estudar os meios Membros <181 Partido< <Qm; OiSPo!; Somi/!; AS MATe-

CriMa em vU""tuae ao ReqUl~rlmen· 
to 09 561·63, do SI, Sena!iol JeUet· 
son de Agwal a.provado t~ l4 Qe 
ngô.sto de 1963. DesIgnada em 28 ae 
agOsto de 1963. 

Prorwgaoa até 14 d.e março tte '1964 
HIO dlaa lem virtude do RequenmeD· 
to número 1 160-63, do sr. 6enaQOl 
leflerson de AgUl21 aprova.d(1 em 10 
de dezembro de 196!J. 

Membros (7) -

Jefferson de Agula.r 
Part1do3 

tPreSlC!ente 
1'50. 

WtlSon ~nçaJves - PSO. 

Arthur Vlrg1l10 - I?TB. 
E<lmunao L.eVl - PnI. 
Adolpho Franco _ ODN. 

E:urico Rezende (VlcéPreEadl!nt.e) 
lJIlN. 

J=:>iIB.t MarUlho - Sil"E:eZU!a. 
SecretAl1o: OficIa.! r...e'!1sJatlvo; 

PL-6, J. B. QQstejon -Brencc .• 

C) Para . o estudo dos efeitos 
da Ir~FlAçí'.O E 0/\ POLlTI
CA TRICUT ARIA E CM. 3lAL 
COE:!1il P.S J::Mi';;CSAS PRI. 
VflDAS 

Cr1&d.a em 'v1rtude dO Requertme-n· 
to no? ó31"63 do Sr SenaaOl U .... t:v~ 
V1cira., e,provado na seas~ d~ 2. de 
ttltsto de' leG3. 

Des!znada em 8 de ngôSto de 1.963. 

Prorror.-acta em vtrruC1e ao 1:te'1uen. 
m~.úto nY 1.161 dôJ ül33 dl) SeD nOl 
Eena(ior Att1ho . &'on":ann ttpr-,/vajo 
em 10 do dezembro de laS3, 

M.~mbros IÜ) 

.1'.I:"~:rno. Fontana 

JosO Fellcta no 
PSD. 

- Pa:rtljos 

- Presidente 

eenaaores: IUlUi DA CO~lPt:TÉNCIA PI:J l do'" 
c3.pazes de possibilitar a I Wll.soD Gonçalves - pso, TIVA co ::;t::NADO lNCLU1.\lJO 
SU~ Industrialização I Leite Neto - PSD. AlI UI!. PCUI'OR " eXUl'IlCitA("AO 

I SLgetredo Pacheco - PSD. DOS CHEFES OI!; l\USSAU lJl-
Crlaaa em Virtude do I;tequen,men- Argemtrc de Plg1leU'eao - PTB. PLOraA'l'IC.!. rk:RMANI!:N'n~. E 

to nY 665.63. do Sr. senadoI .. osé Edmundo.L.,eV1 - PTB APaOVAU O ES'l'ABELEt·ll\lJ<..S~ 
Enn1rlO, aprovado Da sessão de U· .;lei Adolpho Franco - UDN. TO O ROL\lPlr,iEN'I'O t O HI::A~ 
.. eLembro de 1963. JoãO c\gTlpwo - UIJN. TA.ltENTO DH RE1.AÇOE.!S 01~ 

Aurélio Vianna _ PSB PLO~IAn(;AS COM PAISES ES. 
Des1gnada em 19 de setembro ete' JQSapnat Ma.rtn.bo - Sem tegenda. rR~NGE.IROS,. 

1963. I Deputados: Elelta em I de outubr Ode 1961. 
Prorrogada em virtUd.e do .. =i~ue-. .. ps~u.stav() capanema (Presldente) - I?rorrogada: 

rlment.o nY 1.159·63. 'do Sr. Seno1.d.or I AOerbaJ Jurema _ PSD. - ate 16 ele dezem.bro ele 19í,l:.! oeJo 
Milton campos, aprovado na sessão l.,aerte Vl6..ra _ 0lJ-N' .SubStltuJdo. RequerImento 3M-61 apr. em 14 '18 
de 10 de dezembro de 1963. pelo eputado Arnaldo Nngue:.ra). '1 .. ,zembro. de 1961; 

,Membro..s {S) - Partldoa 
.i ose {i'el1Cla.no _ PSI>. 
Attillo Fontana - PSD. 
Eug!Illo Barros - PSD. 
JOSé &rmlJ1.o (Relator) -
Bezerra Neto _ PTB. 
Melo Braga _ PTB. 
Lop.. da costa - ODN. 

l'TB. 

Milton campOS (presldente) 
UDN. 

Júllo LeIte CVICePr _) - PRo 
Secretarlo: AUXUi81 LeglS~l1t!v() 

E'L-IO Alexandre Marques de Albu
querque Mello. 

tteunlOes: 54S feiras à.s 16 llorU. 

I 
Fl Para estudar a situação dOSI 

TR.~~JSPORTES MP. R iTI. 
r.~os· E FEf'!:!O\fl!:.;;!C:) . . I 

Cl'tact!1 em VU'tude do H..eQu~t·!L.e:I·1 
to n'y 15:!-b'3, di) Sr. l;jer.<ldOl J...sé 
Elnnirlo, aprovado na aes.sãc ti; 13 de 
nov<;~llbro de H163. 

i.JesignaCla em 13 de novem!;p'O de 
.S63. 

. Prorr<'gada até 15 de d.ezembro de 
1964, em virtude do. Requer:mcnto 

Beltor DIa" - ODN. - ate 15 de dezemaro de 19S3 peJO 
DouteJ de Ant1rade - PTB Req l 139-63, apr. em l<l de Clezem ... 
ArnaJdc Cerdetra _ PSi'. bro de 1963 
Juarez rAvora - PDO. Oomp1et:ada em 29 de outulJro de 
J;)waldo pmto '- MTa 1002 e 24 de abril de ISIl'J. 

I} Para, no prazo de três (3) 
meses, proceder ao estudo 
das proposições que digam 
respeito à participação dos 
trabalhadores nos lucros 
das emprêsas. 

t:r:~.maos 
senn.dores: 

Bezerra N·:i.o - p.Bti:~cnte 
A!Ll.D..SO A.rL.1QS - Vi ::~=,.resld~nt3 
J':ffcr::cn or ,\~tri:t.~ R~lntor. 
t.eite N~to 

iNelSon MaC"ulan 
'Eurico nezt~:d-3 
Auréll!> \I __ 1.;\13 
Secretária: Ar~y O'l1·e111y de souza 

Memoros Cl6J - PartlàOi 

Menez~ plmenteJ - PSU. 
Wilson Gonçalves 123 de a.brU de 

1963, _ . presidente .- PSD. 
Lobão da Silveira - psn. 
Ruy Carneiro t23 de abn.l de 191J3J; 

- flS!J. 
Gweto MondlD c.. de oututU'G de 

1964) _ P5D 
Eur100 Rezende (23 de aon.l d.e 

1933, - UDN 
D2.niel Krle3er - UDN. 
Milton carup.ooS tVlCe·Presiaen\.e); 

- UDN. 
fie.::Oald<. Vlelra - uu~. 
Lupe." da ·Costa - OON. 
Suvestrt: PerlCJeê •.•••••• ) 
VlvalcH: l,una - PTB 
Amaury S.l.lva 124 de ft')rt; ar . l~j)~ 

- I'TB 
Vaga do Senõl.L:Dr pwto Fern:lra 

CO!õ de abril de WS3) - Rela~l ..... 
FI]; 

AloYS10 de Cn.rvai.h::J - I?L. 
t..ino de Matos - l?~rN. 

n9 1 162-6:-\. do Sr. S~i3dOI Jt.llo 
Leite. .provado em 10 de dezem:,ro J) 
d. 1952. 

L) Projeto de !.:mcl1da à Censo 
tituição ;'jq -8/61 ProjO"~o de Em.:mda ~ Cons

tjtui9~0 ..,9 4/61 
Membro" '6) - Partldoa (QUJl DISPO" SOBR"- VE:'iCm:::~l-

(01)331& ~XONl&aAçAO POR PRo... 

José ErmIrIo - aelator •• P'I'B. Attlllo Fontana - 1'50. TOS DOS ~IAGIS'l"llAlJOSI 
Slgelrodo Pacheco - 1'60. E:lelt.. em 2'1 de lunIu) de 1961. 

POSTA DO SENADO UI> C!WHl 
fl:> ~nsell() DIl'LOMATICA 0111 
Ct..:!ATER PE:tMANENTEI. 

Adolllho Franco - VDN. JOSé ErmU10 - P'I'B. Prorrogada: 
Auréllo Vianna - ~Sl). Jrr.~oeu, ~OI1lIIate _ uspRen. - UDN. A. d A. 1 = _ - até 16 ~ ezembro ~ 1962 li<' o 

(f.r!~. t_: Oficiai L<~latl\>l), Secretàrlo: AuxD1a.r LegIslatIVO RÓQuerlmento 609-61 a;n-. em 14 de 
.... J\íIieta albe1Jo do<s IJaII&oI,-, Pi:r-lo, Alex/Illclrc b4. do A. MellO. dezembro d. 1&61. 

ElOlta em 6 ele outubro ãe 196 
l'rorrogada: • 

. - até 15 de dezembro de 1962, oeJo 
de lanelrc de 1961: . 
Requerimento 609-61, aprovado em 14 
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- ate l~ ele lan€l.te Qe lUf:i3 l)f>lC 
n:€'~'.le: UTleou: lU; . ti:.! ap:'o\ aOt.. em J:" 
de jt'zel.l1nr~ (Se Hlo:.!. 

- ~t~ It> .:]e i:le,wmlJr{ d-e ,! flq ;~f'IC 

Rt'~uenment(; I I~U 6:5 l;I.orUV:1 1":l "m 
10 'j ... apz.e/Il!)rt df" 1963 

CiJn10Jetsda em :'10 de mllrÇO" 
HHi:t 29 de ou!-uQru di;! 19G2 e j 
'lbnJ dE' :.fHi3 • 

clt I João Agnpmo I:~::I oe nbrU de 1~t<:J 18) 
de - Vlc.e-t-'re.-"Oer,te _ UUN. 

D3rl~el ~r,e~~1 .- UD~ 
:SUvestH ~>i"r!i· r., I;!~ de atl:"il O( 

Projeto'de Emenda à Cons.' 
t:tuição ;'9 5/62. I 

MC1lll>''CIl '11)) - Pal"tld~ 196:-1;' _ P'J'~ IUI~"'Ol!: SOBHn A ft:S'J'REGA AOS 

I MUNICWIOSOE~%ruü~ Jetrr:J!:ovl1 Qf' ".~~nal _ t':::'U. 
,;,,;:np,t"tart8 em ,1" ,jE' n'·,tn.;v oe W . .lliun U\Jl.~11 \~ .;t::t oc 110:-1j 

Nog\le':TII :lll ~la.l1a - p"ru. ()AIJAC;AU nus ESTt\.UOS QUi\N-
Clt Ba.~r~ (:}jl v;,: ,h~ - ~1l1 UO t:XI"EUEH AS RENU.\S lU'O-

Wr,~ 19 !h· .JIH1Jbff,! at' J95:t f~ .U' !!HU, . t-'8L 
Q';;;"), Jf' l!Hl:i l<ll-Y .... urue.rc _ P.$U 

Looa, :la ::i"velra - t-'S!J, 

I A!;)\,~lr Cf' ;1if"V!li.h{l -- r'L. N"IUIPAl&l, 

U~"l .. G-e~ t',OIél.te. - t'~t.' 
li i~ "';al'rwd'{ ;.!;:. Ct' <i!)"l! , ... 1~'í31 

_ I': \!~:uentt - ~~U 

L-"Ja~ J9 S!lvell'a - t-'~l.J 
,j,';r~::.un ae i\.;;lHal .':!~ :h:' .. cr;! c( 

19 ).j - r'SL; 
U'l:Q{. M,.J!ld.ltl '29 de O'.Jtti'J:·(: ae 

19rj~ P~V 
U"'ln,e Kr:egeJ _ UUN 
t'lf.cr-, H t'Ze nae IÔ!;:S de !\..}ril (te 

1!Jt.i::; LI l);~ 
M,n.vt\ ....:tHllp~ -- .UDN 
H~r10,1 Qo VlelfS .V • .::e t"re.s:jen~, 

- ul)~ , 

WtH'':' QS ClJilla - u uN 
~ \,'dg'l:l ao Serwoal P'illt.o !"~·"elre 
.·l~-\ jt: \l,at\\ Qe 1911j: - rleJat,(IJ -

,...p ri> 
tl-zfn'9 Neto"IZi áe abrll ."e .9f"~· 

- l#l"1j 
A:IJtlIJI)l S~:va 123 de aonJ de !:ttHI; 

_ !'l"B 
V1VOlJ(10 Uma _ p'ra 
AIlJvsio de C8!'vattl0 -
unQ de MaUht;: -. ?TN 

PL. 

All.rell.o V:'dnr.a 2:' Qr tI'O~!) ··de 

lhl(lt.. MuncLlJ ,::'9 ae .)utU';):-C 
! 19'6JJ - ""e.flln· u, - PSU 

19ti:'· - PSlJ 
MiJ WI"I (;un: ~.).\ - U 1.):'11 , 
Henba,(]1 V·.·.:3 - UlJ~, 

Loj:;e;o ja <.;0.- t~ - LI LJN'" 
JOfl\. .'\.J:np.n~. :l3 Ot <toMl de 19r.:n 

- uu~ 
~'-lfWC ~-tt"ZenGe ':!3 de a'Jr1J '-e

UHl3· - UUN 
Sllvest.n t"erlCles ~23 de a!JrU Q(: 

Hl'tl:~· _ PTll 
ON[{Uel:'tI 1<1 Dama - fYra. 
Earr'J~ G3/V<I,1"1t - t'TB· 
JU.,aphàl i\1<lrlntlo 11~ de ""rU é.4!' 

196:-11 _ ~ leg~ 

AJoys;c Of (;!l,V8!l'"Io - P'L. 
Lmc oe ,\latA"s _ PTN. 

\ 

I 
.Q) Proje:o de Emenda.': Cons· 

titUlção nQ 2,62 

!,l';SllTlJ ."(HA "5.:!C;:DH~A(,A(~ 
Ui'; RENlJAS UM 1'''\01' OU::o, 
I\JUNICiPII1!,\, 

Ele!ta em lJ ae ,nl.J«;'ae .. 062. 

P:.Jrrl)~aCJlv: . 

- tLt.e ló de aezembr1) dE' 19d5 oE':c 
Requenmtor ..... lijti·64~ d.\lfUVac.1,,\ onn. ,; 
de dezemoI'(,.. Qf" 1902: 

_ a&e 11:1 dê Qet.emllrtl ne 1964 ,rlr 
Requertmenr-c l 1<\b .. 63 .. pro ... ·aco \ eIT· 
lU jf> d~'lot.mnr~ üe 1963 

O) Projeto de Emenda 
titUlç~o 11~ 11161 

I COnlpJetBo9 em 23 Oc .:r.onl til: 
196:.i à Cons- fi 

(CRU.c." AU OI!. NO\'OS 
(\1 li" U 'U'IOSI 

Eleita em :t6 de warço dO 199'. 

\ MemlJrQ,S _ Part.1Q~ 

Jctfersuo ae A,gulIiJ .- Pl:S.!l. 
Wltsoun tkJn~aJv~' ,;l"J Qe il.!);1] Clt 

19tí3. - ~.::;lJ 
Ruy Uarnea',() - 1~.sO, 
lIJt'lM C18 ':$Hve.ra .~ fSD. 

P:urtogat;::tO: LeIte Neto '23 de &!)fU de 19::"3) 

Projeto de Emenda 
titUlção n9 9.'61 

- .'" Ló ao de1embr~ àe J963 pOl0 - I'SD 
. C Req HH tiJ ap!'ov.atlo em 12 ::se .'tIr.- MI,too Campos -, UDN. 
(! 0ns· 'M!ll~on. \lt" HH3~ uertba.ldo VJelfa Vlce .. Pre.sldent.e.-

- ate 1~ Of:' ae:.:emOro de 1964. pC'JO aON 
R"eq t H3~ô:i :1provaào- em :0 Ue MeDeze~ Pimentel - flSD. 

'Qtl!~ l\'lUUlfo'I{'A U t{EHI~E IJE dezemOrc. de J9(j;j. I E'w·ICft. fte~enae 1!t3 ,.ue abri lâe 
nr":C:UMINACAO OAS RENlJASI C4.lmpletaoa em 29 do outubro Oe 1963J - ReiaWI - !,lJuJ-l 

E cita em W de ao ... ctnbrO de 1:}6,L 196:4 n de abril de 1963 e 22 ne lu- eHv'eS'tre pencl~ \23 d.e at>fU .ru. 
lh.o de 1963 19631 - Presldente - PT"B. 

P!'urTugaaS! . j . Nogut!~r9 Oa Gama; - pTB 
- a~,e lf) de dezembro de Hlt32 ~lOI MemotQ6 .- Partido! Barro~ CarVHjhe _" P'IB 

r;.'Q·.ler.mento 601>-61 ap'"'Dvado em 14)' JeUers.vo ae hg'llaJ _ PSD. A10ysliJ tlt Carvalho - PL. 
dt': de1em'oro ele 19Q1; IN lS li 23 d b 1] ãe Lmo de Mar,os - PTN 

l'~ ...... ,l, -".D u.::-.'~:u;aj\'es ~ e ao r. Joã() A!!flPlflO !23 de abr,tl !lu 1963) 
- aLI:' tfi de aez.!:'UlOrC rif l~l{i3 l)e\o _" ~-_4J .-

~cq JenmentO 182·t)~ IIprovado e.'Íl J2 Huy Cal"llell'o _ PSD. - rlDN 
Ot -it'./.etllbrC, d.e .962; LoOM aa :::;uvelIa - PSD: Dan,eJ Kneger - (1ON 

GUldo MQIldin t:l9 de Llutubro de 
- .>lt.e lb de aezerntlro de 1964.. ceiO UJti2J _ PSD ,.. 

Rcqut!/"Imenw 1 141-ti~ aprova.,io, em MilWD campos _ OON. 
11.' de deZembro de UlG3 HerJO&JQt. VIeira _ L1DN. 

Membros' tIa) '_ parUdM Lopf'-5 da Costa - QUN,' 

Jefferson cte Agl.llaI l:l;;i;de 
Õe /963, - PS]), ' 

Joâ(.. .'\grlpInO 123 de abril li« 1963) 
ahr1..l _ UON 

MenezC.$ t'imentel _ PSD, 
F'lhnL(. MUilel' _ PSD 

t.urlOO Rezende t2J cte a.brtl ClE' 
lEti~) - OUN 

GUldo Mondin 129 de outufl.:-o 
19621 _ PSD. 

SUvestrt pencles (23 ele at)rtl de 
de 196~. - PTB' 

RU:1 Cart1elrQ 123 de abril de W~::l 
- PSo. 

DanleJ KIleger (R.eIa COr) - OUN. 
E.'UrlCO Rezende l23 de. G..Iln.l de 

19631 - UON. 

NoguelIa àa (,lama ... P"I"9 
B<l;TO;} l,;arvalh(. _ ·PTH. 
a,hlyslv de CarV<i_ho - PL. 
MIguel Coute _ PSp, , 
Cattete Pmhe1t~ \23 cte aDr1l de 

1963> - PTN, 

R) Projc{o de Emlll1da i>. Cons-
f titUlção nQ 3/62 

(AU1'O"'ZA O mmUNAL .ÚPE. 
RIUa ELEITORAL ,A FIXAI: UA
TA PAIl,~ A REA.LLZA<;AU 00 
PI,EHISCITO' PREVISTO NA" 
EnE~nA CO,sST1'l'UC10NAL N° 
f _' ATO t\UICIOl\ALI. 

EleIta em lO ae JUll~Cl de 1952. 

PfUl"vgat;30: : 
_ ate Jt. de dezembro 4r 196"3 peJe 

Requertmeou. 71;)7-6:&. aprovado em l~ 
de dezemof\.. ae 1962. j • 

_ ate lb de dezembro d~' 1964 pCJe 
ReQuerlmentc 1 14.6, B.t1fovado em lf, 
de 1eZemOT('i de i963, 

Elelt.s em 13 de setembro de ~!N2. 

prurl"1)g~daa: 

- a te LO ele dezembro de UI63 pelo 
Hf:Q'.ttrIJIICot,o U, t l't7-tjJ ~pn)"a~o 
em .:.1 áe' Oezembrt. àe 1962. . 

- tlte tli ae aezemoro de 1964 I)elo 
rte~ttl:"nmenw l 147·1.1 :ia pr(J\'It,..1(j 4!'D' 
.1./ I..lt' Oezemor(; de 1963. 

COmpletas em 23 Oe 8brll o.s 194X. 
MeruOn.~ - t-'dft..ctoa 

JettersuQ oe ag'JIs{ - PSD. 
Kul' varnero - ~;;)U 
LA/?gO Qa :;:lvera - p$D. 
W\lwn' GonçaJVe6 t2;:S de a.brU (Jj 

190::1, - PSU 

t;,elf..e Net.c ·2a. 631 - f'SD. 
Menezes l?lmer.teJ - ?re.sIde.nte. 
MiltoD (;ampo.s ... llD.N, 
nertDalOo \fleIra - ODN. 
Ill.":.aphat MariJUlo - 123 f. 63) 

\l"lCt;·Presldente - ODN 
J)arue, ({rlegeJ _ UUN. 
Vaga elo SenhOJ Plm.() Ferreira. 
EuriCo Rezende f23_4 631 - UDN 

12(463)' - PTB' 
Nogueira da Gama - PTB. 
Barros Carvalho _ PTB . 
Mem de Sá - PL 
M.iguel Couto '23 4 63). - PS.P. 

T) Projeto de Emenda à Cons
, tituição n9 6 162 

IAC~1EN'rA f ARA Qu ... 'rRO o NO. 
MERO DE ItEI'ltESEN1'ANTIlB 
DOS ESTADOS E 00 OISTRITO 
FEOe:UAl NO SENADO>. 

Elel'a em 13 9 62 

prorrogada: . 
- a~ !6. 12 63 oelo R.equerImento 

;90-62, aprovado em 12 12 62: 

_ até lb 1:.1 64 1)elo R.eq'JertrnCZlto 
14.8-63. ~ aprovado em 16 12 63. 
CumpletadSl em 23.4,63 

Membros - ParUõos 

Jefferson de AgUiar - PSD 
RU:y Carneiro - PSD 
LObão da SUvelra - Mia"" 

PSD 

W1lSoD GOIlçalves (23 ~ 63)' 
PSD 

Me"nezéB PlnfeDtel - PSD 

MIltoD Campas -U'DN 
HerlQaldo vtelrQ - UDN 

-

Josapnat Mal'mho -- (23 4. 63) _ 
UUN , 

MIlton campo!· - VUN. 
HeribaJdi;l Vieira - Ul.>N. 
Em Palme1ra -UDN. 
Amaury ativa - 2:3 4e abril de 

19631 _ f'TB 

I P) Projeto de Emenda à Cons. 
titUiÇão n9 1/62 

(OBRltiA'l'OUtED:\J)1!. DE CONCUR
SO 1',\RA INVESTIDURA IlM 
CARGO INiCIAL DR CARRl'IRA 
Il 1'R01810AO DE NO~lEAÇOES 
J~TERJNASl. 

ComPletada em '23 de abdl 
1963. 

ao I Danu~i Kr1eger - UDN 
Burtco Rezende -:- t:la oi 63) - Vi. 

ce-Pres.idente - aDti . 
Barros Carvalho - PTB. 
A:gerulro de FIguelredo - PTB. 
Bezerra Neto 123 de atJrU de 1963 

_ !"TB, 
AIOY51o de Ganalllo - PL 
Llno de Ma.t..os - PN. 

N) Projeto de Emenda à Cons. 
tituição 0 9 10/61 

.E1eJ t:.a em lO de maIo de 1962. 

Prorrogada: 

- até lb d.e -dezemb!'o de 1962, pelo 
Req 185w6~ aprovada em 12 de de" 
-z.embro de 196"41. 

- ate lá d. dezembro ti. 1968 ~elQ 
lAPÚUAÇAO DAS COTAS DE 1M .. Req j..144·63 aprovado em 10 de de .. 

POST S DESTINADAS AOS ~lU zembro de 1963, 
o , - COmplelaOa em 33 de abrO de lD~, 

NlCíPIOS). Membros _ l?artldoa 
Elelta em ~8 de dezembro de 1962. JetterSOIJ de AgUiar _ PSD. 

f'rurogada.: 
- ate 15 de dezembro ot 1963 \)OI<> 

-"'I. 783-63 aprovado em la de de· 
Eembro de 1962. , 

- a.té 1& de dezembrCl de 1964 pelo 
~. I. J 42·63 aprovado em 10 de ou> 
tubro "" 1963. " 

Wilson OOnçal",", \23 de ailrtl d. 
1963) - 1'60, 
R~ oarnelro - PS. 
Mene ... Plmentel - l?eD. 
MlJton Campos -' UDN. 

,Berlbaldo VieIra - UUI!, 

EurlcO Rezende (m .kJ a.brfl d'e 
1963) - UDN. 

Memtlroo - PúUdQl Vaga do Senador PUlto P'erre1na 
J:eUer~on ae AgulaJ .~ Ps. 123 4 63, - Preslden~ - PTB 
WilSOD UonçaJves 12:1 c1i: a;Jr:J' Oe Nu~ue1ra d1t Ga.ma - P'l"B 

19631 _ !?SD' Ba.rro.!' CarvaJhc - PTB' 
Mem de Sé _. PL . 

ttUj CarneIro - PS:C1. JÚliO Lejte (23 4 63) _ PR 
UlOàCI da SUve1ra - pS]). 
Meneze~ PKnetltel -' E'SO. 
Leite Neto '23 de abrU dI' 19631 

I'SD ' 
Milwn Camoos - ODN. 
Hertbaldo Vieira - troN'. 
JoliO Agnpino 123. de 'abril de 1963) 

_ UON. 
. EiUrICC Rezende (23 d.e aor1.l cte 
1963) - IJDN 

Daniel Krleger - UDN. 
SUvestre Péricle.'i ""2a,; de abrU de 

1963> - rTB, 

Nogue1ra da Gama - PTB~ 

BarrO! Carvalho - P'r.s. 
Mem de sa - PL, ,I 
Aarão Ste:nbrucb _. M:TR. 

U) Projeto de Emenda à Cons
tituição n 9 1/62 " 

(UEVOGA A I!:MENUA CONS'l'ITC· 
CIONAL N' 4, QUIl lNSTI'rUIU O 
SlSTEMA PARLAMENTü DE 
(lOVeUNO E O AR~ 61 DA CONS
UTUlÇAO FEDERAL DII 18 DE 
s,r;:TIlMBRO Dl! 1946>. 

EleIta em 6 1:1.62, 
prorrogada: 
- até 15,12 63 pelo R.equerlmento 

191 .. 62, . aprova.do em \2.12 62'!m 
- até 15 J2 64 oelQ Requer ente 

1 14g·sa .provtóa .em 10 12,63 
. Completada em 23 4; 63. 
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Membroo - partidos 
J efle.rsOD de Ag'Wa.t - PSD 
RUy Ca.roelro - P50 
Pedro Ludov1eo _ PSD 
Wilson Gonçalna 123 4.63) 

!'SD 
.6znedUo \~allada.re.s - PSP 
Menezes PlIDentel - PSD 
MIlCon campoa - UDN 
Herlbaldo Vleira - ODN 
}:::ur1co Rezende 123.4.63) - UDN 
l)anieJ Krieger _ UDN 
João Agripino '23.4 63) - ODN 
r..maury Silva 123." 63) - PTR 
NogUeira da Gama _ ~ P'1'B 
-Banas Carvalho _ P'I'B . 
M,m d. Sá - PL 
R..1.UJ GlUbertJ - PSP 

à Cons-

Lelt.o Neto- PSD Ato"", Arino. _ l1DN Des\i:nj>.JIa em 25,5,191l( 
Amaury Silva - .P'fB JClsspllat MarUlho _ Sem Ltpada Jefferson dl' Agu1ar (PSD), 
Bozerra Ne", _ P'IB Raul Qlubel'tl - PSl" Antônio Balblno (l'SDi, 

,.. Vaga do Senado, Pinte> Fe<r8tra \ JIlOÓ Leite - PR Wilson Gonçalves (PSD). 
_ !'TIl _ Ruy c.rnelro l'P5Di 
••• _ Va.ga cio Senador Ed.uardo 0... Menezes Pimentel (PSD). 
"'lão 'Vice-Presidente) - P'rB .Z-2) ProJ'eto de Emenda à Edmundo Levl (PTDI • 

V do S -dor Ed ardo As Bezerra Neto IP'l'B.I 
amar :::aP'113·

na 
U "I Constituição nQ ·7/63 . Arthur Virgílio ,PTB). 

Eurico /.\.·",t'!1de - PI'f' 1~_ltA - (T'RANSFtlutNt:lA PAltA A RE-! ~1~~o p~~ (~Wm. 
MiltoD Campos - UDN SERVA DO MILITAR DA ATIVA..' Milton Campos (UDN). 
DaDlel Kr1eger ""';' UDN QUE SE CA.. .... VIDATAR A CARGO: EurIco Rezende CUDN) , 
Aloysl0 de Carvalho - PL ELETIVO. I AloySio de Carvalho rPL): 
Josapha' Martnho - Relator . ' Josaphat MarinhO !BPD, 

Sem Legenda oes.gnad.a em a 10 ~3 Aurélio Vianna tBPIl 
Prorrogaaa, aLe Lo> 1~ 64 pelo ae"'l Aarão Ste!nbruch tBPIl. 

querlment.o número 1 156·63, aprova· __ _ 
Y) Proj€'to de Emenda à Cons- do em 10 13 6~ -~--

tituição r>9 4/63 Membros _ P.rtldO! COMISSõES 
ICONCt-;DI!; 11\'1UNIUAOES AOS 

VEREA[)ORI~S. 

JellBrsoD ae &gul .. - pso PARLAMENTARI~S DE 
tt':I,o~ag';~~~i;es P:D"110 INQUERl'I'o V) Projeto de Emenda 

tituiÇão n9 1/63 
ITltABALUO OE MULHERES E 

NORES E TRABALHO EM 
DUS1RIAS INSALUBRES). 

DeSignada em lO I) 63 
lHE- prurrogaoa até H> 12 '64 oelo Re
(.N. 'querimentc nOmero 1 lSa-ti:i .apr-6-

do em 10 12 6;j 

Joae FeUclan<.. _ psu -
WaUredo GurgeJ - tlSD 
Argemlro de li'lguelredo _ PTB 
Bezerra Ne'(1 - PTB 
SIlvestre perlCl~ - P'l'B 
Edmundo LeVl _ prB 

I 
CRIAOAS DE ACOitOU CO,\] O 

AR'" 53 OA CONSTI'I UH; AO E 
O AR'l, 149. ALINEA A 00 "E;-
GIl\-U;Nl'O lNTERNO.· ______ 

Designada em 23 4.63 
Pl'orroga.aa ate) 15 l:.i 64 pelo Re

Q.uenment.o 1.150-63, aprovado em 
ele d:ezembro de 1963. 

Membro,s _ partlO>')8 
JeffersoD de Agmar - ~SD 
Ruy Cllrnelro - PSU 
Lobão da S1ivelr~ - PSD 

1~) Para apura, a aquisição, 
Eurico Rezende _ UDN pelo Covêrno Federal. dos 
MUton Campos - lTON ! acêrvos de concessionárias 
Atonso Arinos _ OUN de serviços publlcos e a Membros - ParUdos 

Jefferson de AgullU - ~SD 
Ruy carnetro -: PSD 
Lobão da Silvetra PSD 
WUSOD Gonçalves - Reta'a: 

eSD 

Wilson Gonçalves - PSlJ 
Menez~ PlmenteJ - PS.D 

(

I Lel',f Neto _ PSD 
Amaury SIlva - PTB 
!:Jp:zerra Neto _ PTI::5 

- .•. Vaga do SenadoI Plnto 
_PTB 

AlOysiQ de Carvalho _ PI.t ( " , 

Josaphat Marinho - "em L.0i_ importação de chapas de 
Júl10 LeIte - PR C' S·d· aco para a la I erur-

0=.-<8 -- g;ca Nacional, 
2-3) Projeto de Emenda à Cria0. pela Resolução numero 11. Menezes ptmentel - PSD 

':...clte Neto - PSD 
A:naury Silva - PTB 
Bçzerro Neto _ Vice-Presidente 

PTB 
Vaga do Senador Pinto Ferrelra 

_ PTll 

.Rllv~tre PérlCles - PTB 
A -genllro de 1"lguelreOo - PTB 

Silvest.re Pérlcles - PTB Constituição n Q 8 '63 de 19G~ assmada pelo SenhoJ Ne . .son 
. I Maculan e maia 28 Senhores Sena-

_ C"DN IAUTONOlUIA UOS ~'1UN1Ctpl0S) dores 'apre.o:;enta4a em 30 de m:'!ll d, 
10031 

Adalberto Senfl' _ P'l'H 
Eunco Rezende 123 4 6:H 
Milton Campos - OUN 
AlOYSIo de Carva;ho - I?l 
JOf;aphar M&lrmho - <';;f'm LelZem3.a
João AgripinO - UDN 

eslgnada em 22 10 63 
prorrogada at.e 15 1" 64 pe.10 Re .. 

querlmento numerv 1 157-6;;. apron
do em lO 12 ti;; 

DeSignada em 31 de maio de 1963 
,- Prazo - 120 dias. até 28 de' s.e .. 
tembro de 1963, 

prorrogada: 

E'lrlco Rezent3e 123 4 63l _. UD,N Z) 
Milton campos - ODN 

Memoro.s - parUCloe 
Jefferson de AgUIar - PSD 
Ruv Carneiro - PSD 
J03E' (i'el1clano - PSD 

- Por mal.:! 12() dias, em vIrtude 
da a.provação do Requerlmenw OÚ" 
mero 656-63 do Senhor Senaaor JolO 
Agripino. O.n ses$ão de 18 di se- em· 
bro de 1963 121 horas) o 

DlUle; Krteger - ODN 
J:Jsaphat Marinho - Sem Legencb 
a:oJ.'s:o de Carvalho - PL 

f./) Pro jato de Emenda à Cons_ 
tituição nQ 2/63 

U:tl<E::'O Gil PRopallm~mE) 

D~.'>lgnadOl) em 23 4 63 
prorrogada: 
- até 15 12 64 pela ReQuerimento 

1.151-63 aprovado em 10 12 63. 
Membros _ Partta:o.s 

JcUerson Qe Agulal - PS15 
H ').y Carnelro _ Presldente PSD 
LJOâc.. da Silve1!a - PSD 
W: • .:.oo ~Dç.ajVes - PSD 
h.eneze~ Plmentel - PSO 
Herloa.do Vieira - Vice-f'Teslàen

~ - PSD 

tituição nQ 5/63 I Wilson Gonealve: - l'SO 
Bezerra Neto - PTB 

(DI5:.'01<.. ~oa!t~ u P1POS70 OE Edmundc LevI _ PTB 
VENDAS li: C{)NSI(j-I\'A-(..~OES Argemir(l Figueiredo _ PTl 

. U,s.gnaaa em ;lI ;) ó~ I Mele Braga - PTB 
Prurrogada ate 15 1:J 6~ pele Re.. EUflC<. Rezende, ,~:i 4 631 - UDN 

Querimento número 1 151-63, apro. Aloy!io de Cana.ho - CJDN 
vlldo em 10 12 63 Afonso Arinos - ODN 

MemOros _ PartIdos Josaphaf Ma:rlnhO - Relll.tnr 
J rr I SD ~SÇm Legenda 

e êrson Of' !\gu ar - P Aurélio Vmnna _ PTB 
Ruy Carnelrt _ PSD 
Lobãc 'la Si.Velr,JI _ P8U Júlio Leite - PR 

- pO! mats um ano ,em virt'lul da. 
aprovação do Requerlmento nun,(-tO 
1 173-63 do Senhor Sena.dor L,eJle 
Neto. na sessfi·o de 12 de d;;:.z.cm b: o 
de 1963 

Membros _ partidos 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Leite Neto <Presjdente/ - ?SL 
Neison Mac)l!an - PTB 
João Agripino \Rela..ton - UDN 
Josaphat Marinho - Sem Le-;::enda. 

Wilson· Gonc-alVe.l:; - PSD 
Meneze~ Purl'entE'l· - PSD 
Leite Ne~o - PSD 
Amaurv S11vj:I - PTB 
Bezerra Neto - ?TB 

I 2") 
'2-4) Projeto de Emenda à 

Para apurar fatos aponta
dos da tribuna do Senádo 
e outros, relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

.• , Vaga do Senador 
!{eder - PTB 

Argemlro de Flgu8uedo 

EurlCC RezE.'pde - UDN 

! Constituição n9 1/64 
HUJn:s:n. • ....J I . <EleIção automàtlca. d" Vlce·Prfê ... 

s~den:.e com O Presidente da a-epú. 
b~lca) . 

P'rB Dcslgnad2 em 26.2. 1!)64 

Amaur~ SJ.va PTB i\-UltoD Campos _ U!J!Il 
Bezerra Ne:o ...:. P'I'B ! 

Jefferson de hguiar lPSD) 
RUy Carneirc (PSD· 
{,oMa &, Sill'e1ra ·PSV>. 
Wilson Gonç-a!vc.!> PSD). 

Crlada pela ResOlução nomere 32. 
de 1963. a..s.sinadJl Qelo Senh01 Jet .. 
rerson de Agutar e ma1.s 83 Scn.tlOres 
Sena.dores ·apresentada na sef-.~ãC de 
30 de· outubro de 1963). 

10' . \l1lp,::1 :ic Senaaor P n'o lI'er· 
• :r. _ PTI' I 

8.; vestre perlcle.s _ PTB 
Artul V1rg:~u,l - PTN 

Daniel Krteget _ crDN 
A.:.OYS10 de Carvalho - PL 
J039phat Marinho - Se' mLegenda 

Jr'Se Fe}irlano psDI . 
BtzeITa Ne((. PTll' 
P-_rthur V:r[;illC PTB). 
.o1!ltôni·. Juca r?TE). 
0'!-car Passos \ PTB) 

Prazo _ a.té o t1m da sessão lC'J:!:P 
lativa de 1963, 

E 11':C(,. Rezende 123 4 tia) - UDN I 
A.Lton campos - Relator ... - UDN 2·1) Ptoj:::to de Emenda 
J.JJl. Ahrlplnf., - ODN -

à I AntônIo CaI"o~ UDNl 
1'..J{,yslr de Carvt<lht-, PL), 
Eurir( R~7endp 'UDN I 
Milton Campc~ IUDNI 
,Jos'J.ph,at Marinho BPD. 

Prorrogação por 90 d1a.s (at~ 16 de 
marçO de 1964) em virtude do fie .. 
querLmentC' ntunerO 1 lS3-6i1 ir' ~e .. 
Mor senador Wilson OO"1CD ''I;'f'S 
aprovado n8 5essAo de 10 de dpz'C!tl ... 
bro de 1963 <21 801. 

J')s.:lphat i\lannho - cem l.e;Ienü!l. titwção n Q 6 '63 
A.cn.o de Carvalho - PL 

X) Projato de Emenda à Cons .. 
Iltuição nq 3/63 

eD· ::~~o!<. sc~~;t:<.. A A.:J~:i:'!lS~'R"
... ·.0 VO u'Si'a!';'o FGU~RA.L E 
r.1t •. ~ r.::tlA (}A CONUJ ET&NC1A 
P.tl\"r..l':\'A 00 82NtlliOI. _-' 

Ve.,.:;:gnaaa em i :>.63 
Prorrogada dte 15 12 64 pela Re· 

luenmentc ! 152-5:1 apro'Vado em 10 
i-e dezembrc de 1963 

M.embro.!> - Partldos 
JetterSli[1 de AgulaI - PSD 
R.uy Carnelro - PSD 
Lt9bA.o da Silveira - PSD 
Wtl$tm Gonç.alve3 - ~ 

.. M:ene.zet Pimentel - PSD 

Desl;Inaaa em li 10 63 

prorrogao.o a.te lb 12 64 oelo Re
:.]'ler~men4,; número 1 15lj-6:1 dDfova· 
do em lU 12 83 

Memoros - partidos 

Jefferson Oe Aguiar - PSD 
RUy Carnelro - I?SP 
WiUion Gançs/Te.!- _ PSD 
Jose Felicumc - PSlJ 
WBtltedc OurgeJ - P~O 
Argernuc de F",~!lell 1'0(. - PT~ 
Bezerra Neto .;.. pT 8 
Sllve.stre flerlCJea - p']',B 
Edm undo LeV1 - P'rB 
Em1cc. Rezende - UDN 
Milton Carrmos _ OUN 
Âloysl0 de ~arvalho - UD~ 

JÚ!lO Leite B"F'TI 

Aurélio \~18rna EPD. 

2-5) Projeto .de Emenda 
Constituição nO 2 ·64 

à 

De.sl!fnBCão em 6 óe de-zêmo!:: tia 
lBB3 • 
Membr~ (111 - Prut1ÓI)~ 
Jefferson de Aguiar - PSD 
Le1 te Neto _ PSD 
A1j:l1tt Fontana _ PSD 
WtlJ=:ot) Gonl;"alves - Presidente 

PSD 
IDâ nova reda cão à al1nea a, do Artur Virgllto - PTB 

art. 101 e aJ ltem Ll{ do art 224 da Be2e1"J'8 Neto ·8 11 63 - Vlce~Pre .. 
Constit.Uiçâo Federal a fim de esta.. s1dente - P'T'B 
belecer que se1am orocesmdos e jUl.. Meuc Braga - PTB 
ç;ados nos crime~ cOmuns: Joào A~rip1no _ ODN 

, Daniel Kr1ercer - UDN 
- OS membros do Con~resso Na.. guricc Rezende 123 4 63, _ UD~ 

clonaJ, pelo Supremo rriounal .Fe... • Auréllo V\anna _ PSB 
dera1· Secretfl.no AuxUtar LN?;I<)lar.tva.. 

_ Qi: Illembro.s CÜl.S Assembléias Le .. Ft,..9. J '"" "Ije\l PauQ3 Daotaa 
gi81a~-u. ;el& TJ:lbunals de Justiça).\ Lobâ.o Qa Sílvelra - PSD 
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CONGRESSO NACIONAL 

19 de agilsto de 1964. 

PRESIDÊNCIA 

Senado Federa.l, em X de ag'ôsto de 1964. I 
~~-

Sessão Coniuuta. 
.. 8ec8io Legislativa ONiaafta 

5- Leglsktur.!L.. 

~~~~ijQ1;j+.Em 2-6 de agôsto de 1964, à.s 21 hOf'a .. 30 mhuooi 

ORDEM DO DIA 

n' 
1 
J. 
3 

• 
6 
6 

na 

~~~~t~·dO ~ ou .. 

Art. 4.0 (parte vetada); 
Art. 20 e seua parâgrafos (totalidade); 
Art. 31 e seus parágrafos <totalidade) J 
f 6D do art. 3" (parte vetada); 
Alines. "a" do art. 32 (parte vetada): 
'Alínea. u a" do parâgrafo único do alt. 32 (Dafte vetada)t 
Alinea "c" do art. 32 (totalidade); 
Art. 34 (parte vetada). 

Rezende, Nelson ~aculan e Renato uninomlnais previsto no artigo 81 do 
Silva e os S1'8. DePutados Celestino Regimento Interno, para" tanto de~ 

WLJ~QI Filho Florlsceno paixão e O.s.sian signando E<;crutinador (lo Sr. Deputado 
Arsripe, reúne~se a. CCmis-são Mista Celestino Filho, 

~~ê]~~~cilmcumbida de apreciar o veto total Concluide. a. votação, apur.a.-S:e o 

culam Relator da matéria. precípua. 
à Comlllsão Mlst •. 

Nade. mais havendo a tatrar, en ... 
cerra-se a reunião, lavrando eu, JOBé 
Soares de Oliveira Fllho, secretário, 
a pre.?ente Ata, que, wna vez apro
va.da, será ~sinade. pelo Senhor Pre .. 
sidente. 

L, do Senhor Presidente da República segulnte resultado: 
ao Projeto de Lei n9 187, <ie 1961, • 

~
~~~~~~l (projeto de Lei n9 3.68Q-B-58 na Câ- Para. Presidente. 

mara) isenta mineradores do Senador EUrIco Rezende 

e Senador Nelson MacuIan _ 1 voto. 

~ vo-
~EUNIAO, REALIZADA EM 25 

DE AOÓSTO'DE 1964 - n_ ~~~:~~~~~~:~~~~~:::::~::: tos. As 16,00 horas, do dIa vmte e cin-
ao preceito Regi- PaTa Vice-Presidente: co de agôsto de mil novecentos e se.s-· 

a Presidéncia o Se- senta e quatro, na Sala das Comis-
N I M I Senador R<lnato Silva - D votos. e son aeu an Q.ue, r5ÕeS do Senado Federal, sob e pre-

As 15,30 horas do dia vinte e 
'tiro de agôsto de 1'964, na Sala. 
OOmissõe.s do Senado Federal. 
zente.s os Senhores Senooona 

declara.ndo instalada a Comissão Deputado Ossla.n Araripe _ 1 sidência do Senhor Senador EUrico 
Mista, determina seja procedida a voto. Rezende. Presidente, preselites OS Se
eleição pa.ra 0& cargos de PresIdente O Se.nhor Pre.s.!dente. epós agrade, nhores Senadores NelsOn MacuJan e 
e Vice-pres1à.ente, respectivamente, ger a. .seus pares a sua eleiçlo deslg- Renato Silva e os Senhores t>epu
atravé.s escrutínio s~eto, por cédulas na g Senhor SenadOr NeLson :Ma- tados Celes:o.álo Filho, FlorisceM Pai-

• 



a· 

~5)02 

r· 
aão e P..ssian Araripe, reúne·se a Co- e, na 1961, , encaminhado ao W. 
1t1is.são Mista, incumb:id:o. de aprecisr ni.3tHh. do ~rab!l.lho ofício .sollcitan
O veto total do Senhor Presidente da. ao in[t,rmuções sóbre a isenção oble
ltepÚ.b!ica ao projeto de Lei nú~nero tjvo,da -no projeto. 
18"7 de HHll (p~'ojeto de Lei número Em 23 de novembro d.e 196-1, 
3.68G-B-53 _ na Cámara) . que isen- 'Projeto foi aprovado e env~o 
ta. mineradoIe~ lO pa;amento de Senaio Fed,eral, t{}maudo o ""ro"iô 
contribuição arrecadada. pelo lnstitu- 187-61. 
to . de Apozeutadoria e pcn.:;óes dos Neu andamento, no Senado,. rol· 
:a:nctt\"triúrios. normaL Todavja. essa Casa do Con-

!n]ciand'Q os trabalhD.'i O' Eu- _ P1'e- greiso: apresentou emenda &u'Qstituin ... 
I1dente concede D. palRvroa aO Senhor do o IAPI - Instituto dos Indus
senador Nelson Maculan, que, na triar1os' pelo ,tnstitutQ dos Emprega
(lualid.9.de de Rel!:l.oor, tece cosidera~ nos em l'ml1sportes e Cargas -
ções consub'stanciadas em Relatôr~o IAPE'I'C. , ' 

,circunstanc~o.ndo a orlgem e traul.l· Retoinandq à Câmara dos Depu-
tação da matéria nas dmis Casas do '\' ::'03, em +4 de dezemb:-o de 1962, o 
(Jongr~so Nacicn...'ll~ bem como as ~ S.\Q3tUUttvo do SenadQ foi examina.
razões ~1G.S quais se funçlamen,tQ~ o CO -pe11.Câllla~a, q~c o rejeitou. 
Senhor Presidente da .. R-epubl1ca, O prOJeto f-Q1 envIado à. sapcão eJl1. 
poara, no u!:o de SURS- atribu:ç eS 29 de julho de 196'l. 
consti.tucionais, apàr -€t;U veto total (1.0 
proc~G.do em tela. 
, Em, du;cussão, não hlVendQ quem 
maiS de.'3eje f.azer USO da polavra, 
Senhor Prcs...t'de-nt-e determina 

. e.sslllado o Rels,tóríO. E nada 
Ibavendo a tratsr, enc:ernl-,se a 

º VE"IQ B SUAs RAZQES 

O Senhor Presidente da Repúbl1-
Mensagem n9 171, de 10 de 

d~ 1961:, comunica no CQll
Nacional Que negou sançãO ao 

~üã-o, lavrando tu, JOsé Funà,amel1tün:::<o o· veto em razões 
Olivelra Filho Secretário, a oa oràcm· canstitU'Qtoll:tl e tendo em 
ata que uma vez aprovada, será aSSi- v1ata intcrêsses nacior..:ús o Senhor 

nada pelo Sr. preSid.'''~':L,e~'~:-;::;::_I;;~~~;ec.:d:.\ Republica. assinl se 

. flELATóRIO N9 11. DE 1964 

" 

E X P) ~: O IE N T &: 
D«l"ARTAW,IIilNTO DE ·'MPRENSA NACIONAL 

Q;LRltTl:ol't. Gil~,a.t. 

ALiii6:PITI:> DE!8R1T6 PEREIRA 

CH,8,,1I DO ."RV\ÇÓ DII p\.lauc:."ç;6c.~ c ..... P'Il' OA .1!l~O tUI. "-III:D"1;I.. 
MURILO FERREIRA AL VES FLORIANO GUIMARÃI!.S 

DIÁRIO' DO CClNGRIE.$$O NACIONAL· 
8IiÇÂ() 11 

Impreuo nu ,of~olnl1l1 do Oepsftemento do lmprenea Na.clonal 

l:R" si LIA 

ASSINATURAS 

JlEPARTIÇOES B PART1CUIoARES r~A"C10NÁRIOS . 

Capital e Interior Capital ~ -Interior 

S~e •••• i •••••• Cr$ 

Cra 

50,00 St5meatrll ................. .. er, 
Cr' 

39.00 
76.00 AnQ ," ... ..... . ... .. .. . 96.00 Ano ... , ............... 'O'O .. 

Exterio:r kteriof 

.................... Cr$ 108.00 

~~~~~;~j~i~;~t;~i~~~~~~~~:~;~~l-:!-' .. -Excetuadas 8,8 para (! exterior, que serio sempre anuais, 81 .8siItlt\lra~ poder~so .. ão totnar. em qualquer época, por seis meses 
um ano. " 

'- A fim 'da possibilitar a remessa de valores 8companhadQI de 
~sclQrecimentos quanto là sua aplicação, solicitamos dêom - preferência 
• rOUlessa .por meio ,de cheque ou vale postal, omitidos a favor do 
T4Soureir() do Depa~mento de Imprensa Nacional. -

r Relator: sr. Ne-'.son Maeubn. 

- Os suplementes as edições do. órgãos oficiai ••• rAo fornecidos 
aos aSsinantes som elIte mediante' 8olicit~ç§o. 

J O Senhor presidente da República. 
lho uso das atri'buições que Ihu con
~iferem Os e,:rtigos 70, § 1Q e 87 da 

-.0 custo do númoTo .t.ra~.do saTã aCTe6cido de Cr$ 0,\0 .. por 
exercício dec,?:rido, .oohrar .. su- ão. mais Cr$, 0,50 

;çonstitui.ção Federal, resolveu negar ~~.tJ~~~S~~:~tl;~;~~~2i~i,n~;~::: Senadores. Havendo nUmero Banção ao projeto de J,.,ei da Câm03-ra g-eclaro aberta'.& sessão. 
:1\9 3.68Ó"B~58 tN.,9 18'1-64, no Sena- sões dos ser & ata, '_ 
do). que isenta mineradores do pa~ ,<;e, dai, U mengano O Sr. 2.9' secretário' prcced.e à 
gamento de contribuição arr:ec::i:a.u(j. do.s eml)!egados e tUfa-da. ata' du,' sessã() oat \erlt.H"t 
pelo Instituto de Aposentadoria e D2sUrrte, tornar.se-ia. aprovada sem debates. 

·Çen.s6es dos Industriá-rios "- IP-..PL fnõcua a, ~ua·· O Sr. 1.~ Secretário lê 
o PROJETO (ORIGEM lC . EXl'EDIE1\·_TE 

ItNDAMiliN'ró) 

1 O projeto vetado pelo Sznhor pre·· H~~~'li~,~e;f1~J 
.,eidente _.da. República. teve SUa' -'i 
B'em na Câmara dos Deputadcs, em 
11.958, e visayt'\ ~ "não con.slderàz con- d~;,~~~,.n~;~ 
tribuinte.s obrig,atóriOS do fAPl,- em-- d nuolU'",O 
pregados e' empregadOres, !.lue tra
ba.lham em jaztda& " céu abert,o 
iregião encravada- no dOI}.OlllinadQ 
iligcno. dns S'êc~. escluídas as minns 
em la.vra". 

J\:rquivada. a 'em 1958 
aro outubro do ano . foi de~ 
:feridO requerimento 

L-'--------·--~--____==-r~ ~~~~~ 
SENADO FED:ç"~:F~AU~ N.' 1BO. 

Presi.dente n':)5 
'oH "'7r;",~o·, '<"·~'·'l ... .' "A H"·'·~JÍI·'-"'·· tes têrmos: ..... 1J..t.:.J.-'''-''..... ,!LLIo:.I ........ ~ oi. i .. ..l V vrl.,.Li!.L'l ... _.t:\..d'lI., 

DA 5' Um:SL4'I'JTt'r-\ P'qensagem 

As 14 h-o::~s e 80 miuntos ach'lm-sc 
, presentes os Srs.- senadores: 

Adalberto Sena 
Ednlundo Leii . 
Joaqui"l I'arenta 
Jo.sé Cândido 
Slgefredo pacheu 
Menezes PlmenU!l 
,José Bezena . 
Walfredo Gurgel 
Argemtro de FJguelreao 
Barro" CArVaJh. . 

Ermil'lo de Moraes, 
Silvotre perlele.s 
Hetibnldo ViGi1'3 
Alo-:;sio dI) Úar:a\h. 
Eurico Re;z;ende 
Gútnrcin, _ VIei.ra 
Aurélio vianna : 
Bene~Hcto Va1aàü re.Q· 
Nozu~ira da Gamil. 
Lino de Mattos 
Moura Andrade 
BGzerra Neto 
Nulson Maculnn 

'Antõnio Garl&ó 
auido~ M<mdJn 
Mem de Sá 
Q 5R rRESIDENTE~ 
(MOura Andrade) -- A lista de i'I'~ 

acusa o comp!\rectmen,to. dà tG. 

, 

119. 1 OI1.J.:.l;e:...:.;=~ 

o veto sôbre di.&positivos qae 
•.. i_··'c'oCntrários aos 1nterêsses 1l8cio-

conforme se depreenderã· da.s 
ex_tas: 

axtigo 4.Q ; a expres... 
prlorltárlOll 
pejo servi
e UrbaniS-

de escôlha. 
D Serviço, ór

exceh&.ncia.. nunca., 

I :m~::.~~~:;~~~::,~e~:a.s autcri(lactes 10_ sôbre mat6ria quo 
de el:clus:-ve. .aI .. 

artigo 4.0; integral:-

habitação para a 
tem peculiaridades 

pal,~e:ria:. do ru"rend.:unen·. 
recomendar seja. 
diplomas legais 

PO projeto d. 
em capitulo espe

lei do inquilinato. 
finalidiiles e tfc-

propos!çl!o . 
má"'iínO~.~;.~ 5"~; as palavras 

Impedir UberaIldade 
de órgl!oa estatais 

""<1!)0lnJ.a m'sta. etc ..• 
crltéric.o 

~~J;:~~~~t~~~~~ImPedi-"'JII\~Il. 
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C:::.~ Si! flduU;m n;)fmz: ... p-:o·,.:t.v~'~'i d~ [ .......... --...,: -Ge f:~l:l...'li.:iat' a 1>1'Ópria. con.:;t:u~ 
}.,ü;t)das p;.·ivileg~;w,:.t.s. e.:n jeL'J'met)~O (.:ti úe ll~IJ}LaçÕ2,:,' Quruno ao fjn(l.')~ 
(L~ ~ n1a~sus ~eI:1 teto, _:~:;).m<:n~v d'tls indústri:l.S de C011.5rrueão 

t..: I ~ ~ 7,," e 8.1;1 do ar:::zo 5."; tnf-p .. FL~O e finaUdnde do Banco. ;it<;r::: OOll~ 
&:.l_m::nte. trltmlrá., .\;eru duvida, para foment.a.!: 

l'tr ~. a udQ.itria da. cO!l5trução. seja ~lQ.') 
• ~oe,. j Incentivos ql!e .0 ProJeto oferece, C(J~ 

'fM1w-.se, portanto, de f.-OJnp1emeD_ 
c..u a. indicação tazelldo desJ.p.areee-:::
a expressão que cão .ttJn m:lis flt'>:ãn 
de ser. 

f') ~ 1.9 do art!g'o ::8; !n:~ra;.lllenLe 

Raroes: 

. 

O ve o do t 8.Q e (;Ü~ou:n..! a. 10' L mo [J~la 3.hl.'ltcnCl3: Que ll'á pl'<lpor
f'" ~-' c.u v;;!.o no ~ 7 ". lme<{'atan,cnte I" onal àS .:\1uníclpalidades e p~lo~ 
t~1:~t.OT. Just1f!ca~se (X>lU as c~"!zó~'.) PmJetG5 Qe W:sqw,sa que vai pa.trccJ~ tO que, sendo o Banco destinad\), 
(..:) \e o ao * 2,° do m::,s':UQ a, ~lCJ:o nar, Não se deve confundi· lo. ):):,rem. excIU5Lvamente, a "D.uvl!laóe eCfJnOml~ , "' I com l1m Banco de D:?senvoivJInento co 1in8;t;l..ceira,.<;, é óbvio que todos os 

, m,d,s in':_:ttH3. cDJlfiança. Com.pc
te. p'::..:l, a'í> Coaselho de Aõmi:ust.fa .. 
';ão do &3a~dQ a escolila do se'.l 51.1-
;.terill,eudt::pte. O Banco Nachm.J.t (,.3" 

{ial}itaç':o. nflS tZ-J'IDOS d!) artigo L.~I. 
será a d..'lÜnl.stl'raC;o por um Cou.se_dlo 
de ACim:nistr-Jção e uma D:retor ao 
cujo.s membros. são l:wmeaj,)s ·/{·.O 
Pre.sid.ent..:' da p.epúblir,'l e <llFOViJ.:lOS 
pelo Senado Federal ra.l C'}.1$elho. 
por (,'DllStgu:nte, deverá ter íÔda ",-U.
tot!d::t:1e pum proceder à t'-'3co])-W no 
Supel'Jn e:.tàen~? elo Servi.ço F;·· .. :!;-·a, de 
H'a~ib.ç':;o e Ureanismo. 

'n t'.em 11 do .."t ~o 8.; a.,,- l~:.l.·a~ ~eonômlC-o. Não cabe, por outro la. ult::wbrdt{ de sua alta adnun.lstraeào 
'"'. '5 ...... e venda.". do. Que o f.nanciumento de Pmle,o,~ üeverão ser competentes em taIS (]'\a~ 

,R_uzoes: lo! ?e~qui:s!'\.<; te'cnológicas fique nrt de~ tfmas; 11) ~ 3." do a:ti'ZQ 54; !1\t,~.l. Qi .. 
jp~:'!dE'.nc:a de n01'mas a .serem fixada;; b) que, pelo m.otivo. nào. se wm .. 

u., Ó!~J~""05 ao, sL;~.etna tHU=1?.:::ra .1li i ~~!f} ~erviço Federa.l de Habitação ê preende a prese..::lça ob:lgau)fl.l., l~essa 
h:' .). tu.ç;...o desCl.n::n:u-~e a.o !l.}!lUCla I Urbanismo. mas sim, delXtlt à in1.. alta administração, de ikcUiCO,s em Ra."':;",::; 

mente. . 

1:1121110 de ~blta,;ões, nunca à vcnda ,::ativa privad3, a. maior :ibc~'Ciade r'O a.:i.'lUDtcs de .saúde púbUu e p.evidên_ A:o; t.:l!:::.:1,;s E:"'O as mCS,J.l~ C:'iA.d!~_S 
0;1.:; m~m3S. 11B'~1~ll1en~o Oi'" ~roje~ cri! int.erêssl:' ~l~i.sso;~se~:~ f~~!~l PJ'~e~~'):f!~ à exp:·e~s[;.o civ pn:ág:-afo 19 tl~_.e 

q'-..ê j}al't:Clpem dos beneflc:,}S p.-e'ils" !> aC30 e U;ba~.;.sm? wompetnà ~o_ ... ãO administrativa sua oa!'ücipaçãQ z) ... ~ 5." do a!'tigO 51; :l. 0.):e5"'-
C.J.tcLl\'~l~se d2sta !orm;l. i.np:Jir 11'J~ I~O, ,o rn;lçO Fe ~ ero,) ~: lia· ção e Urbanismo, em cUJa urglUüza' 'z.;e~·rlJ.O aI~.;D. 

to~ nes'o. pró .... osiçáo BIlLidade5 que ~~ntar o d -szn:olVlmento Ih *ndUS.. , , 
.~ • r" ,. • I ~ Ida e de pesqm..sas no~ Mrmo>; tia deverá, estar prevista s.traves do de- I~ãú ...... m~a~Rnue CO!l~l1r .. O piJiJ; (.() 

n. o per~ençam le~.hmnrn~n ·e- au S.C; Iletrn c do artigO 55 da &e.:iente 'P"o l!reto a ser b!lix.ado na form" do art.1 d~ p:o-.... s e tltu;OS". 
t~m3. _ nt\d"o: ~ , - 56 do Projeto, 

il § 1.9 do artigo 9.~: a ~~p:~c:.s30 11'-"'-"<;-"~o, [. lta::,oJ.>" E.,tando j}2·ev;..:,i", II or-
.'," ou, cuja es"Pôs:l oa H.:.hüs n1!;:.IIU~ tI i~em B dQ artigo 18.; ~t!?ll'ra]- .s) ~ 2.'" do artlgo 31; !ntegral'nente Ig'~n.zação !Hlm.mstra.:n 1 tiJ ê:::l·;'.'.~ 
rc", O> seJam... t,m\:nte. I RaZõe3: J, ~er e.:;'abe,ec:da em Decreto 0.0 c.i;, .. 

cutivo. seia es.'>b- a O~·tlUlicut(le t'Jlt _o.: I -~ ·d 
D-J,s_ sao o",. fi;; vo.õ. ~ V!5a-se impedir que o Banco acumu. ferido § é preju<ilcial ao .bom tun.ci.o~ condições p_,~.~ Qua1s .:;e!·ão reCl'ut~c.'-'s 

, - . ~ "'u ~. ,~; I A pn:fcrenc!.a determ:nada no re~ que L!ca.rf..o .:!;a~·amen~e fl1W U,': hS 

1'" Erro de técnlca: a prOiJ'u~lç,V) de funeõec: lá atribuídas a OI~t.~<lS ór~ name.,to do Banco e, p_orlantJ, ao m~ ~ 'admitidos OE seus ser ... l<iol'e.'. De~' ri, 
tl.;.",' ao p!lJaHa. espôsa., quando, par-a I '!'é.c'! fe'd:-raL<; em ple::'lo !uncio~amen l.erêsse públt~o. !\ Uhlc.a ;p:~€rênclil lCrm.9. estarâ cD:1ciliaoi3- ", u~c€sslda_ 
p_ena 'eficácia, deverIa empregur .t1jto. _ ~ a. ser c0!1-ced1da e à mXOr compet~ .. de dI;:. efiC:é.:.1.('.a com a. moraiiZ<lç[.o 
p.l.3vra cônjuge, Tal.. como está redI. 1) art:'!o 19; n palav:::-a " ... sõ~ ::~ t~cmi:a. apurada em co~diçoe~ que se e5pE';:a do no ... o órgão. 
g::ia a restnçã<?, atm:;e, ap?nas" ao mente ... " luentlC!ls para tOdos_ os emp,ega:1oo a.!} § 6:' t!o a:tir;!,o 54.; 1Dt"":.~-.11 .. 
llur.do cUja esposa seja proprU'tan:l, do Banco, Jncnt~. 
ou p:,omitente compradora oU (',essio-- 8azê"s: t) § 4.° do artigo 39; a p:llQ.vra .. ~'t. 
n~r":l Ressalta, entretanto, a malS O objehV() é possibilitar ao Banco aerais" 
lp.ve indagação, que a mens legts toi no futul'{), e com a&'ientimen~o dll. Ra;;:ões: 
eD'ic3J a Iimitaç_ão taulbém à espó- SUMOC P. demais órgãos responsávpis 
sâ vuju m-a:::-ido seja pro}:>r1etár!O, receber depósitos que não 00$ Drf'vis~ 
p o:u.t2nte comprador oU cesslOnario tos no artigo em tela. 

'2,\1 F'Uga aos objetivos do Plano Ha~ 
bi:-.:,clonal. Entre OS prjncipa;.s obje' 
tiv~s da lei nOva estã o rim do s:stema 
pa'ernalLsta, até então vigo:,ante na 
~olu~âo de problemas habitacionais 
A I.:orreção monetária pelmitid:\ na 
p:'oJ{>sição visa. exatamen~e a tornax 
atrativo o emprêgo de econorrlla::; na 
aqu:.sição de nabitaçõe5 Não há. por~ 
tan:o, interêsse em impedir que o 
chefe de fam1lia que pas.',ua dlspon!. 
biEc1ade financeira adq11i:-a para se:1S 
dependentes, vi~a:ldo a assegurar~ 
lhes o futuro, habItações que, de 
qualquer forma, virão favorecer a ~o. 
ll1~:>o do problema atual - já que as 
un"àades adquiridas para os depen
d~ntes serão .temporàr~ament.e usadas 
SO'') o regime de locação. 

'J) no corpo do ~ 1.9 do arttgo 10: 
(l.!l palavras ..... Federais '" tede~ 
T31;: " controladas, direta ou 1nojir-e_ 
t,amente. pela União FederaL" 

?~ 
Pretende-se forma dar Q êste dL<;~ 

J)O.c:itivo, maior amplitude poss[vel de 
tOrma a. evitar que 0,8 financiamentos 
concedido,!; pelas entidade.. ... acírr1!:/, ad~ 
q1J:ram, como tem ocorrido ~spectos 
d~ verdadeira doo(!ão. com CI'}:1se~ 
<,ii ~n~ia<:: ruino:-a.s para a continua
ção e expan';:lo das ativldades das 
m~sma'l, 

hl item V1 do artigo 17; R ex~ 
p:,~s.<::fio " ., de planos .diretores." 

Não c3.be agora Sem funda::nento 
na. realidade prát.ica, q'.le só ficará 
paten'e com o pleno func~onament.f) 
do Banco, ~stgbelecer limitações <;6 
a)terávei", mediante o lon~o e 13~ 
rJOE-O processo de modificlÇá!) da diS-: 
TYlSiçáo le9;a.l exorbitante. 

m) § 1.0' dn artIgo 21: i..:lteg!·almen~ 
te, 

Razões: 
EVita.~se. desta !o!'ma, tlrar da corn_ 

petênc'a do :Banco a orientação da 
melhOr fonna de aplicar o produto 
das let!'as imobo'iárias, deixando ape_ 
na,. fiO Serviço Federal de Habitação 
e urbanismo A. autoridade para apro~ 
vlIr as a,pllca.çõ('s de recursos dos ór 
gãor:: referidos no artigo em plano; 
habHae'onal.s. O Serviço Federal de 
Hab1t.ftcão e Urbanismo. órgão técni~ 
r,o I'!evera opinar a respeito nuuca 
deedir. ' 

nl no corpo do item vn do art!~ 
cro 24: as expressões: «... Planu;., 
Dl'Petores. sf>rvi~ e p-auipamenk\S 
urb:mos de construção ... f 

RaUSes' 

São :lo: mesma.~· expostas a.o~ itei~ 
VI e VIII do artigo 17. 

P) ~ 2° do srti~o 24: a exPressão! 
.. nas ftnu.lidad!'s do inciso VII. , , •. 

,Razões; 

A e"presséo indicada é restritiva fl~ 
! rererênc~a aO inciso VIII. que tnm· 

C0l!lpete AO Se:-viço Federsl ce Ha~ bém deve ser ~bramüdo no dispt}~tQ 
bHaçao e Urbanismo d.ar r.os muni .. no ~ em- tela Trata ~Se d~ corrisli'r fa,
cipios a assistêncIa ne~e,<;sárla à cla~ lha de redJ:wão atrRvés de veto. 
br.-r?!;ão do~ rp<:oecl-i\'o_ Phnü" Dirf>~ 
tO-f>~ O veto obstará. oo~ta:;];() q./e 
reCrl'am ~óbre dols 6!'~ãos dlfE'I'cn:r-3 
a~ me.,<;mas atribUições de!';:an-Jo~-D-'3 
ü:n;c'lmpn'c ao Que está t;'cnic<l.men_ 
te C:H):1('I~ado ~ara pxerc~-las. 

pl ! 
.. . 

derais 

2.9 d()'lrtigo 24' a. ex?res<::ã'l: 
n;;s Caixas F. ... "onómica.:;: FI'-

Ra",'óes: 

h no rorpt" do ltí'm VIII .4" a,' g~ Pretende se !eva~ em co:1ta, a nu-r .. 

Benefitla~se, desta !onua, 85 caIXas 
Econõmicas Estaduais com os depu'. 
..,1(oS oriu.'1dos do Sistema F'in.ancei~ 
ro da Habítação: mesmo porque, fiR 
realidade, intere~lia ao país o forta
lecimento L:a.s mesmas. 

U) Artigo 50'; a expressão: 
que lhe será fornecIda mediame têr;. 
1/10 ou recibo subscrito por {luas tu .. 
temunhas id6neas." 

Razôes: 

A Letra Imobiliária é ·p:-omes.::l de 
pagamento; aliás, o artigo «. § V' 
da proposição a define como taL 80s. 
sim sendo, reguIada peta lei n.9 2.044 
Je 31 de dezembro de I9{)8 

A necessidade de- seguranç;1 pede 
que seja. evitada a simplifJcaçã.o pre~ 
vust.a no artigo paro!:almente vetado 
devendo as leis vigentes regular a m~. 
téria. 

v) Artigo 54; as palavras: " ... que: 
em decOLTênc:a, assume Os ,seus direi •. 
tos e obrigações." 

Razões: 

Sendo o Serviço Federal de Habl .. 
ta~âo e Urbanismo entidade autárqui-, 
ca federal a instalar-se com larga 
programa, e5peciamente de planeja~ 
mento, aSSessOria e assistdncJa técni
..;9, não é razoâvel sobrecarreg!a~lo 
com a rest>OnSabllidade de assllmlr as 
obrigaçõe;;, inclusive os direitos. da 
Fundação da Casa Popular 1'k djs~ 
põe' de diferentes at-ribuições 

XJ § 1.9 do artigo 54; a exo:-e.ssãc: 
" . ,. e orientado por um CI}TIS-elN> 
Técnic-o, " 

Razões: 

E' grande a importânc'a do Cuü 
~els.o Técnico constituídQ de pro-fi..<lSio
nais de diferentes especia!lQadet com 
interêsse no problema hio:taclonaJ 
S~á preferidO, entretanto. que és.:>e 
COnselho récnico seja eriJ.r.o medlan. 
te Decreto, nos t.êrmos do artIgo 5~. 
qUe prm-'ê seja feita d~Stt- modo a 
orgflllizaçâo admm:str,lt;v I do SerVl
Ç() Federal de Ha!Jit9:!'';o e tJr!)anL<:;mo 

17· a: expreo:.<:'õ:?í I',. "erv;co.., t:] cqlli. m: '7era1 qU,..e~ atrIbui ao B,~nco rto 
p?n\pt!tM llrbanos.. d~ ro"~'''qGi'io '. B.ras;] :. fun"ao de_

1 
centrallZl1do;r, e 

p- "fITO' ob"'dp(".am a.." n?rm.<l<: t,;cnic~s Id1..':;tr.,hllldor de d.ep6~,tps em e':Zlt.,(l!l 
t'·r'''J'1.~ t'P'<) S?rv~c:J N1("onal '.3e :la- ~es p.nt~e a~ qual;:; .se Incluem CWX05 
b!~a~th e UrbR.n'~mo " J ~.,:!lmomlC8~ Pertera\,s. cabe a êle re-~ 'Jma 

~ .~ '.. ce!)er o::: d"oo"ft-o~ e distl"ibu1~lo.'l de 

y) ~ 2.9 do arti?;o !)4: J, p'I{!lrrf:sâo: 
peJa Presidente dI'! Pe ... ~'ltüicu-. <ie 
lista tríplice ap!'ef.~ntqda." '. 

Razões' acô:-do com 3:; conveniêndas e ne~ 
,--- ["e",<;friar.':IS n1~Jon~js 

N~O cabo <>0 Banco ~acional de H~· ~ ... L , , O Serviço Federal de llabltarãc. e 

Razdes: 

S:lO aprox:maoamente ti,!) llle~Ll::;!.') 
exp0..5ta.s 83 pa!:lVl'ilS no "capllt' à.., 
artigo 54 . .::3?udo o Se~'Vlt;<\ Federa.. c.e 
H&.IJ.tacz,,<.1 e Urbamsmo u.ua auta~QI. a. 
iederr-;' com a1,lbuiçôe~ o3-"'tante . (o/"O 

v~l'~as das que [,illham a FunJ:~:"d\ 
'liÃO deve o oct "iço li&> lilllr () en(:;l"~ 
~G de manter to apro·,e1tar tod",· (:3 

seus atua:s .s-ervldores, Além d.::.lv. 
sendo a fundaçüo. peío.:. seus Vróp ·.us 
l!!St6-Wtos, uma pessoa .1 trid ta de .::I'~ 
reito pr,vado, deverá ser 4i.spvr.~l;Iao-
110 seu p::ssoal '1m tratamento C01:C.J ... 
zente com sua ,~iCH;1Çà-o 1(>!!8.1, (h, lô-l~ 
ft"aOS dos atuai.; sJl'vidores da I<':.H .... 
dação serão a!lltJ tUl1Cllte recrmhec:C:o.s 
o-el~ Gúvernt>, não havenào raz,tI,o, 
pOrem, p-ara que se lhes cQnce,ia n 
vri~.rilégi{)s ou regalias alêm t.J::lS pIe ... 
Vlt::tas na Lei a 'Fle CQtâ.a sUjeitos, 

b.I) § 2" do 3,!'Ug:o 55; integ;~lll .. 
rnl:nte, 

[W:;ões; 

U Servlço Federal de Habitação I) 

Urbanismo com :wva,s funçõ~ e tlTtl", 

buiçbt::~ di\Te~-sas das que tt>m a fo'UIl~ 
dação da Casa Po;:mlar, d~fe7a tel :1_ 
berdade de reexatnlnar as (}pera~ões 
já contratadas e bem assim Os priJje~ 
to., em execução, a. fim de adapta-lf,g 
~ nO\>flS c-ondições legais ex:steM.es. 
.E b~ll) de ver~se que tal reexame nro 
lnlp!lC,:'á na derrl?gaçãu de qt.;ai,sQuer 
dIreItos ou obrlgaçt5es SSSllrr:icJ'JS em 
face da Lei. 

c.11 Letra "'i" d.a .ltrt!gl'} 5~; t'1~e_ 
gralm eu te. 

Ra.-:.;oes: 

Tôd.:.., as a:ribuições const.mt~ àas 
Tetra;; snteriores deIxam bem l·laro 
'-f.ue como1i>'(':n dQ ::;~. t'jÇO P.;deraJ Je 
Habit;:~râf e UrbanisIll'a espe-:l2.!mtu:e 
'tS ta:e,~,· de n./lnejdmentv i~s.ses.sor' a. 
e as.5t."té" eis técn:ca. Nã-0 se justifi
ca, por if;SO i):le~mo. aualquer nova 
:ttrilJui-:ão que fuja àquele espiríto, 
como sel::t 8: qlle o envolv,o em tra.:t:::l
lhos de C'onstrução de habitações. cy,m 
flbandn-:;.a das tarefas prjmordia;s que 
desemf\"'nl-Jará especialmente de as
slsMnc!a aos estados e MunlcJp-los. 
.-:'Iu:1nto ao~ projpto.c: de urbJnização 
em ie.-,,"pno .. 1~ -'roprledadr do Ban
".o ;q-2··.-(ln~!l dI> rl9hitdC;jO nada exiB .. 
t~ f'J11 P n olba a' a"-:'\,..:aàe. que F-erá. 
C'P"t?lrJT te in('!nída ~"1Sl respecth'u 'e ... 
",. lI" 'T''' .... Jll'{>() 

b!'acr.o n"dlc;:t--se 8 fin<l.r;(~'.'L11!"n+o, q) $ 3° dI') artigo 24: a expres,silc' Iurbanlsmo será. uma autarqu:'l fe_ 
~"!. EO··v'''.o()<; -f' "ou~p"mp:1~'~ hrb:'l~'(l.", ••... n') pJ.rag:·a!o único do art.~eo f.r. _der?l cuios trabalho." deveri'íl') me:e~ (1.1\ Prr'~rafo 
De!s e.staria dimillU::1do S:l:l capac.:l_, da lei". I cer do Banco Nac:o:Jal .de Hllbit.a-;t..o I 'n° (';rá:';n~:'üe. 

únlco do artigo 56; 

• 

",. 

r •. 



,~ 

2904 QuarltA<>ir" 2~ ---=____ .;;."' .. =::o~.~ 
],'U:::ÕeS: 1 ExteriDres e ~.1:jni.stél·;O da. Ed:u.:ação e 

i Cv1tur.:l, se!:lda que parc.e das hllbita-
O regularnento do Serviç·) F~del'aI! çóes sei'á destinada ao C~lro.) DipIa

de HaQl!:.\çk letern.una ü a!~,w~:ll,~_ mático est.rangeiro e naçlCina! ~ aOS 
JDent-o dfl. proposta orçamentana membros das Missões e OtganIsmos 
acompanh'lda do pr-oa~ama anual 'Út InternaclOr.ais em Brasíl,a. 
aU3;;; atividades. As razõt:~" :são as me~_ Não te:-â ~e:l.jj[Jo qu"!. de!1!..ro. dQ 
mas expost~ às cxpr~ssoe5 (..(;-:" p'll'a- âmbito do Piano Diretor da. Umver_ 
grafos J" e 2" do artIgo 5.4 Sendo o sidade ou em quadro...<; de:;tmuda~ a 
Superin~endente do S~rvl.ço Plde!al alojar impert:mte.s memb:'o,'! de o!'ga
de HablÍ'açào fi! Urbal1lsmu e3:1oJ~11do nís.:nQs Int:-rnac:onais, pl'ofeàres, 
e nomea<1O peio Cons,:lnu ce A(lml~Li- diplomatas brasilei~os e est:-an~ros, 
traç50 do Ba.:1co. NaclOnal. de Hab:t<:- Be loca.lizem pe:~soas comple~;,;nnente 

·çi1o, a êst~ eomp:ote apreculr ~ ~lec;dIr e."'trarihas . 
.:::ébrf' a p!'oposta or.ç~men~ar;a e o Con..<:equent€mente, por f6rc.l do aT
p;:0grama anual d~ at;vldades do Ser ~ tigo 53 da presente prcpo.:;içáu t!:l!lS
"L/;O, De re.::to o re~u amento do Ser. formaõa em Qubrqui!'l. a l~mul:v'ao da 
v'_çu inc'uirá entre as atrib'Jir:ões do Casa Popul..'1r, sôme:!tf' a F"U.E·. pos
l'Espectivo Superintendente a" d"e enc~_ 1sui imóveis residenciais no D:strito 
)ninl1ar flo. Conselho de i\dmm12trlçH.O Federal 
a t'eferida proposta 0~·ç.am~ntári3 e Quan{o as palavras! li" •• em Bra-
p:'o~l'ama an\1al de atlVldaa,:O!j" siIla ," de Brasflia '" em BrJlsilia.," 

r,1) no carpo do ~ 31} do arLjga G5: A fim de que sej9.m evH!ld~l;;; duns 
~b o::.lavr,a": "., as Ftmdaçues injustas di.:;cl'imjnarõe~: a p,iroeira 
cu ?~'a;i1ia .. , de l1rusflil .. , em delas é para com os' Institutos: se os 
:B:a,sllm" imóveis pertencentes a ê,~tes são ven~ 

R(:},:.6es: 

A Fundação Univel':.idade- de bl'a· 
sília pos..sni doi.;; blocos \·es;dendr_:.s:; 
p:'onto.'i, dois elu ~~ fin~ü ~e -::ons
tI-uçiió e dois em inicio de <:on,<::t.rução, 
todos situ~,do.s. .no próf,rfo ·,:'r.'lmpu3·· 
VniCersifário e que Sf' destinam 1\ 
moradi3 de profr;<;,sôre.s 

Por outro lado. comecani :."I Funda_ 
ção Univebiàade de Bi'asf!la a cans
truçúo c:e blocos sltmldos em Super
(tuadras Que lhe pertenc€m na Asa 
N[}rte. em convênio aS3inado há cêr_ 
C9: de um mr,\:. com a Pl'efeitnra do 
]"];str!to FedpraJ Comninhb U:·h::mi. 
,-:arlol'!'I d" f'ro<:[\ Ca,nltr.:l do Bra:<;i! 
(NOVACAP, Min:.<;tél'!o das l~cln!]õ~.:i 

didos em to.do o Pais. não se .fustifkR 
que, quanto ao IPASE, às auta:rqut9.s 
em geral, às sociedades de ~::,rl'l{lmia 
e mesmo ao Banco d{'l Brasil s.e1.am 
venà!dos. apenas, os imóveis situadas 
em BrasiJi.a. A ~egunda dis(;l'lmina. 
cào a ser evitada. é o fat.o de ser 
Brasflia aJCal1çada com. 'exr:\nsividade 
por um beneficio Que cie-:'e ser e.~ten-
dido ao resto do Pais. . 

São estas as razões que nv: ie,'ara.m 
a vetar" pa!'cialrnente, tl projeto em 
cau."a, as qu.ais ora SU::J!llf~to à (-le
vada apreciação· dos Sen}!('1l'e" Men1· 
bros do Congr~sso Nac:'ün?l. 

Hrasflia, 21 de agôsto de 1&64. -
H. CarteHo Branco. 

Projeto a que se refere o veto 

(Sec:''' 11) Agôsto de 1964 .. ~~=~~. w~ ___ ~·,~,""· ~.~' .. , . 

n - c" pi'ojc~os :.nunlcipais ou estaduais que, ~o?1. as ofertas de ter .. 
renaS já urJ]am:i:adoS e dotados dos neCe~.'iarlOS me.lhor!,-meutos, 
permitirem .) inicio imedh\to do. construçao de habItaçoes; 

m - os' projetos cc l.'ooperativas e outras formas a!)sJciativas de comi" 
,;rução j~ {',\sa própria; , . 

IV - os proj2nS (':l l11icIativa. pr;vada que contr.l,)U&.m para a s.Q!1-çao 
de pro;.' :::n;':; ha.:ntaciona:s detinidcs como pr.ol'1t~ri('s pe:8.! 
autorid<:u:..:. ,Ot~is e peI-o Serviço FEderal de Habnaçao e Urb"l,.. 
U'Sll1(}' 

V - a -const1"uçãO do moradia para a. população rural~ 

CAPITULO II 
• 

~~~:etaria MS Contratos Im.obiliMig! 

Art. 5°." OÍJse:"ado o. d:~pcsto na. presente :1:;J, os contr<itos a~ vendas 
ou construção de hal:r~~n.:;&é5 -para p:;..gamento n prazo ou de empréstimo.:t 
para aqui.::;ição (lU c(m:';'~.i:uçao de habitações p0derão prever o reaiustamenta 
das prestações m~nsa:.s de 3.l11ortização e juros, com a consequente corre
ção do valor monetário da, divJQa i.ôda a VC,z que o salário-mínimo lega.l. 
for alterado. \ 

f lU. O reajustamer.,to será baseado em índlce geral de preços mel1sal
mente- apuraüo 0\.\ adJ~aj!1 pe;(} c,:;n::,~lh0 I'ac.vnal de Economia q:.H' 
reflita adequadamente tiS vur.:ar;õn. r.i) poder aq'J.isitivo da. moeda nac~onuJ.. 

, 20. O reajustamento CGl1tra;:~~i._1 ,;;8rá. efetuado, no máXimo, na me.~ma. 
proporçio da. val'iação lia indice reÍerlao no "parágrafo anterior: 

a) deSde O mês da dnta õo cantrato até o mês da entrada em V~íl:ot 
do 110VO nível Cle salar.3-mínimo. no primel!'o reajustamento após a data. 
do CG:l~ruto; 

b) entre os n;'~~1;;5 do tinas alterações sucessivas do nivel de salál';o .. 
mJlJ.1t::lo nos 1'€ajustanlentc'$ ,suooeqüentes ao primeim. 

i JY Cada reaJtI.namento ent.!'ará em vlgor após 60 (';:e8senta.) dia.s da. 
daLf d.~ \'~génc:ia da 1üf.fl'açiio do salã,ria-roinimo que o autorizar 

e a p."e,;:ül.çáo men3al reajustada vigorará. até novo reajjJ~t3." 
rnent.c" 

~ Do contrato consta~'á, Obl'lga.tóriamente, na hipótese de adotada. 
a c .. ã~u:a de l'eajus;am~nto, a l'elação or1gina.1 entre a prestação 
m~l.SaJ de amorUzJciío e· juros e o .salárío·mInimo em ,1gct na. 
data dI) contIato. "-

5' Durame a \':ir,êuc:a d" contrato, li prest.ação" me~l rea.justad& 
náu podera e'}:_cecler em relação ao salárlo-m.inlwo em vigor •• 

pEl'ceni.agem , ,'léle e.stabí:lec;da. " 
I G' ~ara o eftüto de determInAr a deta do reajustamento e a per

centagem l'ffe\ idl! no parágrafo anterior, tOIllar-se-á,. por ba.' e o 
salário-rnin1ml' da reC':ã1 'nde se acha situado o imóvel. 

INSTITUI A C01l:!!Fei\o MQNETlnu N!lS_ 

I 7' OUtr«~ forma. e fnc11ct:s pera o reajustamento das prestações, da 
dlvidn, ou !do~ jUfU6 respectivos poderão ser adotados após exame 
e deci.!ão :lo ccnseJlJo de Admin!,stração do Banco Nae:onal di 
Habitação. 

I 8' A{J~ contrato!. em v,lgúr não se aplicará. o diSposto nO parágrafo 
antec€<li:nte, EU t.8 parte.'i contratantes não manifestarem expres .. 
sament-e a 'sua r-OnccrdAIlcia. 

CQ-~TR'\ TOS lMOBILI.\RIOS DE INTErltssE •. 

BOClAl, o S!STEMA FINANCEIRO PARA 4Q!!I.-:.. _ 
STrÃO DA CASh PRÓPRIA, ctn"," O B.mcO I 99 O lllEPostO neste art!go, quando o adquirente fôr servidor público 

ou Rvtárquico pocierá.ser aplicado tomando como base a vigênc:A 
;r.;.~('I'JNAL D.... n,\BIl'A .~o Ut.~H) AS 

CJEDADES DE: CRÉDITO IMOBILIÁRIO. AS U-

T-(US 1~,IOri1t.1ÁR!AS o E!:V 

"H IfjTTÚ,ÃO E 

PR'OvmtNCIAS. 

CAPITULO I 

J[MANISMg Pj n'\ OIYTRAS 

pa CO'Jrde11!u:;ão dos 9:"gdos públicos e da Iniciativa Privada 

Art. 10. () Gov.amo Federal, atr9.vês do Ministro de Planejamento, for· 
mularA a 'Jolftíca nacional de habitação e de planejamento territorial. coor
dert:ndo a ação dc.s ~T'gàos púbEccs e orientando a iniciativa privada no 
8cn:jdo c:,~ estimular a CO':lstrução de habitações de interêsse social e 'O 
tllümciamento da l'I.qUiSh:âr- da casa própria, espedalmcnte pelas classes 
cie população de- menor 'I enda. 

Ar~. 20
• O Govêrno Federal intervirá no setor habitac:onal por tn

ternlédio: 
I - do Banco NaciOnal .. 3. Habhl1.ção: 

11 .....:_ do Serviço .Fed~raI de rl:'tbitação e Urbanismo: 
nr _ das Calxas E'~onômicas Fedemls, lPASE, das Caixas MilHares, 

d03 _órgiio;; fedelp.if.' de desenv-olvan.ento regional e das sociedades 
de -economia mista. 

Art. 30
• Os órgãos federais en.lm.::rados no artigo anterior exercerão 

d.e preferência ati.vidades de coordenação, orientação e assistência técnica 
e !ülanf:eira, ficando ~'esert'ados: ' 

I 

n 

aos Estados e Municfpios, COm a assistência. d-as ól'gáos federais, 
a elaboração e execução de plan-vs diretoras, projetos e orça~ 
mentos para a solução dos ~eUs problemas habit'leionais; 

à iniciativa privada, a promoção e execução de pl'ojetQ"; de cons
trução de habitações Ef'gundo as diretrize-s urbaníü'cas locaIs. 

! 1°. Será estimulaaa n coordenaçã('\ dos esforçJs. na mesma áre~ ou 
local. "'''\s órgãos púbHcos federais, estaduais e municipais bem como das 
Iniciativas privadas, de modo que se obtenh.a a concentração e me1hol uti
lização dos recursos disponíveis. 

f 29. A execução dos tlroj~tos sOmente caberá aos órgios federais para. 
. mprfr a falta d~ iniciativa l{}('al, pública ou privada, 

Art 4°. Terão v=!orldade na nplicação dos úcursos: 

l- ~ construção de conjuntos hnbltllcíonaj~ uestiI1ados \ eliminação 
de f?velas, moeambl)~ e outras aiIOID.€re.çoos em cOl~i~ôe$ sub
h_nas ele hab!te9io; 

da JC\ que lh{~5 alterl;: Cs venCimento.s,,' ' 
Ar', 6' O ü:.::pm,.:.o lIO artlgo anterior sómente se aplicará. aw: con:

tre.t06 de venda, prmnessfI de venera, cessão ou prome.ssa de CeMii.o, Qll 
empré~timo que satlsL.lçlln. e.s seguintes condições: 

4) tenha.m por objeto 1mt}-feis construídos, em construção, ou cUja 
construção 3e~'a limultâneamente· contratada, cUja área total de 
constração, entemil-dn t:omo a que inclua parede..:; e quotas-partes 
comuns quando se traIl d~ a.paroomemo, de habitação coletiva' Otl 
vila, não \üttapa~~e lflO ICE>m} metrc~~ quadraa"'-Os. ' 

b> o te.1Ol da tr.'Uls8;;;ãú nã(' ult.rap-a..s.<:e 200 i duzento.s) vêz~ O maior 
Ulario-minimo vigente no pais, 

a) ao menos parte do fmancIDmentO, OU do preço a ser pa.go, seja. 
amOrtJoz.Gdo em Prt'staçêe~ mensa.is sucessivas, de 19ual vaJor, imtel 
do reajustame;oto, que jncl'lam a.mortização e juros: 

41) alêm da3 pre;,,:<lçi~es tnfl)Sal.~ 'referidas ne. alínea anter:or. quando 

<) 
1> 

convencirnada:l Pl·,estaçflel' intermediárias, fIca vedado o reajusta ... 
mentr> da:: n~i'~ma.'-, c do saldo devedor fi elas corre.:::pondente; 
Os juros convenci{lnai::: não excedam de 10% ao ano; 
Soe assegure ao, de\'('cor. ccmprador, prom'tente comprador. C€S'3ío .. 
nArio ou promitp.ute {,e',s.<:;onário o d'ire:t-<, a liquidar antecipada .. 
mente ':I. divid'l em fôrma obrigatoriamente prevista no contrato, 
a qual poderá prever a correção monetárla dO' saldo çevedor, de 
acOrdo COIU os .índ~ces previstos no § 19 do artigo anterlor. 

Paré,gra.fo ÚniCO. As re3triçõ~ dos JDi:~jsos a e b não obrigam as en .. 
tidades integrantes (lo 'sist~ma fmRnceiro da habit:tção, cujas aplieações, e. 
êste respeito, s.áo regid."3.s pelo.s arts. 11 e 12. 

Art, 79 Após 180" dia.s da conc'Zssão do "habite-se", caracterizando a 
conclusão da const:,u~f.o, nenhama unidade residencial pode ser vendida. 
ou prometida vende!' ou ~edeI com o" beneficio de pagamentos regidos 
pelOll arts. 51' e 6? de,,!a Lcl. 

I V Par[. (1,<; 'deüt:ls" dÉ{s~ artigo equipara-se 90. 4.lhabite~se" d'ns 
autoridades _municipais a ocupação ~f€-t;.\,a da unidade resi:1en
::ial: 

29 O chspo.:to n'e~V! artlgc não Se aplica ''9.03 imóveis já construIdos. 
cuja 6.l'enarto ,~e-jfl c:ontl'at.ada, nos ténllOs dos arts. 59 e 69, 
pelos r~."p('cI;\'o.s' titulares desde ou-= êste~ incorporem ao capital 

de SOCiemH1.~ de Crédito Imobiliário o preço da transação. 
t g' .Aos ir.lévei.':l:'i je pmpriedad~ dl?s pessoas jurid!cas de direito 

públicn (\:1 dI'! ~cc1Cd.adc de economla mista, de que o POdp-r 
Púbh~('> "'e,iu'i U\a;OJ~tárit, não se apl:cn O diSposto o&te -art"gó . 

I 4' A !Ntrldi(. '-,:1Mt" ari'e-o não Sf' apUcará àquele que, não sendo 
proprietáriO,,! tJ!c';iüten'te compl'ador ou prom~tente cessionário de 
mais ele: unú habrt&ç{j(" deseJar ~1iE'ná-!q (Ir> m('.<Io a adquirir 
outra, na forma dos 3.Yts, 59 e c~ d?sb. lei, desde Que a aQulsl
çf>o ~f',in de ,Qw1iqu{'r Corma contraood'a simultâneamente COm .. 
alic~i\çãO • 

• 



CAPÍTULO m 

"p'o Si!tema Ti7!G?!Céirtt <ta Hab ta.t;lio de Interêsse Soc:a.l 

6eçào I 
6rgáo§ Cempo1ientes do S::,tema 

Agôst. de 1 ~S4 2905· 

ArL 11 Os recur.::cs apJ:c.'ldos pela.:; entidades pr.\aJao:; u·tq~·an.:1 
do sistema Hnanc:el:'o da habitação se ulstnbulrão pe:mdnen~em::'!lLe d. 
seiuín:e forma: 

I - no fillnimo 60% dos recur.sos deverão estar aplicados em habi .. 
tações de .,'alor umtário inferior a. 100 vêzes o ma -01' ~aIár;o. 
mi::limo memal ~',gellte no P~ís: 

Art. 8' O sistemol fmu~ce,ro da habit<1ç;âo, destinado a facilitar e 
promoYer a eorustrução e a aquiSição da casa próp~'ht. fspsc:almente pela!; 
cJM.5eS de menor renda na popt.htção, será lntegrado: ' 

II - no máx!mo 20% d~s recursos poderão esTar nplieados f'111 hJ'Ji .. 
t,ações -de valor unítárío supe:LOr a 2M vêz.e,s a major $.:l;ál' ,(Jw 

mínimo meDEaI vigente no país; 

I - pelo Banc!) Nacilnal (Ia Habitação; 
Il - pelo.s órgãos fl'uerais, estaduftis e mun cipa:s. inclus:ve sociedades 

Se ecúooml& nlistll em qUI! haja participação majoritária do Podei' 
público, que OjJerem, de acOrdo COm o disposto nesta lei, no finan .. 

cia.mento e nndõt de tJalJitG.ç.ões e obras cone:ms; 
lU - pelas sociedade" de Cléci.itl imobilIário; 
IV - pelas fur.dacõe.s, coopernt:'Wls, mütuas e outra,.: formas a,s.Scciativas 

para. constl'ução ou a.quisição da casa própria, sem finalídade de 
lucro, que se constituirão de acôrdo cDm as diretrizes desta lei, a.s 
normas qu:'! forem balxa:da~ pe~o Conselho de Administração do 
Banco' Nacional da Hi1bItação e serão registradas, tutorjzadas a 
funcionar e fisca.lizadas pelo BancC' Nacional da Habitação, 

Parágrafo único, O CünselhL da Superintendênc:o. da Moeda e do 
Ca",éc:Uto fixará as normas que regulem as relações entre o sistema tjnaJl~ 
ceiro dt1 habitaçãu e o rt-stantp. elo s'stema financeiro nacional, especial .. 
mente quanto à p:J&ibilidade, às condições e a05 rímites de ap:icação de 
tecurso.\i da. récte bancárJ( em letra.'; imobiliárias, emit:de.s, noe t~rm~ 
desta lei~ pelo BRncCl NaciOl,a, Cl;3. Habitação. 

Seçãô n 

p~ .Aplicações do Sistema Finlmceiro (Ut Habitaç6.o 

Art, 99 TôdG..~ as tJ:'!:':açôe.~ de sist.eme. terão pOr cbjet:.o, fundamen .. 
talmente a aquisição de casa para residência do adqui,rente, .sua familia 
e seus dependentes, vedadils Q.1l31:;quer aplicações em terrenos não com; .. 
truid06, salvo como parte de opero.ção Unanceira des;tinada. à construção 
da mesma, 

§ 11) As, pe.'5sca.'ó qUt:; já fOl'em propl'ietál'ias, promitentes compl'sdora.s 
ou cessionâl'ia,s de imóvê} n.'»dellClal na me,!.lUo. !C>calido.de, ou cuja eSllôsa 
(lU filhos menores o sejam, não poder.lo adquirir imóveis objeto de apHca~ 
ção pelo sistema financeiro da habitação. 

§ 2~ Após 180 dla,s Q6. concessão do "habite-se", cara.cterizalldo a con
Clusão ela construção, nenhuma unidade residencial pode ser objeto' de 
aplicação pela !lilEtema tlnal1Cfil< .. da habitaçã(', eQu1parando--lie ao "h&bi
te~se" dM autoridad~,'1 'nt:n'cipai,8 & ocupação efetl\.'6 da unidade resi ... 
deneial. 

i 3'1' O disposto no parâgl'a!l.· anterior não se aplicará aoS imóve~ já 
oonstruldos. que Sejam elirnado.s fi. partir desta lei per seus proprietáriQ! 
ou promitentes compracrorel. por motlvo de aquislçfi,o de outro imóvel que 
aatisfaça às condições desta, lei para ser objeto de aplicação pelo siste'ma 
linanceiro de habitaçãO. 

Art, 10. T01.~s as apliea.ções do sistema financeiro da habitação re~ 
't'e5tirão a form.a de crétlit<\5 1'et\ju.stáveis de acôrdo com fI! Art!, 5' e ti' 
ciesta le1. 

§ 19 Os fil1anciarr,~lltos para aqu1s!ção ou construção de habita:çóe.s e 
as vendas a prazO de habltaçõe.". efetuadu pelas caixas Econômicas Fe
c1era.is e outras autarquias federaiS, ou por sociedades de economia mister 
eontroladas, direta. ou iRd:retamente, pela União Federal~ esta.belecerão, 
ebrlgatoriElmente O reajustamento do saldo devedor e das prestações de 
amortização e jurOb, obcclec:iàa<! as disposições dos' Art..s, 59 e 69, 

'2'l' As entidades estatais. lT.cluslve R,s .socIededes de economia mista-, 
em que () Poder Público seJa n:ajoritã.rio, adotarão, nos seus financia
mento!, crItérios e clac;sificaç-ãc dos c8.J'!.dldatc.,s aprovados pelo Banco Na~ 
eional da HabItaçãO, (;uvld(, o Serviço Fed'era1 de Habitação e Urbanismo, 
e darão, obrigatoriamente, amPlu publicidade da.! inscrições e dos finan
e'.ament()~ ccncediàos, 

~ 39 O;: ól'r.ãOS tedeI'aí~ drvE!&o aplicar os recursoo por êle.'5 arrecada..
l'Ios para o sistema financeiro da habitação, até 50% no Estado de origem 
dos recurses, redistribuindo (j. restant-e pelos unidades federativ&IJ compre
endidas em regiórs de menor de~envolvlmento econOm:co, 

Art. 11. Os recursos destinados ao setor habitacional p~las entidade.! 
estatais, inclusive sociedades de econ.omia mista de que o Poder pública 
.eja majoritá.rio, di.stribuir-se-ão, permanentemente, da. seguinte forma.: 

1 - no mlnimo 70% deverão estar a:p1icados em habitações de, valor 
unitá.rio inferiOr a 60 vêze.5 o major ,salário-mínimo mensal Ti
gente no pais; 

, n - no máximo 15% poderão estar aplicados em habitações de valor 
unitário compreendIdo entre 200 e 300 vêze.s o maior salário-ml ... 
nimo mensal v1,gente no Pais, vedadas as -aplicações em habitA
ções de valor unitário superior a 3QO vêzes o ma.ior salário-mi
lJimo mensal citado. 

! l' Dentro do limite de recur~ obr1gatõriamente '\.p1icad0:5 em na~ 
bitaç6es de valor unitário inferior a 60 v-êzes o maior salário_minJmo do 
pais. () Banco Nacional da Habitação fixará, para cada região ou locali .. 
dade, a percentagem mínima de recursos que devem ser aplicadas no fj. 
nancia.mento de projetos destina.dO$ à e1iminaç-ão de favelas, mocambos e 
eutras aglomerações em (ondiçôes sub·huma.na,s de habitações. 

lI! - sel'~o vedadas aS aplicaçóe ... em habítações de valor UWt.'I!'ÍQ "';'.1-
p~rlOr a 400 Vê2c.oJ: o maior salá~':o-mínimo memal vigente r:o 
Pais. 

parágrafo único. Nas aplicações a que se refere o in'::ISO I1, a p.arctl~ 
!1nanciada do vaIor do ?ntóveJ nr,o poderá ultrapassar de 80',~ do mesmo. 

Art. 13, A pal'tn' do 3Q ano da aplicação da presente lei, o l3:mco Na .. 
cIonal aa Habitação pOderá altel'ar os critériOS de di.stl'ibu:ção das apU .. 
ções prevista,::; nos artigOS !.t.ntet'iores. 

Art. 14. Os adquirente" de habítaç(;es financiadas pelo Sistema Fi. 
nanceiro da H3bltaçã:Jo rcntratarão seguro de v1da de renda temporária l 

que integrara. obrigatoriamente, o contrato de fínanciameato, nas condi .. 
~ões. fixaMs pelo Banco Nacional da Habitação. 

Seção lI! 

Do" Recur"os dn Sistema Financeiro da Habitação 

Art. 15. As ~ntidades integrantes do sistema financeiro da habitar:ú ') 
poderão a,s.segurar reajustamento monetário nas cond~ções p~'evtstas :10 
Artigo 5(1: 

I - ao" depósitos no sistema que obedeçam às nO:'mas gerais fIxa" 
dis pelo Banco Nacional da Habitação C\üO p:'azo não pode, a 
.'3er inferior a um ano, e que não poderão .ser mQ;Jimf:'11~"<H1J,3 
com cheques: "-

a - aos financiamentos contraídos no País ou no extcr:ol" para fi. 
execução de p'ojeto.s de habitações, d~sdc que observem (li 

limites e flS norma.!; terais esta-oelecidas pejo Banco Nac:on:\l 
da Habitação; 

In - as letras imobiliárias emitldas nos têrmos dest.a lei pelo Ba.'l":o 
Nacio:1al da Habitação ou pel.a.s sociedades de cl'bdita imobiliárj'). 

§ 19 Em relação às Caixas Econômicas Federais ~ a our.l'a.., entldauE.! 
dú Sistema, que não operem exclusivamente no setol' habita.cional, o l'ea
j1.1SU\mento previsto neste artigo somente poderá ser assegurado ao.'!: d~ .. 
pósitos e empréstimos das suas carteiras especializadas no setor haoitac:.on-ll. 

§ 2° O sistema manterá depósitos espeClais de acumulação de i>Oll~ 
panças para os pretendentes & financiamento de casa própria, cujos tPl1-
lhres terão prefel'ência na obtençKo dêsses financiamentos, obedecidas as 
condições gerais esta?eled.das pelo Banco Nacional da H.abltaçã.o, 

§ 3-' Todos os fmancI.alnentos externos e acôrdos de assistêncla tée~ 
nica relaclon~dos com a. habitação. dependerão da aprovação préVia co 
Banco Nacional da Habitação e não poderão e~tar condicionados à ULIL.
zação de patent,es, l1eenç~ e materiais de procedência est!'angeira. 

cApiTULo IV 

Do Banco Nacional da Habita.ção 

~rt. 16. Fica criado, vinculado ao Ministério da Fazenda, o' Banco 
N~CI?nal da Habitação (BNH), que terá personalidade jUl'ídica de Direi('; 
Pubhco, patrimônio próp:'io e autonomia administrativa, goza!T:d'Ü de ünu
nidade tributária. 

I l'l' <? B,anco Nacional da Habitação poderá instalar agências ~m 
todo o terntóflo nacional, mas operará de preferência, usando como agell~ 
Le,s.e represent~ntes ,as CaIxa.s Económicas Federais e Estaduais. os ban!:().'l: 
o~!Cla!s ,e de economla mista e as demais entidades integl'a~1t{'S do .::iistema. 
fmanceIro da. habitação. 

§ 2~ O '!3anco NaciO:llal da HabUação poderá utilizar-se da rêde bar..~ 
cã,r1a. co!y,erclal na.s localIdades (Im que não· haja agentes ou representantes 
das entIdades referidas no parágrAfo anterior, 

Art. 17, 'O Banoo Nac:ona.!" da Habitação terá por finalidade: 

I - orientar, aiscipllnar e c-ontrolar O sistema financeiro da ha· 
-'bitaçãa; 

n - Incentivar a ~rmaç,}o de poupanças e SUa canalização para 
Q sistema 1manceiro da hallitaçlo:' . 

m - disciplinar o aces.so das sociedades de crédito imobilJário ;1.,) 

mercado nacional de capitais: 
IV - manter serviços de redeseonto e de seguro paI'a gam,ntia dl!..! 

ap1Jcações do sistema financeiro da habitação e dos recurso,.~ 
a êle entregues; , 

V - manter serviç"s de se~tU'? de vida de re,nda~ temporária flã-'fI, 
Of! c~pradore.s ~e -impVelS objeto d~ apilcaçoes do sistema; 

VI - fmanClar ou refmanClar a alaboraçao e E'xecução de projetos 
prorrovidos por entidades locais, de Planos Diretores de con ... 
juntos habitacionais, obras e serviços correlatos' • 

VII - refinanciar as operações das sociede.des de crédito imobiliá1'io' 
VIII - flnancia1' Ou 1'CfinanClar projetos relativos a. serviços e equipa~' 

mento.s urbanllS. instalação e desenvolvimento da indústria üe 
construçãO, de materiais de C011.5trucão e pesquisas tecnoló~!
cas, neces.'iáriM à melhoria das condIções habitacionais do 
pais c que obedeçam às normas ,técnicas fjxadas pe10 Serviço 
Na<:ional de Habitação e Urbanismo, 

I 2~ Nas aplicações a que se refere O inciso n, a parcela financiada 
do ,alar do im6ve~ não poderá ultra.passar 80% do mesmo. 

§ 39 Os recursos aplicados, OU com aplicação contratada, no setor 
habitacional, na data. da "publicação desta JeJ1 pelas entidades estatais in
eluslve SOCiedades de eCOllOmia mista, nã.o serão computad06 nas percen
tageIUI de aplicação a que se refere &te artigo. 

parágrafo fiTI1CO, O Bm1co Nacional da lIabitação operará exclusiva
mente como órgão orientador, disciplinador e de assisWncia financelro. sen. 
ão,-lhe vedado operar diret.ftmer,te em financiamento, compra e venda Ou 
construção de habitações, salv:I para a. venda dos terrenos 'referIdas nQ ar
tigo 26 ou para reaJização de bens recebidos em liquidação de garantias. 

§ 49 O disposto neste artigo nAo se aplica aos processos das Caixas 
EoonômiCEl8 Pederais, Oa.1x.ae. MilltaTe'Il e !P ABE, já deferidos pelos órgãos 
e autoridades competentel.l, na data da pUblicação desta lei. 

Art. 18. Compete ao Banco Nacional da Habitação: 
I - 3nrorizQr e fiscn!1zar o funcionamento da.s .f:ociedade1l de cré

dito imobiliário; 

"-

• 



•• 

li - fixar AS eondfções gera.is quanto a limites, praz<>s. retlradaa, I nhenta.s vêz.e.s a'luêle salârio-minimo e de 1l11:Ü$ 10% sóbrt o que exceder 
lUTOS e seguro obrigatório das contAs de dep6.sito no .si.st.ema a mil e quinhentas Vêi:es. ' ' 
financeiro da habit~ç~o; . ~ I' 2") As letra..:; lnl<· bjJlària.-, I'i'.fer:das ne.'1t.e artig() terAo B.& caracter1.6: ... 

liiI - estabelecer as ?OndlçOes gerais 'u. que -deverao satlsfazer as I t1cas reterida..s no Art. 4~ desta Jf'j~ ; 
ap1icaç6~ do sutema tínaneelro d.a. babik\ção quanto ao linü· .' '. '. 
tes de rlSCl;)~ prazo, can,àiçõe.s c!e pagamento, segu1'O. juros e f 3~ A3 autJrlde.de~ 1.?t!n~(,Jpal.~·. ao exa..rnina~em I>rOle~OS de consttuçã.~ 
garantias;. de, ~~rt4\ções. nns COlt;:Uçue,s referida.s n~te a.rtigo, verÜlcaxão .se a. st,,?S-

IV - fixar os limites, elll relação aO capital e reservas do.'S deoi. C!lÇao nêle cl'utda. corrl'St,ondf ao cust.() da eonst.rução t.xado pelo prof~ .. 
sitos recebidos e dOs empres.timo.s tomados pele.s· Socied;1cs slonal responsáVel l='elti O:JTw, .i t:a~{-'~ de preços unitárill3 então vigentes e. 

de Cl'édlto Imobiliário' com fundament<.1 U{,..';~ ellSto- eX!'iprao prrva. da suhscriçâó prevlsta ne-lit, 
V - fjx.ar os l:mJtes mínimos de diversl!icações de aplicações a ,se- artigo. Ant& _ <la con(·-e;,.;ão d.o '''habitf .. se'' ~everá O construtor presta.r~ 

rem observados pelM entidades integrantes do si.stema !:nan. n~va ó.eclaraçao do custo eIetlvo dO prêdio sujeita a veri!icaçã-o do Poder 
ceiro da habitação: Publico, e se fóI' a!,lurado eXCeESQ sôbre fi premio inicial, 9.nt~s na eDll

VI - fixar os Un:ütes d-e em.issão e as condiÇÕes de colocação ven~, . cessão do ljhl!.b~t;e~El". o tHu~ar dil imóvel fafã. proV'a. de ter Sldo feita A 
mente> e·Juros das Letras Imoblliárias. 'J.em C01l10 as' con1;: sUbscrIção relatma t.O eÀC€-fMl de CU51p, -
~es dos 'segll!0~ (}e suas e.miSsÕes~ § 49 Só. ~el'ão gO'.lar d{X<) beneffc!~ ~ 'vantagens prevtstos na. presente 

VII - f~r ~s condlçoes e os premíOs dos seguros de depósitos e .de tei <00 munlcíp!~s que t>b'edecel'éCn ao dlSpoo:to neste artigo. 
ap_lCaçoes a qu.e serão obrigadas as entidades integrantes d;J A!'t 24 O aan~o Naclorul d~\ Rabitaçã-O poderá. operar em' 
sistema financelro da habitação, " '" ~ , 

vm - fixar as CO:1ruções gentis de operaçã() da SUa. c_arteira de te- I v prestn~â() de gasantia em financiall1.enro cetim, no País ou ni) 
desconto das aplicaçõ'M do sist-ema financeiro da habitação' exterior,! pela.; -entidades integrantes do glsteine flnancell"o d_ 

XX - determinar as condiç6e~ ~m que a, téde Ee~uradora pt'ivá<t& habitaçac. dtst.urodOs ll. execução de projetos -de hahitação de 
nacional ()perar~ nas 'Va.'"las mCdahdades de seguro p;'evi.S~a.s int.ero!s~·e so.::idl; 

na presente leI: . 1 llt - ~rte1ra de Se-,5urO dos cré<i.:tos r~ultante.$ da. vend.a. ou com .. 
X __ celebrar convênios pera a.tender a. programas sa:litár:'os t- nt trução d~ b~bit.açáv a prazo, ou ~e empréstimos para. aqUisição 

urban:ismo; , ou c,;;l1-~rução de t·.abjto.ç~; 
XI _ exercer n.s demais atribulÇÕe. nrevistas nesta lei.· I Dl - carteira d~ ~et;u!'o. d'ct! depó~ttos nas ent:liades integrantes do 

~ sistem~ f!nence'ro da haIJ.itacão; , 
Parágr~fo ún:co No e."a:·'~ic~C' de suas atribUlções. o Banco. Nac:cnalj IV - carteira de l'~dES(!Or.tf\ ,pa.rn &.."Oseguror a ltquldez do s$tema 

da Habitaçao obed~celâ ao,s llmIte~ globais 1:! àS condições gerais fjxad.!is financeirO da habit.açJto; 
pelo Conselbo da ~u)}~.nt~n<1ênc~a da Moeda. e- <:lo Créàito, COm o objetlvo I . V - cal'tena de s~g-ur{'l de \'lida de renda temporária. dos adquiren-
àe &~r,dlnar o slSterna tlllan<relro de habitação à pOlitica financeha, tes. 1i.rnu::óaclo:;. pelo .s.i:!tema financeiro ela. ha.bitação; 
mCneWla e ecOuôtn,C~ eui. e~:ecnt;'3o pelo Govêrno Federal. I ! Vl - carte,i.ra de seguro de resgate e pa.gamento .de juros das Letras 

Art 19 O B ImObiliária.:; emitioa~ pelas wci.eàad~s d.e crédito imo'ailiário; 
_ ,.. :mCO Nac:onaJ. da llabltação sOmente poderá receber vn _ fivanciamenh. ou ref-.!10ncia-mento d .. elaboraçâô ou execução 

óePOSItos: Q de p::Cje;:,o;, dt' eonztru~ão de cOUjuntos habltaclonw. Plano:! 
.Q') de ~ntidades gov'::!'!"nan1entais, autárquicas paraestatais e de eco. D1ret:>rcs, serviços e equipamentos urbanos, instlação e de-

nonua m.sta; • senvolvimento da. tndiístria de COnstrução. de materia.is d. 
b) das entIdades lno:-e;r3.ntes do 5lsUmQ. fU1an,~clM da habHação' CQU'stt'llcão e pe.'>qmsas tecnológicas;· , 
CJ que resultnreu.l de C-~el'1\çt.e,';. re6.rza.d~ pelo Banco Ou que á elas 1fR1l - re,fttmn-el:l.mento parcinJ ó-os crédi®s eoncedidca pelas socie. 

estejam (hretsU1cnte 1.>~ncldiláas.. dnde,s de crél1!l.O UntllJ.ili.ãrto. ' 

Art. 20. ~edf!IDt.e !Hltf.-rizn..ção do Ministro da Fazenda, o Banco Na.. § 111 O Banee. Nu'c·_onal da Habitação sõmente operado UM' finalidades 
c~onal da Hab!taçuQ p:dcrã temar en).})resfunOJ, no Páis o:) n,) exterior, ao do inciso VII. para Hp)jCa.f.~',) dos l'ecul'S.()S disponivels" depOl! de assegura-
11m de obter recursos plta Q realizaçao das suas fin9.1ida.des. das as reservas ,têcnicn.s nt>{~sãr~ àa OperaÇÕes referid.as nta Incisos 1 .. 

, . f 1" Os t~.pré.:.tlmD 1i1.t-Htl03 refelldos neste art~go pm1erãc ser cor- VI, Inclusive. , . ~ 
ngldos de acôrCt, CC!l, II Arr. ~,) ou rev~t~r a foQrrn.e, de Lttras {rooo Uàrlà.s. , ~ Os reCllr.õ03 d,Sr"onlvelJ do Ba~c.o NacIOnal da. :aabitacão s~a~ 

'. 29 O Ml~LStro (:3 Fa::-:.er!d.· poderá d'ar a gardntia do :re.::our( Na. manU,dO$ em depósito. DO. B3-J1cf\ do Bras:! 5'. A. e na" CaJX~ Ec-onôIUlca& 
donaI a.0s emptéEtimcs refer!d,ot _ peste a.rt.g~, Até um saldo êlevedor total'l FeàeralS. : 
em cade me·melltú, c:~. 'lm tn!ha? de cruze !"OS para ts empréstimos IU- ~ 3? . Po.s -ecu s.os recClhióo.:: ~!o Bn.nc() Naclonal da Ho.b1taçiío, seda 
t.erno5 e OSS 3Qú ndhc~.;-,., ;:)\' t;'tju:rvalente em· outras moedas para. os em d - lI' r h ih A"~&"" "'0 CU"""'o do" at,·vidades d. prZ-stimOS em rnoeaa es .... :'n",e;>"(l •• estinadas erma nen!e 3..' ve!·,.,,3., HeC~J.Lfl.<; <>C ~....,; ...... 

~'~".:> .- • ·Sev1ço FedereI da. HabH.ação e t.'rbani..~o. na forma prevista 110 pará ... 
_ . ~ 39 O 1iI!.H: ,t:l" C:'U~f: ~9-'" (:onnante do pe.râgrafo f,nter:or será gratos único do Art. 56 d~, 1<::1. 
anu~~en~ re~)u~~~.~ p~c ~:'1~~ l~deus,l'j~~a' ~SD~~Ir)t. 5? ~' I I Art, 25, O CapItal oo--B~tncO Nactonal de liabitaç'o pert~nceré. in." 

• • ....- v . .. -L!.h.) e o ..,ervlço- SOC.a t ral ente à Uniã') F€derÕ'} \ 
do Comercio (SESC' l!:õ.{;U,';F uS Depat'Uanento:; Regioua',s, aplicarão eg m \. . 
11-11ualmerte n~ ~qu~."::('no dB letra.', tmobillá.r:a$ de eml~sáo do Bance Na- Pat"àgro.fo lin.ico. O capital ílllcial do Banco Nacional da. :a.abitaçâG 
clonJI d~ Hab.lwçâo. ~,P:l .. t~l_ do e:\erefc!o de 1955. 20% (v nte por c~tO) serA de Cr$ 1 bilhão de cnlzeiros. ' 
G<1S receIta.'" (,:Jl'!1pll~.6m',~ ~ ett-h vinculadas" I . , r ' 

~ 1" A apHc3ç'''' j~) r{'(.:ur:-o em p:ano3 hab'tnc1ona.:,s próprj~ a rc- Art. 26. O ,POd'Cf E~ecut,vo tansferJ!4-, dentro de um ano j IlIU'a q 
'V.:l<1os pe~ S~rvlço F~de:al de Habitação e Urban1s:no, permitirá aos ?efe- patrImônio elo BaJlc~ NacIOnal da ,Ra.bl~aç~ t~eno.s_ !1e , prOprleda,~e d4 
ndos argaos o <ie.:..uça') p::Q~Grcional. na obr:gaçâQ p!"evista neste artigo Dnião Federal qUt~ nt..o sejam ntce~~ários M~3 ser'Vtços publlcas federaiS ou. 

~ 2~ O Ml1l!stro d{) rlaohlhc. e do PreVidênC13 SodaJ fixará a-llu~l- qae po-.ssa-m ser ven.:ltdos, para rrolIzer recursos UqUldos destinadO/'.! ali 
m:!nte 8 p ... rCf;nt.a~prn 0)1 rCCUt"Hls dos Institutos de APosen~dorta e aumento óo Ce.pitnl üa BB.-"'lCQ. desde que se prestem à construção de ooJll 
Pensões, que s,erá _ ci:l!'ig-:Hô:"i8.U1ente aplicada em depósitos no Banco Nfl.- Juntos restdencia1s dt~ 1nttr~,5(, social. . 
C onUi de. ~b:to-;au e (j~;e- 1\U{' poàem ser inferIor a 20% do orcamento I 111 O BanN) p.oder8 H.tualmente receber do.! Governos Estadua.L!, 
an:lll, de apl!caçée<:: ~!" C'-'lir !n~t. tuto. e:"tcetu:rdas as tl-p!icaçôes em serv'ços Munictprus e particu1ares ou cc! eMldades de direIto pr~v-a.do. êstcs sob III 
propnos e em matf-fial ():õ!rmane-r.:re, tc-.rme. de doações, !e:rus cu terrenM rUra's ·00 urbanos, apropriados par:a 
. ~ 3~ O Min'stro d:l. P::t~ndn. l'xará perlõ:llc:l..."7l.ente a p::rcentagcm dJS a con..'itruç~o d'" llnó\'~i.s_ __ ' ) 
d~pa.slt(lS tla~ Calx'~s E~::.rnõ!mcas Fcdera:s, que de.verá ser obrigat,O,:iamente t 2- No C3SO,:,de ~oaçõ~ previ.:::.ta.s no ?6rá~raro a.ntertof1 nenhum õmu 
e.plieada em celJósjw,~ n., 8~H ' recairA sôb1"e o dl)Qdof de terras ou terrenos recebidos pe o Banco . .- . 

I ~rt. 22, 'l'ôà~~ n::- emprêsas do pais que mantenham empregados Art. 27. ~ .B:mc:c NacionaJ. da. lIab1tação s:râ administrado J)(>r Ull3 
:;,uJel~os a des.'~onln T':;!~1 lnst.itutc~ de Aposentadoria: e Pensões !5ão cbri .. Conselho d-e Aaroimstr<l.çá( e u.ma- Diretoria, cuj(}~ membros 8erlio flamea,.. 
gadas a cDntribulr C;::n a percê'ntagem de. 1% menSal Bóbre o montante dos pelo Presidente d.'\ RcpllbllCS e- aprovados pelo Senado Federal. 
das suas fô1110.., ,d2 pagaltlf'!1U para. a constituição do capital do Banco I l' O CODSf!lbo ,de AdmInislraçAo seré. composto (fe: 
Nac:onel da llr,bltaç~, .. 

§ l' J CObr2.nç:1 \l"S~>ll. pe~·c(mtngeIl obedecerâ nos displ>Sítivos da le4 
jf:}[lçàO vigente ~ôbre ao: c· nÜ,1;)n:çõe:: p.t'cv:denciárias. 

§ 29 Os rnsHtutn:, de Ai,)Qsrntadorfa e Pensões recolnerão, mensal
~e!lt.~ &{J Ball,C(l NR.c eLe.' rl-a- H;;h·ta~àD o produto da arrece.dlr.ção Pre~ 
v:sra neste art gc, (le'"cOnrad,- 8. !-~;uca ecrrespcndente às desp~El5 de f.d
m~nt,t·raç.fH fixaCoa ti€' C(lJT1U!Y' acõrdo entre o DNPS e o Banco Nacional 
d'~ HabHação 

'~39 O rerolhinwnto a Q'Llf) se refere o presente artigo será devido a 
partir dO segund,' mê~· apll.. e prü!TIU1~a~ã() df-sh le]. 

~ 49 Na forma a ser e.s~a-belecid!l- em regulamento a ser baixado pelo 
BN!l, as. emprêsas 2.t'lTan':çóa" po":" êste artlgo poderão deduzir a importância 
cf)r~f'.~pondente II 5r. t;L dn ,~al;) <ias aplica~õe! QUE facam .em planos d'e 
h"bitação dest;inIld(J~ f c.:1.sa própria de seus empregados, da c::ontr!bUição 
p:·e\l:,~t:l neste fl rt:!;( .. 

~ 5" 0" f'Umo~ ri cll'''' !e refer~ o parágrafo anterior d:::pendem de 
f"I,'cv'a atJroYa~ãf} ~ Cx(?cJ.v;no <:,or_trnlada. pelo BNH. dtrctament.e ou por 
delegação, , 

Art, 23. A emissão de lie;:nGa para. construção de prédios resIdenciais 
de cu.sto de c:mstl'ução $Upednl· ri. SOO vêzes 1') maior salário-minimo' do 
'Pais, coru.id~rad .... ",~~ ('u'd.o p~;, r.rtàa unirade residencial. seja em préd'o 
tndiv'dual, E;í~j~ e-m td:fic~')s de apartamentQs Ou vilas, será precedjda da 
<:lllpcnçáo, p"'ll\ ","'''' m': "t.f!f!f}. prornit.l"_nte comPrador ou nromitente eM· 
l1~ün~r1o d!) respectivo te:'r'2no. de Let:as !mobiliár1a.s emitidas pelo BNH. 

~ Iq O T'1Q!F;tnt.:> (\!s"a . .mbsCr!ça:o. S81:1 de 5~ &~-,re () valo-! da 00I1li
truç:~o, quando êste estiver entre os limites • ~w t _ , qui .. 

, a) o Pre.side;lte do Batloo Nacional da Habitaç!l.o. tomo seU Presl. 
dente, e com votQ de que.1idade~ , 

b) de seis a nove Conselheiros, com mandato d-e 3 anos cada um; 
c) os Diretores (ló Banco. 
I 2G A Diret{ll"i.a sel'â composta. de: 

a) 
tum: 

b) 
C) 

,< 
O Presidente do Banco Nacional da Habitação, demlsstv~ a.d n,,· 

i jl . . 
O Diretor:SUIlerin~endente com. mod.ato de- 4, anos; 
dois a c1nr..o Diretores com ma.nda.to de ~ anos. 

Art. 28. Os r.nembtos M DIretoria e três dos membros do Conselh 
de Administraçlio ':,s.erã.') e5C0\hidos- dentre cida.dâQS de reconhecida idonei. 
da de moreI e cOrÍlprovada- ca.pactdnde em assuntos econôrolco·financeira; 
sendo dois outros ,Jnen\bros do Conselho de AdminIstracão ~olhid()s ,den 
tre os e.speclruistas:, re.:;pectl'\'amente, em assuntos de saúde pública, de prt 
-VidêncIa SOC'H1I. e 'J S6tt.O o Superint-endente do Serviço Federal de HabJ 
!.ação e Urbanismó, 

f l' A escolha dOi; membro.o;; especializados em saúde públiGa e prev1, 
dência. soc1n.t deverá. ~e.r fe~ta pelo Presidente da. Republica dentre listJ'l. 
tríplices apresentadas. p::u:a o sanit.nr:ista. pelo Ministro da Ssú.de, e pUl 
o 9specieli.,ta etn "pre"ldêncj.:\ soc1.al pelo Ministr{) do Trabalh-o e PreY1 
tj~!lcja. Soelal. " , 

f 29 Os Con:seIb.eirCls sE'r5.o anualmente renovados peÍo terço e na. com 
~jo =. lIa terá m. anCla.-t;v da um. 9.no, 1/3 mandato d.e 001.5 ane 
• 413 a. ~ 4.11""-. 
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I ,. No. c<mpOIIqio _1 da diretor1&, metade doo diretor.. lerá 

.......... 10 de doi.! &nOS, 

\rt, 29, compete a1> conselho de Adminí.stração: 
I _ -organ1zar e modUic:ar o regimento in~rno do Banco, que nri. 

aprovado por ~to do Ministro ela FaZenda; 
J<t' - decidir s6bre a orlent>lçlk> geral das operaçôes 'do Banco; 

m. _ exercer a.". atlibuiçôes nonna.t1.vas -do Ba.nco, como órgao- de 
ortentaç§o, disciplina 'e contróle do siStema financelro da. ua~ 
bltação; . 

W _ aprovar os orçamentos de C'ustel0, recUTSn5 e n.plrca~ do 
Banco e 8.S normas gerais a. serem observadas nos seus ler" 
'liçoo' 

V _ distribuir os s.ernços do Banco entre 0$ Diretores, ob5erva.d1> 
o dlspasto nest,. le!; . 

VI _ cria,r ou extinguir cargo e runQÕ-es, fixando os respectivos v~n· 
c1mentas e vantngen.s,. me:cUa-nb:!: propoots. do Diretor-Superrn .. 
tendente bem. como dirimir dúvidas quanto aos direitos,' van
tagens e' deveres dos servidores. poden"do ainda baixeJ:' o Re
gulamento do Pessoa-l do Banco; 

vn _ examinar e aprovar os balancetes e balanços do Banco, finan, 
ceiros e patrimoniais; 

vm _ escolher -substituto.:; no caso de vala oU impedImento dos Dl~ 
retot6S. a.ú;é que o presidente da República o faça em ca.mt'!t 
efetivo; 

IX _ eXaminar e da.r psrecer sôbre a prestação anual das contou 
do Banco; 

X _ deliberar sôb-re os assuntos que lhe forem submetidos pela Dl
retorla, 

Art. 30. Compete à Dlre't9ria.: , 
I - decidir sôbre todos os assuntos da direção executiva do Banco,. 

de acOrdo com o seu Regimento Interno; 
n - aprovar 98 opernções do BanCO, que excedam os limites fixa.doa 

pelO RegImento Interno Para. c:a.{ia. Diretor. 
.Art. 31. Compete ao P-:,e~1dente do Banco: 

I - representar o Banco em suas relações com terceirO$ em juiz<, 
ou fora dêle, sem prejuizo do dispqsto no art. 29; 

n _ convoca.r extraordlnàriamente o COnselho e a. Diretpl'i.a., "em· 
pre que necessário: 

m _ enviar a.o Tribunal de Contas, atk 31 de 3aneiro de cada, ano, 
as contas dos administradores do Ba.nco rela.tivas 80 exercieio 
anterior, para o, fins cio artigo 77, 11, <la Constituição; 

IV - envie.r ao Tribunal de Contas até 31 de janeiro de cade. 1\0.0 
as contas gerais do Baneo relativas ao exercício anterior. 

Art. 3-2. Compete ao Oiretol'-Superintendente: 

I - substituir o Preskiente nos seUS impedImentos ocas!onaia, sem 
prejuizo do exercício normal de suas funções; 

n - adm.tnistrar e dirigir os negóciOS on:Hnári03 do Banco decldind." 
das operaçêres que se contiverem no limite da sua. competênc1aa 
de acôrdo com o Regimento Interno; 

m - outorgar e aceitar escriturM, ou assina.r .contratos, conjunta .. 
tsmente com o Presidente ou outro Diremr; 

IV - designar, conjuntamente com o Presidente, procuradores com 
podêres especlM, agentes ou representantes do Banco; 

V - praticar os atQ~ referentes à administração do pessoal, podendo 
delegar podêre5, salYo quando se tratar de nomeação, promoção 
ou demissãO; 

VI - superintender e coordenar Os serviços dos diferentes setores do 
Banco e zelar pelo fiel ctunprlmento das deliberações do Con
selho de Administraçlio e da DIretoria: 

vn -' prover, Interlnamente, até que o Presidente oa Repúblka o 
faça em caráter efetivo, as vagas dos membros do Conselho l1e 

Adnl1n1.stração, cuja substituiç§o não esteja preVista no Regu~ 
lamento do Br.nco. 

Art. 33. Os DIreto\'es relerídos no artigo 27, f .2, allnea "c" Úrão as 
e.tribulções que forem determinadas no Regimento Interno. 

Art. 34. O pe.ssoJJ c::>ntratado pelo BancO será. regido pela ComoU .. 
dação das Leis do Trabalho e legiSlação complementar e admitido me
d1ante con<:urso de provas ou de provas e titulos. 

I 19 Poderão ser requisitados pelo Banco servidores dos quadros do 
servfço pt1bllco federal, das autarquias federais, ou de sociedades de econo'" 
mia mtst', controladas pelo Govêmo Federal. 

I 20 Dar...se_à preferência, no aproveitamento de requisitados, a03 Nu .. 
clonárfos pertencentes às Divlsões de Financiamentos do Depa.rtamento de 
Apllcação do Patrimônio dos Institutos de Aposentadoria. e pens6es, &em 
ônus par.a a ~evidência Social e sem prejulzo das vantagens para 08 
funclonãrio5. 

CAPÍl'UID V 

Das Sociedades de Crédito lmobiltárto 

Art. 35. As sO\.'ledades de crédito jmobtliárlo são institUiçÕES de cré~ 
dito espeeia1izado, dependem de autorização do Banco Nacional da Ha.bt· 
taçãO para funcionar. e estão sUjeItas a permanente fiscalização do Go
vêrno Federal, através' do referido Banco e da Superintendência da Moeda. 
e õo Crroito. 

§ t«> As SOCiedades de crédito imobil!ãrio se organizarão sob a forma. 
anônima de l:\ç6e~ n0111inativas, observando nos atDs de SUa constituição 
todos 08 dispositivos legais aplicáveis, mM s6 poderão dar inicio às suas 
ativ!.dades após publicação. no Diário ()/icia-l da União, da autorização do 
Banco Naclonal da Habitdção. 

f 2' As socjedade~ de crédHo JmobUiê.r1o ~erâo consUtuido.s com G 
capital mínimo de 100 milhões de cruzeiros em moeda corrente, na forma 
da legisJaçAo Que rege as 1''Dcieclg,des anônimas, mas a emis.sl"n de autori~ 
*10 para fUDc!onar dependera da ln~.egraliz-ação mínima de 50 %, me
dJe.nte depósito do BNH 

f '9 O llmlte m1n.lmo Ieter!clo no parágrafo anterior será anualmente . 
'a.t:u.tl1.d~. 00111 base nos índices de que tra-ca· o Art. 6<', fI'.. . { 

Art, 36, A autorização 11"I1> runelonâr$erã llOnc.,U<la !l0r tempo In_, 
detet'lI'lina.do, -enquanto a soclede:de obServar ~ 'dUtposiç6es iegats e reiu_ 
lacne.~tares em vIgOl', 1 

§ 10 SOment.e poderi.o -Ser m-emnros dos órglos -da -a.d.mlnlstra-ção e QQ 
conselho F'lse.a.3 das sx.-ledades de crédito Un:o'bUiáno, pessoas de reconne- I 

cida. id9ueids.de moral e comercial, ~ndo que dois 'd.1retores deverão com-I' 
provar capacl.àau-e flnanceira e técn: .. ca. . 

t 2" Os -dil"etQ-l'es sômente poderã-o ser imrestidos nos seus cargos de .. 
pois da aprovR.çã{) pelo Banco Na:cional da Habitação, à. \ista das prova.t 

exigidas pela SUMOC para investimento de direto ..... de ... t.oeleciment<> 
ba!1cârto e>n -geral. . 

§ 3~ A responsabil;dade dOS adm.ini5trn.dore$ de soc!etlt:de de Cr-tdito 
imobiliário é a meS!nR prev1Sta na 'lei pare. os diretores de banccs. 

§ 49 A expressão "crédito imobiliário", constr..'rá o;;'rigatória.mente da. 
denominação das sociedades referidas neste artigo. 

f 59 As soclect.a.des de crédito ID".rObilitu'io enviarão para :publicação atá 
O 109 dia de cada. mzs, no fil):Ario Of!c!al do Estado" onc:.e :íU:lcionarem, 
Os balancetes mensais# I 

Art. 37. Ficarão ~Ujeito5 à prévia aprovação do Banco Nacional da. 
Habitaefio: 'f 

I - as -alterações dos estatutos soc:ais das Eoc!cdades de crédltO 
intobUiário; \ 

II - a abertum de agêr.clas OU escritórios daS referidas scciedade.:;: 
III - a cessação de operações da matriz ou das dependênc!a.s das fe .... 

feridas sociedades. . , 

Art. 38. Os pedidos de autorização para funcionamentÇl, alteração 
esta.tutárisl abertura ou fechamento de o,.gências- 0-;' dependências e apr:; .... 
vação de administradores deverãu ser decididos pelo Banco Nacional da. 
Hallitação, d.entro 'de 12.0 dias da. sua a.presentação e das decisóes do Bsnco 
ca.berá recurso vo:untárto para o Mittistro da F-azenda, 

parágrafo únJco. O regUlamento discrbninará e. documentação a ser. 
apresentada, com ~ requerimento.,' referidCs nestE artigo, podendo o Banco 
Naclooal tis. HoJ.bjt;ação fazer a.:s .exigências Que considerar de interêsse plra. 
a 81)reciaçã,o do pedido' e fixar pl"RZO razoável para. O seu atendimento. 

Art. S9. As soc.:edsdes de CrédIto iznobiI1ário sô'm-ente poderão CperAl"' 
em flnanciamêntos part-. construção, venda ou aquiSição de h11.bltaç:óes, me. 
cUant.: I 

I - abertura de crédito o. favor de empre.sàrlos que promovam 
. jetos de oonstruçãc de habitações para. yellda, a. prazo; 

, J 
pro .. 

I 

n - abertura de créditr par» a compra ou con.strução de casa oqr6 .. 
pria com liquidação a prazo de crédito uWizado; ... j 

m - desconto, ntt'dlnnte cermão de direitos de receber a prazo o preço 
d'l construçã(, .;u \-end.u é1e habitações; .' i 

IV - CutraJ modall<iade:, de operações auJ-orlza.das pelo Ba.nco Na. .. 
cional da I.fabI~arão. • -' 

I I' Cada Eociedt.de de c~d1to imobiliário sômente poderâ operar 
com imóveis SItuadOs na ári!f' geogl'áfice. para ., qua.l fdr autorizada a 
funcIonar. 

I 29 As sociedades de cf"t!'a:tD lmobH1lirlo não poderão operar em com· 
pra • venda ou construção d,e imóveis, salvo para. liquidação de bens qUI 
tenham recebIdO em pagamellt.'" dos seus créd'.!tw CU no ca..so dos jmóveL1 
neceSSários e. instalação de seus serviços, 

f 3P Nas .suas ope:açÕc.., .n.s socledades de crêdlto imObiliárIo observa ... 
rAo as nOl'mB,.-S desta· le1 e as expedidas ~10 Banco N-acional da HQbitação. 
CDIr' relação aos Jünjte:" do vai:r unitário, prazo, condições de pa~amento. 
Juros, garantias, seguro ágio~ e ciesá!IOS na col<>cacão de letras unobíliá. .. 
nas e deverSiflcação de apllc.açõe.s. 

§ 49 Ab dlsponib]ldade~ de..~ soclede.des de crédito imobiliário serão 
mantidã.$. eru depósit,(' ho Bancc. N"aclonal da aabitaç5.o no Banco dI) 
Brasil, nos demais banoo.s ofic~a1s da, União e de! EstadoS e na..s CalxM 
EconOmlcas FederaJs. . • 

Art. 40. As socleoodes de crédito Unobiliârio não poderão: 
4) receber depósrt;os de tel'ceIr<;~ que não ~e.i.un propr:etãriCs de 2çõe.s 

oomlnativas, a, não s~r nas condições e nos lim.ites autorizados pelQ 
Banco Nacional da Habitação; 

b) tornai empréStiInos em [I1.t:éda nacional Ou estrangeira, a não ser 
na..s' condições ml.Hma.s de prazo e nos limites mãx!mos, em relação 
ao ca.pltal e reserv.a.s esta-belMidos pelo BfiD:O No.c:onal da Ra. 
bnação; 

C) enllt:l Letras !Inc.b-aiári~.s em valor superior acs Ijmltes m!tx1mos 
aprovados pelo Banco NaclQnal da HabItação em rela-ç.lo ao capital 
e reser\'.a,< e a." Ulontant.p do.<- créditos em carteira; 

d) admitIr a mUvlm~lta.çao de suas contas por melo de cheques contra 
ele. gitâdoo oU emitIr Cheques na forma do Decreto n' 24,777, de 14 
de julhO de 1934: . 

ti) POSSUir pnrticlpaçãl em outras emprêsas. 
, 19 O Btlnco N1tclOr~~u da H.abitação fixará o 1fmite de recursos de 

terceiros gua as scciedad~-8 poaerfi,c receber. até o máximo de 15 vêzes lJS 
recursos própriOS. 

§ 2' O Banco !'!ac}ona. da Habitação fixará também os l"mites mi .. 
nimos de pra~ doo: vencllnento." dos recursos de terce:rWl rccehléios p.?Jl. 
SOCIedade em relaçãt aOE pra:rot de suas apllcaçôe.s. 

Art. 41. O Banco Naclonnl da Habitação e ti. SUMOC manterão 
t1sca·l12aç!o permanentp -e nmpl:' das Socied.1d&~ de Crêdito Imobiliário 

'podendo para isso, a qualquer tempo, examinar livros de rcglstr'Os, papéis e 
documentação de qualquer natureza, atos e C(utratos. 

. ~ 1. &, :SOi!ledade,,: :..&0 Ob!'lgad~ a pr13Stb.r tóda e qualquer ~nformac;f-o 
que lhes fôr solicitada p::l o Banco Nacional da Habit~ç'5.o ou pela SUMOC. 

§ 2~ A recUSa, a cr'=:tçd( de embara00", ~ divnJO'.'l.ção· ou fornecimento 
de lnformações falsas sóbre as cperaçõ:;s e as condições flnance:ras da 
socíedade ~err.() punida.; nf' (erma àJ. lei. 

§, 3° O Banco t':ac'onRi. cld Heb taçfo e I\. SU:.iOC_ m~J.nterr-i) .c;:_'!110 
cem rel.ação a dccumente:, e informaçues que as soctedades de crédit-o :mo
billál':O lhe fornecerem. 
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·Art. 42, As sociedades de crMitp imobiliário são obrigadas a olJ· 
&erva r o plano de conta.'> c lts normas de cc-nto.b1l1:z.ação aprovadas pe\Q 
Banco Nacional da Habitaçl0, bem como. a divulga.r, em seus relatórios 
semestrais, as informações mínimas eXÍgide.s pelo Banco NaCional da. Ha.-

. lbitação, quanto às suas corufdções fina·nceiras. 
§ 19 As sociedade."'i de crédHo imobiliário são obrigadas a env:.ar ao 

Banco Nacional da Habitação, até o último' d:a do mês seguinte, cópia do 
halancete do mês, anterio.r, do balanço semestral e da demonstração de 
lucl'03 e perdas, bem como prowl de envio para publlcação das atas de 
Q.Ssembléias gerais, dentro c..(~ 30 d.l.as da realiza.ção destas, 

§ 2Q O BNH poderá exi~ir quando, a seu critério, considerar neces· 
sár:o, qu.e SOCIedades de C:-étHto ImobiliárJo se sujeitem à auditoria externa 
por emprêsGs esp.ecialjzad~.~· pOl' ê:ic aprovadas. 

~ 39 As SOCiedade. o:; de créâ.ito imc'biliárJo mencionarão em sua pub1i~ 
cidade os res'Pect\vos ca.pitnis realIzados, suas reservas e o total de retursos 
mutuados aplicados, constantes de seu último balancete mensal. 

Art. 43. A infração dos preceItos . legais ou regulamentares sujeitará 
s sc-ciedade àos seguintes pena1idG.des~ 

a) multas, até 5% do çaplt.aI social 'e das re.sérvas especitlcadas. para 
cada infração de óispo,sítivoo da presente lei; 

b) smpensão da.. autorização para funcionar pelo prazo' de 6 meses: 
C) oassação da autorização 'para funcionar. 
§ 10 A;, multos serão lmpcstas pelo Banco :t-i9.cional da BabitaçA.o após 

B apuração em processo cujiUl normas serão expedidas pelO Ministro da 
Fàzenda, assegurado, às SOCiedades ampla defesa.. 

§ 20 Da suspensão ou "MsaçAo de !unc~onamento caberá recurso, com 
efeito suspens1vo, pare. o Ministro da. Fazenda. 

CJ.PtT"Ot.o n 

l.dr«.a Imobfltárlaa 

Art. "'. O Ba.nco Nacional da Habitação e ~ sodedades de crédito 
Smobl11ãrlo poderão colocar no roerca.do de capitaIs "}€tras imobUiárlu" 
de sua emI.'iS!o. 

• Y, I l' ·A letra imobiliária 01 promessa de pagamento e quando emitida 
pelo Banco Naclone.l dr Ba.b:t8.çâo será garantida pela União Federal. 

I 2' "" letr ... ImoblllárlM emitida.. por saciada"es d. crédito lmo
bll1ârl0 terão preferência. 6ôbre C'S bens do ati'Vo da. sociedade emitente em 

I relaçüo 8. qua.iEquel' outre.::; crédJ.t03 contra a sociedade, inclusive OI 48 
natureza fiscal ou pare.t1sclll. 

§ 3' As SocIedades de Crédito ImobiJ!ário é vedado emitir deMntur .... 
ou obrlgaç5es ao portador ••• Ivo Letr .. Imobiliárias. 

§ 4;9 As letras imobmárlo.s emitidas por sociedade.J d,e crédito 1n1o· 
b11iárl0 poderAo ser gare.ntidnat COm a. coobrigo,~ão de outra.s emprêsa.i 
privadas. 

Art. 45. O certificado ou muJo de lelr';' bnoblJlárla de •• conter .... 
. acguintea decler.a.ções. lançadu no seu contexto: 
~ a) a denominação "letra imob'illârla" e a referfncle. & presente lel: 

b) a denotninAção do enl1tente. sua sede •. capital e reserva, total dos 
recul'i"o<' de terceh'o,s e de aplicações; . 

C) o vaIei norrJnal. por l'eferfncin à Unidadf!: P6drlo de Capital do 
Banco NacIonal da HabItação (Art. 52>; 

d) a datti do vencimentu, a ta.xa de juros e a. época do seu p.aga~ento; 
e) o nlÍlIlero de ordem bem comO o livro. fôlha. e nllmero da .1riscrlção 

no Livre de Registro do emitente; 
/) a. assinatur.l. do próprjo punhil do representante Ou representante... 

legais de, emItente: . 
u} o nome da pessoa a quem defe1"ã ser pSfa no eMO do leua nom! ... 

nativa. 
Parágrafo úniCO. O tltular da. letra imobiliária terá ~ executiva 

para. a cob!'ança do respectivo principal e juros .. 
Art. 46. O Banc~ Nacional d. HabItação e as sociedades de crédito 

!tnnbili:.'trlo manterãü ol1rigatôria:nente lun II Livro de Registro de Letras 
Imobi[·ãrl2.s NorrJnativas", na qual serão inScritas as Letraa nommativa" 

• I H'lerbadas as transferências e constituição de direItos sôbre as mcsIpas. 
Parágrafo tiniCO. O L.'Tro de Registro de Letr~ ImoblUãrias nomlna

tlvél..'I d.{s Eocledade! dt: credito imobiliárIo serA autenticado no Banco Na .. 
c\onaJ da Habitação e o seu modêlo e Ncrlturoçúo obedecerão Aa nt'ml1LS 
'fixadas pelo mesmc Banc~, 

Ar·l, 47 .. A..q Letras Imobiliárias poderãO ~ ~ p<!rtador ou noml .. 
nati'.'a5, 'transferindo-e aa pt"imetl'es por ~impl~ tred!ção e 68 nomina .. 
tiva..'>: 

a)' pela arerbação do Dome do edttuirente no L1vro de Re~tr9' e no 
próprio certificl1do. efetuada pelo. emitente ou pela eml.ssiO de nôvo 
certificado em nome do adquirente, inscrito no Livro de Regis .. 

--_._,~ ....... g 

A requerimento do crndol' pignoratic:1o ou do titular da letJ'a. o &eu emI
tent.e averbara () penhol' DO Livro ele Registro. 

Art. 49. O crr..itcr.te da letra fiscalizarão por ocasiãO da. averba.ção ou 
substituição, a reg'.tlar:tdade das tran.sferênclas .~u onerações da letra . 

§ 1° A$ dúvidas .3uscitadas entre o emitente e o titnlar da letra ou 
qualquer interessado, n r.=speito das inscrições ou averbações previstas nes 
artigos antedares, serão dirimidas pelo jUiz competente para solucionar 
a:S dúvidas levanta,das pejos oficiais d<ls Registros Públitos, excetuadas u.& 
questões atinenta,g à ,sl1bstânc!D. do direito. ... 

§ 29' A autenticidade do endô....<:.5o não poderá ser posta em dúvida. pe:o 
em.itente da. letra, qua::-tdo atestada.. por corretor de fundos públicos, CJX~ 
tório de Ofício de NOi;as O'l abonada por Banco. . 

§ 39' Nas "Vendas judiciais, o emitente averbará. a carta de arrema
tação como instrumento de transferência; 

§ 49 Nas transfer ~ncia.s feitas por p'rocura,dor, ou representante legal 
do cedente, o emitente fi3caJizará a regularidade da represeptação e ar
quivará o respectiyo h'lStrum.enoo. 

Art. 50. No caro de perda. ou extravio do certificado dá Letra Imo
biliária n()minati ... a,~ C2.be ll.·D respectlvo titular, ou aOS seus sucessores re
querer a expEdiçã.o dE! outra via que lhe será fornecida mediante têrmo 
ou recibo] subscrito po:~ du~) testemunhas idôneas. 

Art. 51. As let.l~ imobiliárias serão., cotadas nas bôlsas de valores, 
Art. 52. A fim de lnanter a un!formld::td~ do valor unitário em moed!l 

corrente e das condiçõ~s de reajustament.o das letras em circulação, t.ôntl.<! 
as letras imobiliárias om1tJdas pelo Banco Nacional da Hp.bitação e pe.18 
sociedades de crédiliO imobiliário terão valor nominal correspondente à U ' -
dade padrão de C~.pitELl do referido Banco, pe-rmitlda a emi~são de tftl.., :J 
múlt1plos dessa. Unidade. < 

j § 19~ A Unidade~PJ,drão de Cap:tal do Banco NacionaJ da Habltar,;:::.a 
corresponderá a d~~ m.~1 cruzeiros, com o poder aquisitivo do cruzeiro ~m 
fevereiro de 1964. . ' . 

f 29 O valor ~m cl"'"uzeirollo corrente ~ da Unidade·padrão de capita.l 
será reajustado tõda vt!.Z que o saláriQ~mínlmo leguI fôr alterado, com ba.M 
no índice geral de P~;()S l'eferidos no artigo 59, parágra.fo 19, desta let. 

I 3~ Os re..'ljusUtment03 serão feltos 60 dias depo:!.s da entrada em vigor 
de' cada alteração do M\.lârio~m1nlmo após a. vigência desta lei, na pro ... 
porção da variação do indice referido no parágrafO anterior: 

a) desde fevere:i!'o de 1964 até o n1ês de entrada em vigor da primeira 
alteração do _saH~rio~minimo. a'pós a data desta lei: 

b) entre o.s ml~ses de duas altera<:ões sucessiva.s do nIvel de s:tlârl()oo 
minlmo, nos rea-justamento:i E,ubseqUemea 8.Jl primeiro, aI>OO a vi. 
gênoia. desú> le!. . 

I 4..~ O V3..':'C: n,)mUml da l~t1'!L 1mobl:lár!a, para efeitos de l1quldaç.1o 
do seu prinCIpal e Cálculo dos' juros devidos. será o do valor reajustado d:~ 
Unidade Padrãô de Ca.pitcl no momento do vencimento ou pagamento de 
principal ou Juros, no ca.so do titulo simples, ou êsSe valor multiplicado 
pelo nfunero de Un\drtd,,;,s-padrão de Cap'~tal a Que correspondem a letra, 
no casO de titulo Du1ltípIo. . 

I 69 DM letrM· .. 1mobiliât1.a.s devem constar, obrigatôriamente, a.s con
dições de resgate qua.ndo seu vencime."tJ.to ocorrer entre duas alterações 
sucessivas do valor d.e l:Ilidalie-Padrão de Capital, as quais poderão lnclutr 
correção monetária do táldo. devedor, fi, partir da últIma a.lteração da Un;. ... 
dade-padrão até a data do resgate. 

Al·t. 53. As !êtras lnlobniárl1\8 vencerã.o o juro de, no máximO, 8%0 
(oit-o por cento) ao ano, e não poderão ter prazo de resgate interIor A. 3 
(dois) anos. 

cApiww VII 

De Serviço Federal de Ifabttaçr10 ~ urbani:nno 

Art, 54. A FUIldaçllo da Casa Popular, crlada pelO Dccreto-Jel nt 

9,218, de 19 de ma:.o dl~ 194-3', pa.sso. a. oonsti~\\ir com O' seu ... patrimônio,. 
revogada a legIslação que lhe concerne, o "Serviço Federal de HabItação.& 
Urbanismo", entIdade autárquIca' qUI?", em. decorrêneia. assume 06 seus di
reitos e obrigações . 

I 1 ~ O Serviço Federal de Rabttaç~ô e Urbantsmo será dirigido por 
um Superintendente e orient::l.do I)Or um Conselho Técnico, 

I 20 O SuperiDt;endEmte, de notória competência em matéria de ha'o\ ... 
tacãô e urbanismo, será nomeado pelo Presidente da~ República, de wna 
liSta· trfplice apresell.t3d:i. pelo Conselho de Administração. do Ba·noo NA-
eional. da Habitação. 

b) t~~<üante endOsso em prêto no próprIo titulO, detado • ass!nado 
·pe!o endossante 

! 3' O Conse!h.o Técnico do Servlça Federal de HabItação e Orb .. 
nlsmo. presldtdo pelo Superin tendente, será. o órgão da AssessorIa e Pla
nejam.ento no campo de habitação e urbanismo, eonstltulndo·se de 9 (nove) 
cIdadãos de notório ·,saber no campo da. economia, urbanismo, construção,. 
bem-estar social, saneam.tnto do meio e previdência soc1al, designados pela 
Presldent.e da República, sendo um. representante do Banco NacionaJ da 
Habltaeão. 

I 49 Ficam extin"t.os o Conselho central, O Conselho Técnico e a Junta 
de contrOle de. Fundação da; Casa popular. . 

J 59 OS servido::,e.s do serviço Nactonal de Habitaçã,o e Urbanismo 
serão. admitidOs no regime da. l~islação trabalhista, mediante concurso § 1" .AQuêle que pedir t 'averbaçlo da letra em favor de ~elro ou 

8 emissão de novo certificado em nome dâsse deverá poova.r pel'a.n.te G em! ... 
tenLe ~li.(t ident!dad!' e o pode ... de dispor dn lQtr.a.. 

';. lI; O fI.:1qulrente qUe pedir a. averbação ,da. transferência. ou.~ emIssão 
de povo c~rtiflcftd(j devo> a.pl'esenta.r ao emlt~nte da. letra o inStrumento 
da aqu\slção, que será por êste arquivado. 

~ 3~ A transferência mediante end~o não terá did.cta. .perante o 
em!tente enquanto não fÔr feita a averbação no Livro de RegIstro e no 
própr'o titulo, ma,:: o endossatário, que demonstrar ser potSuidor d(). titu19 
com base' em série-contínua de endossoo, tem direIto a obter a. &YMbaçãd 
da transferência, ou a emIssão de nôvo títul-o em seu nome ou no no~u. 
que indicar, . 

Ar':. 48. Os. direitos constituídos sôbre ss leu.:as hnobn~~ llomina
tivas só produzem efeitos pe-rnnte·o emitente depots de anotadM no Livro 
de Registro. 

Parágra!o únj.'l!'. ~ latras J)Oderlio. entretllllto, se, &>d!\4 'l!II p~r. 
OU mandato med:iià&te aftdMeo, coo\ a ~ indiC.Q.(lao do. ~de &. 

público de prov .. e tltul08. . • 
§ 69 Os servidort!S dú a.tual Fundação dA Casa Popular serão aprovt!t

tados no ServIçO NacIonal de nabitação e Urbanismo ou em outr08 serviços 
de igual regime. . 
• Art. Mi. O serviç'o .Fl-~,jera.l de Habitação e Urban1sm-o terá' B..'t segutn ... 

tea atribUições: " 
a) promover pesgulse.s e es.tud-oo relativos (l..O <ldefic1t .. babitaclotuLI. 

aspectos do planejamento físico, técnico e sóC.fo·econômlco da ha._ 
bltação. . 

b) promover, cool'dena.r e prestar assistência técnica a progro,mM ro ... 
glonais e munJ.clpe.ls de h&bttaçã,o de interwe social, 05 qual.a de-
vedo necessàrJamente ser acompanhados de programas ectuca.tlvOl 
e de desenvolv.!ntento e org«niza.ç§.{). de comunidade; 

o) fomente.r o deaenvolvimento dl\ tndüstl'ia de coostruç6.0, .a.travé.s de 
peSQuÍ&!ls e a&!.lBténcla. técnica, e&t.imula.ru~ a tni"'l11ti.va, reg-lonai e. 
local; 
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a) incentivar o arn'o\'eit~mento de mão· de-obra. e dos materIais cara.c ... 
teristicos de cada ,:egí:ão; 

.• ) estunular a organização de fundações, c60perativas. mút.uas e Oll" 
.traa tormas associativas em programas habitaclonaiB, propiciando
lhes assistência técnica: 

mos e condições a que S~ relere o parâgra.to anterior, aemp're transcritas, I 
uerbum ad verbum, no respectivo cartório fik OficiO, menóTÕi1e.do incluSive 
o número do Ih"TO e das fôlha.s do competente reglstro. j 

1> incentivar a investigação tecnológica, a tormaçã.o .de técnicos, em 
qualquer nivel, relacionadas com habitação e 1:lrb~nismo; 

fi) prestar assistência técnica. aos EstadOS e MUnic1pIOS na elaboraçãO 
dos planos diretores, bem DOmo no planejamento ela desapropriação 

-por tnterês.se Eoc1al, de áreas urbanas adequade.s a construção de 
conjuntos habitacionais: 

§ 39 A05 mutuários, ao receberem Os respectivos traslados de escri
tura, será obrigatoriamente entregue cópia, impressa. oU mlmeografada. I 
autenticada, do contrato padrão consta.nte das clAusulas, tArmos e condiçôea 
re!erjdas no parágrafo 19 déste artigo. . 

h) promover, em colaboração com o L"lStituto BrasileIro de Geogratia 
e Estatfstica Q realização de cst4.tlstica.s sObre habitação no PaU;; 

11 promover a elaboração de projetos de urbanização e construção ai 
habl!:arões de inte.rês.se E:ocial, em terenos do Banco Nacional da 

HabitaçãO, n\lS têrmos do Art. 26. 
f) prestar e.ssistência técnjca 80s Estados, aos Municipios e àS empl'ê .. 

sa.s do t:'aLs para constituição, organização e implantação de ent:
dades de cariter público, de economia mista. ou privadas, que terá,) 
por objetivo promover a execução de planos habitaciona.is ou fínan~ 
ciâAos, inclusive assi.'lti-los para se candidata.rem aos empréstimos 
do Banco Naclonal da. Habitação Ou das sociedades de crédito ilnQ" 
biUário. 

§ 4'1 Os cartórios de Registro de Imóveis, obrlgatària.mente, pSra o.s 
deVidos efeitos legais e jurídicos, recebel'ão, autentitladamente 'das pe8 .. I 
soos. jurídicas mencionadas na presente Lei, o instrumento fi. que se refe~ , 
o parágrafo anterior, tudo de medo a faciHtar os competentes registros. I 

Art. 62. Os OfiCI'llis dO Regl~tro de Imóveis inscreverão obrigatària
mente, os contratos de promeEsa de venda, promessa de cessão Oll de hipv
teca celebrados de acôrdo com a t>resente lei, declarando expressa-mnte qu.e 
os varores dêles constante~ são meramen~e estimativos, est.ando suJeit.os 0.5 

Saldos deved<:lrcs, assim como as prestações men.sals, às correções do ralOr. 
determinadas nesta lei. 

§ 10 Medí:l...'1te simples requeriment.o, firmado por ambas as p3.rtes 
cont:,a~antes, Qs Oficiais do Registro de Imóveis averbarão à margem das 
respectivas inscrições. as correções de valores determinadOs por esta lei 
com jnc}icaç.§.-D do nõvo vaIor do preço Ou da dívida e do saldo respçcev~. 
bem COmo da nQva prestação contratual. • 

1) prester assIstência técnIca na. elabDração de planos de emergência, 
intervindo na oOlmalização de situo.çõe,s provocadas pOr calami-

§ 29 Se o promitente comprador promitente cessionário ou mutuário •. 
s~ recusa! a assinar o reque-rlmento de averbação das correçõ2s verificadJ.'3,· 
fIcará, nao obstante, obrlgaão ao p!.tgamento da nova prestação, podendo dades públicas; . . 

m) est,abelecer normas t(cnicas para a elaboração de Planos Diretores, 
de acôrdo Com as peculiariedades das diversas regiões do Pa.is; 

n) asststir aos mu .... licipios na. elaboração ou adaptação de seus Planoo 
Diretores às normas técnicM a que se refere o item e,nterior. 

, l' Os mun!cJplos que não tiverem c6digo.'S de obras adapt6:das à.5 
-,-armas téCnicas do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo ou que 
npxovarem projetos e plan()s habitacionais em desacõrdo com as mesmas 
normas, n~o poderão receber recursos prOvenIentes de entidades governa· 
mentais, destinados a programas de habitação e urbanismo. 

a entUlade financiadora, se lhe convier. rescindir o contrato c~m notifi-
cação préVia no prazo de 90. dias. • 

Art. 63. Os órgãos da admlDlstraçio federal, centralizada ou dáscan
trallZad.1 f1cam autorizadc.r a firmaI ac')!dos OU convênios com as enti .. 
dades estaduais e municip.ais, buscando s:mpre a plena execução da pre .. 
sente tei e o má'dmo de cooperaC;ão int·er _admin:$~rativa. 

Art. 64 .. O Banco Naciont\] da Hab!tação poderá promovCr desapro. 
priações por utilidade pública OU por itlterêsse social. 

Art. 65. A partir da data da v:gêncla dest.a lei as Carteiras Imobi .. 
liárias dos Institutos de Aposent..'td-orl.9. e Pemões não poderão inicia.r· no'Ws 
operações imobiliárias e seus ~eguradcs pasz:arão a ser Atendidos de cor." 
formidade com êste d:ploma legal. . 

§ ~ O Serviço Federal de Habit-açã.Q e Urbanisrna respeitará e con· 
churá as operações jé, cont.rata-das e os projetos cuja execução tenha 
.sido iniciadas antes da dat.a desta le1. 

Art. 56. A organt'l.~l/"ão admlnIstrath· ... do Servi""" Federal de Habi- ~ 19 O,~ Institutos de AposentJ.doriQ ~ Pensões efetuarãO. ·n{) 'prazo 
... "'........ máXImo de doze meses, a venda dos seus conjuntos e unidades l'esidenc.:lJS 

taçA.o e Urbanism? será; estabelecida em decreto, devenciQ ser prevista a e~ con.so:lãncJa com sistema financeiro da habitação de que trata esi" 
!SUa de.scentralizaçao reg,o:lal. ~el. de acordo com as 1I1'>truçõe~ expedida~, no prazo de noventa d.as. con~ 

Parágrafo ún1co. O Serviço Federal de Habitação e Urbanismo enca- Junt.9.me~t~ p.e1o Se!,v!ço Federal de Habitaç§o e o Departamento Nacional 
m.1nhtJ.rá sua proposta orçamentária, acompanhada do programa anual de I da Prevldencla SOcIal. . 
I;lt!vidnde.s, no l\II:ntstro do Planejame1l:to que, ouyi~o o Conselho de Admi- . § 2~ 0-1 recur~os proyenfer:tes da alienação a qUE Se relere o pará.~ 
mstraçã.a do Banco Nllcional da Habltaçao, deCidirá. gr~f~ anterlOr serao obl'lgatónarnente aplIcados em Letras Imobil;ánJ,'j' 

emItidas pelo BNH, de prazo de vencimento não infer~or a la jdez) anos. 
qAPtruw FI! f fi 3? C~ órgãos referidos n~ parágrafo I", bem como o IPASE, as 

RutarqulaS em geral, as FUndaçocs e as SOCiedades de Economia Mh .::t. 
exclu:do o Banco do Brasil, que' po~.'luam unida!les residencía.:s em d;·. 
sí1i~, conjuntamente com fi. Caixa Econômica Federal de BrasilÜl, subIU\.'. 
terao à aprovação do Presidente da República. por in'el'mérl!o do MifllSLL'"O .. 
do Planejamento. no prazo de 00 dias sugestões e norm.as em comonã.nc:a ~ 
c0-:n o ~is.tema financeir~ da habltaçào referentes à alienação das unida1lfs 

reSIdenciaIs de sua propt1edade, em Brasília. 

D!sP9siç6e3· Gerai3 e Transitória!. 

Art. 57. Não COU3tituí rendimento 
te renda, o reajustamento Ulonetãrlo: 

tributável, para efeitos do impôsto 

D) do saldo -devedor d~ eontratos lmobiliã.r1os 'corrigidos no.<; têrmos 
dos Arts. 69 e 69 desta. lei; 

b) do saldo dél'edor de empréshmos contraídos ou dos depósitos rece
bidos nOs têrmos desta lti. pelas entidades integrantes do sistema finan
ceiro da habitação; 

c) do valor nominal das letras imobiliárias. 
Art. 58. Ficam isentos do ImpôStc de Renda, até 31 de dezembro. de 

1970 OS lucros e rendimentos auferidos pelas pesg,oas tíSicas' ou jurídIcas, 
resuÍt.antes de operações de construção e primeira transação, inclusive alie
nação e locação relativos aos prédios resIdenciais que vierem a ser cons
truídos no Distrito FP-derel. cujo valor não ultrapasse 60 (.sessenta) vêze.s 
o salário--mínimo da região. 

Parágrafo único. Ficam igualmente isentos os mesmos ~óvei.<;, ~elo 
mesmo prazo, dos impostos de .transmissão, causa. mortes 11 mter TIVOS 
relativos à primeira trans~erênc1a. de propriedade. 

Art. 59. São isenÍ<l::. de impOsto de sêlo: 
6) a emissão, colocação, tran.sferênci6, cessão, endôuo, 1nscrlçãú ou 

averbação de letras .1mobifiárias· 
b) OS atos e eontrato.<i, de qualquer natureza, entre as entidades Que 

integram o sistema tinancelrú da habitação; 
c) os contratos de que participem entidades integrantes do sistema 

financeiro da habitação, e que tenham por objeto habitações de 
menos de 50 metro'l quadrados. não inclu1das as partes comuns, se 
tôr o caso, e de v~ilor inferior a 60 vêzes o maior SEilArlo mínimo 
legal vigente no pnis; 

10 os contratos de construção. venda, ou promessa de venda a praz.?, 
promessa de cessão e hipoteca, de habUações que satisfaçam a.os 
requ!sito.q da aUnea anterior, 

Art. 60. A aplicação da presente lei, pelo seu sentido social, tar
'H\ de modo a que sejam simplificados t;.o.dos os processos e métodos per
tInentes às res:pectivas transações, objetivando principalmente: 

I - o maior rendimen to dos sft'Viços e a segurança e rapidez na 
tramitação dos processos e papéis; , 

n - economia de tempo e de emolumentos devIdos 4Gs Cartórios; 
m - Simplificação das escrituras e dos critérios para eleito do Re

gistro de Imóveis. 
Art. 61. Para plena consecução do dIsposto no artigo anterior, as eg .. 

trituras deverlíQ consignar exclusivamente as cláusulas, têrm05 ou con
dições varlAvels ou especificas. 

§ 19 As clâUBulas leg·ais, regulamentares, regImentaIs ou, ainda, qual.s .. 
quer normas a.dministrat"ivBs ou técnicas e, portanto, COIDUIl$ a todos O! 
mutuários nAo fIgurarão expressamente nas respectivas escrituras. 

I 29 As escrituras, no entanto. consignarão obrigatôriamente que as 
partes contratantes adotam e se camu!ometem a cumprir as clâ.USula.s, têr-

§ 40 C!s 6rgãos de que t,rat~q' o parágrafo anterior, celebrarão co:wén'o 
com a. Cal~a l!:conômictl Federal de Brasília. incumbindo-a da alicnaçf\o, 
~s respe<:tIvos ocup·antes, das Imóveis reEide:1cüüs Que possnirem no D.,s
tnto Federal, devendo· o produto da operaç1'!o constituir fundo rotati ..... o 
destinado a, novos investjmpntos em construções residenciais em BrasUia, 
as.s.egurado ,~s ent.irlades convenentef. rat:::o financeiro anual, que lh~s per
mIta a retIrada óle valores coa€::.pondentes no mfnimo. a cinqüenta pOI" 
cento /50%) da renda liquida atual, efetivamente realizada com a locac:<Jo 
de tais imóveis. ' 

§ 5'1 Os. im6veis residenciais· 9~e deixarem d~ ser allên.3.ào.<; aOs .)Cup'il.r.
teso por de.smterê.s·se ou lmposslblllda.de legal dos mesmos, serão objeto de 
aquiSição pela união que poderá para resgatá-los, solicitar a abertura de 
crédito especial, dar em pagamento imóveis não necessários aos seus :>..f';'
V}ÇOS ou ações de sua propriedade em emprêsas de econOmía mista, man. 
tIda, nesta hipótese, a situação majorItária da União, . 

§ 69 A administração dos im6veis adquiridos pela União, na forma 
do parágrafo anteríor, será feita pelo SeI"'Viço do Patrimônio da União 

§ 79 ReaJi.zada...~ as operações previstr.s no parágrafo primeiro, exUr.* 
gulr-se-ão a.s Cal'teil'Ds ImobiliárIas dos lAPso 

§ 89 Os atuais inquilinos ou ocupantes de lrn6veís residenciais dO! 
IAPs e, sucessivamente, OS seus contribuintes, êstes inscritos e. CIMSifics ... 
dos de ac6rdo com a legislação vigente, terão preferência no atendimento 
pelos órgãos estatais lntegrante.s. do sistema financeiro da habitação, 

Art. 66. O Ministro do Planejamento adotará. ~s medidas necessá .. 
rias para a criação de um Fundo de AssiJtência Hatiitacional objetivando 
o financlamento às populações de renda insuficiente, destinando-lhes re .... 
curs~ próprios. . 

Art. 67. O Banco Nacional da Habitação e o Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo deverão pUblicar mensalmente a relação dos ser
vidores adnlitidos ao seu serviço, a. qualquer titulo, no nês anterior à 
publicação. 

. Art. 68. O Poder Executivo baixará os ,regulamentos necessários .. 
execução desta lei, inclusive os relativos à. extinção dos 6rgã.os federai.s 
que vêm exercendo funções e a.tivIdades que pos.sam ser por ela reguladas, 
podendO incorporar serviços, órgãos e departamentos, dispondo sôbre I. 
situação dm .respectivos servIdores e objetivando o enquadra.mento dca 
órgãos federais qUe integram o sistema tlnancelro da habltaç§.o, 

Parágr.a1o únjoo, Dentro do prazo de noventa (90) dias, o Poder 
EXecutivo baixará os atos necessârlos à ada.ptação do funcionamento da, 
caixa.s Econômica~: Federsfs, Caixas Milieares e IPASE aos dispOSitivos 
desta lei. 

Art. 69. O contralO de promessa. de cessão de direitos relativos & 
imóveis nâo Joteados, sem cláu.sula de arrependimento e com imissão de 
posse, uma ~z inscrita no R.egistro GP.ral d". Imóveis, atribui t\.O promi
tente ces.sionário direito real oponIvel a terceIro e confere direito a obten-

.. 
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tlão cOUlPuLsórla da çscrltura definitiva de cessão, aplienndo~se, nE'ste r3,:o, ::a& de cada uma Q.a.~ pti,rt-~s, entrega - \;)) nllandv, 'pSlo me",;no fa~o, () de. 
no que-~c()uber. () di.sposto no al'ti~o lU do D2cret.o-lel- n Q 58. dz 10 de de obJeto.:;" re:aClOnaco..', ~C:l1 (l ae'l1w', Jinq~;:l:ie iJ, t!~'er s:do ou e:::te~a ::'€:u •. ' 
c!e~6nlbI'O ~e 1937. e·np arHljo 34;6 do CódigO do pro::::es.so Civíl, ?rom'<!s;a da Parte rtelll!u,t1nc tle ntl..o do julgado Ui) E:iHIQO !cquel'Icto ou te~ 

Parágrafo único. O dispost-o neste artigo se flpfica aos CO'.:ltl3.tOS em processar o crL'1Ür.o.'c pOl' uca:o dIte-. ohà S~G~Q an~st-:u':'o ou mduitado no 
"iu .. de execuçã.o con1pulsória, em qualquer lnstttncia. rente daql:leJe pelo qqSJ ['Pi extn:u:Ut.a- $tano r !ÇJ;Hl:·~~1f.e~ D~ rel'lucflctc; . 

t . do. g(ll'amla çlo ~tacL re~·\a;r.anl'e, quo, Çl qUhlH.O {I. açilq lU a pena ja €s. 
e 'Art. ?Q •. erca a.ssegurada as Ca~xns ~cc.nômicas Federais, n!l forma. não aplicará. se fOrE':!1 ':C'm'!li:id~'). a 1 t,:vel' pr;::L~r.ta, sr:;undo as le':s 'do ES
,tt~ que O Poder E?cecutiro regulam~ntal'. dentro do )Jral:O pn:\'isto no pará- ! ~l'.a de morte ou Cu Gn~i!1GQ.li corpo- 'Itado tq.u.e~êníP cu requerido; 
&taro umeo ÔQ art. 6~, a explornçao ca Loteria. Federnl. t'ais, etc dl Q.U'H!{'O ~ p::s,sol. _~ectam:\d.':1 tl-

Par'ágrafo' úrlico. Setenta por cento da renda liquida da exp!orar::o 10. Estes, princlplo1; ~â:1 eiS meSmos I ~~r :~' c;,\;ll:p;rccC~. ,no Estaao !equ:'-
C!1. Loteria !"e~aral dg5. Atill.". '-Re-u.o ti ron.s_trnção qe 11~bita.ÇÕ2:J de_ valor uni. q~: o Bra.u.l ndotou ~m~, )\ltr~ t.rata- ~"'~~~::' S:-~:LL.' T\"._.b~.mn\ PU JUIZO de 
,t::t.l.'.O taferlor a 60 ve!?:es'o nu]J.or salà.rlo-mlnimo vlgentc; no Pais, d ... ,s internacionais de o"lr,BOlÇ.,o e na x ~,.. ... o: . ~ . 

. ' lei extrsdlClOnal \D('~rf'to-Lel 'l04 de e) Q\1á.ndQ fi mfra~ao pela QU!11 e 
Art, 71. Fica o"poder Exe_cuUvo autorizado a abrIr. pelo Min1st6-1'10 28,4,38) ...... ;Jzdida a E:aradkão fór de- natureZ::l. 

<1.[\ l-~nQa, credito especial n.:) montant-e, de Cr$ 1 b ,111áo. com vtg.ência. 11. Cumpre não se m.QUil('er, eVlden- )Uratp2!}t~ 'militai' p~ leligicsa, oU 
cltiJ:...,_.,ç, três 'a;10s, des~jne.do A ln;ci;Tll.llzação ~radatJyu do c:1p~tal dv temente. qU!J._Ja tmalUlaUe <k "rutado .-;:cnEtltlur àel~~a pollt:C.O ou "ato. co-
13a11co, Naqlon~l da HabItação. . não é promover a unH H:a ":lo da JeO'lS- ~1eXQ deste dell~o; toq~v~a, não sera 

:Art, 7Z. 'Esta~lct entrará c!TI v:gor na data d,a S'J.a publ;c~çãO, l'eyo~ [ação pena.!. dns panes t:omrs,ta-ntes, eon.wleri'tr',~ d\:ht-o, p.;liüco nem fato 
I!:~d;;s as d~posl.çoes er.1- contn:.rh>, .. mas ~stabelecer, o pl'OCf1! iO pejo qual ~?:lfxO ~~~;:e, ~ehto, o a.t·eumdo ;OU. 

Câmal"a dos D~utlld-os. em 9oderno elas cO?per.ar, na t1efeHt mú- ~l .. ~\.,~l p,,~~:-,nq. dI" um, Chefe de Es~,ado 
. t,ua c-~ntra o .cnme.. ~,.,.t'';':.~i,,,,,<J ou contta me~h~Q ~e s'U:a. 
A Comi~ão M!.sta 1ncub,;da de n:lat ,o veta. ._--t ,12, SOlicit{), assim, S,enbln' prcsiden. amll:ia, s-f:~! at:e~tado Co:nst~tUlr deI:-

. OFíCIO 
f NIJ 1.995, de 20 do mês em cursO, 
. do S-r. Primeiro Sêcrett\rio da. Câ
anara dos Deputados, encaminh'ando 
: à rev1s..1.0 do senado o seguinte~ pro
Ijeto: 

da. Reptl~ 
o submeta 

COllffJ:éSl;? Nacional, 
6ü, lnt:iw 1, da 

t.e, se di.gne Vo~sa Ex~~,em~.ia, nos têr. to e h;'IT\.C1Q'IO, 3;lnda que ~no ('onsu~ 
mos do artigo 66; lnci;so r, da Constj .. mudo por callsa mdependenl{l da von
tulção Feder. al. SUbm(~.trr ~(I texto 90 1 tade de qU':!".:l te:lt.e. exeC.1.!tã.]o, 
presente Tratado à aprov:3~âo do Po- ~ 19 A u..preclE.ção do caráter do 
der Legj~:;}atlvo, . , Crime caberá. exclusivamente às au-

Aprovelt<l a opmturJdsde para re~' tC:'ids.des do Estado requcrid"0. 
novar a Vo.ssa Excelé!H:l-!l, Sl.'nhcr pre;. , . 
sidente, 05 prote?tos do mf J rna~s pro-. - § :l,~'~' al:'Ia~5.o d!? fIm ou m:o~i
fundo respeito. _ F, BrOchado G(a Ro- Vo pouLco nao lnlped!rá a extraq~çaQ 

pl'otundo respeito, - Ajonso cha. se n rato c::-nstituir, prmcipalment.e, 
Melo Franco, br,uçflO da. l~i -penal comum.' 

o Senhor Doutor TRATP..nQ DE EX'I:i1.Al2JCAQ EN· "_ ~ ~ 
Marrrue.s Goulart p"e- TRE O BRASIL E A AKG:'NT!NA § ?(): N~~e ~a.tO, a ~nce~o da ex-

, ,'" , • , -:-~ tradlçao Ccata COnd!CIOtUla1l. fi' pl"Q. 
da Repubhca. O Pres~dente da R7:~ubl;.ca d,?s Es· nws,st\. feito. P~',{) Estado requerente, de 

Senhor Pre.sl~ente~ <:! _ ~ tados U!II~OS dD J3;'u~'l a, (I ~i:eS,ldente!1 q"J!1 o fim cu motivo polftico não c:;n-
Tenho a hOnl!\ d ... pa"sar .às, ma'_s I da Republlca Argcntll1t\ nUlmaúOs. do co-rrm·á, pa:'ll a agran,çãó da pena. 

V05:35, Exeelencia .sete COpIas_ do desejo de tornar ,mRls cfic.iz a uoope" . 
text-ú do TratadO de, Extradição .entre ração dos dois paises 't.1il lutrt contrà § 4CJ:, P1I.?ü ~s 'efeJt~ dêste Tratad.o. 
o Brasil e a P-...rgentl.p.a.. conc1uIdo em o crim~, resolveram celebrar um. Tra- cons!j-e!'ar~se-aQ' "dehtes _ purumenl;a 

Aires. a 15, de novembro de tado de Extradição e, "par:! êsse fim, mjJitares liS infrações penais" que e?-_ 
nomearam seus Plrn:uatenc"{v.'ias a S3.- cerrem atos ou fatos estranhD5 ao (ü" 

de Extradiçflo, agora ber: • , reito penal comum e que derivem, 
uma demonstraçãO . únieamente. de uma legISlação espe-

111nlzade entre os dois O Presidente _da RPpúblio3, dcs Es· cbl a-;llicável 803' millt-ares e tel1den-
. ~,(N.::':"'~~'4~li<-.l:.~-"~~IJ:!"'",",," tem por fim regular entre os tados· Unidos do Brasil, o SC:lhOr f'ran- te à manutenção da ordem e da' dis-

~ffiidi&~;;~;:a. c~peração no sentido di:! cisco Cl~mentino de sriJi Tiago Dantas cipUn:\ n;-.1; Fôrça.s ArmB.da.s.~ • 

da Jwt1ça 'penal. tina. o Senhor' M~gw:I 'Angel Cârcano Artigo 1\1' iããi~I;~~~~~ª~~ e facllitar',9, boa adminis- O PrEsidente da R'epubliea Argen-

antecedente .imediato encon- Os quais, depois de h:lverem exibido 'O 'pedido de extradição 'será. feita 
n,o Tratado de ExtradIção de os seus Plenos' pOderesf achados em por 'vja djplo;mátJca, ou, por eÀceção~ 
outubro de 1933, que -foi mo· boa e devida forma" ,c'::::lYiCl'am no .se· na falta. -de agentes, diplomátic~s di-() Congresso Nacional' d~cretn.: 

." pt. lQ Fica aprovado o "Tratado 1~~:;:f~~~IParCialriler..te pelo protocolo guinte:, rero·mente, isto é. de .Govêrno a Go" 
r de Extradição". flSsinado- entre o I~ de 24 de maio d~ 1935. To- ArtigO I vtrJ1o. A extradição será,- concedida. 

!
' 13rasil e a. Argentina, em Buenos Ai- dois acOrdos, por díver- As Altas Purtes Contratantes obri~ mediante apresent.l(ão doS seguintc.s 

noS" a 15 de novem~ro de 1961. nãO' chegou a entrár em gam'se à entrega recíproca nIW c::mdf_. ,docum~ntos: , 

~
' Art, 21' ~te __ Decreto·I.I~gisla,tivo relO.ções entre Os dois pat- ções, est-abelec:dn:s . pelo ;p~-es-ente Trl\- 1\) quand .se tratar de, indivIduo 

. 'entrará em V1g0T 'na- data qe sua campo da rE!'pressão penal ne- t~d~ e ,de conformIdade com .,n~ ferma· slmplesmenfe prccessado: original ou. 
publicação, revogadas as dispodç6es de regulamenklçiío juridt- hdades legais v~g~ntes no E3~nd:l re· cópia autêntica do mandato -de prl· 

oontrário. ' ' t ti d 1 querido. dOS indIvIduos qUe, pro~essa_ são nu do aro, de 'PtQtesso' criminal 
ca premen e mO va n pe a presença ó.ps. o.U .. condenados peh~s LutorHlud-c.s €ql'l\'alente, enl"nado da "utoric1a·d. ca.da. vez maIor de habitantes de uma 1 " a 

M::!':N~S~A~G~E!'~~~~N~Q~2~1~1~P~E~~1P§:a~.s,01 Parte contratante no territ6r-io de oU- jU<;lICl
a

fIR5..: d~ t."·~l1a de as,. SD encon· estran~eir!'l compet.ente: , ' (Do pQtler Ex'ecubvo) tra em decorrência do aperfelçoa-men- trem no ~err:tórIo da. outr.l. bl quando 80 tratar de conç1enados: 
Senhores Membros- do das vias de comunicação en.tre os § 1'1 Quahdo, no entanto, o individuo {)rigil1Rl ml ~~p.ia. 811Mntica. da sent~n-

J'jacionaL ,- paf.s:es. em causa fôr nacional '~o 1:5t.ado te· ça cond€.na>"'~la. 
"O Tratado não derroga os prln- gucl'iclo. êst-e nfl,o será clbri[l.do ~. cu- § 19. ,Essas peças dcvetiLo Cont~!' o. 

De' acÔrdo com o artigo ln,)l",ol"ip.los fundamentais vigentes no di· tr€gá-lo, Neste caso, ni.o Sí\ndo con· ineicação 'p:,cci.":a do fato in:3rlmin~-
t, da. constituiç§.o Federal, Interno brasHelro em matéria cedida a extradição o lndidã'..lo sel'l,\ !lo do lu~al." e data em que o mesma 
hon:ra 'de submeter à a,prcciação de Extradição, consubctancl.adas no prOCessado e julgadO, nO;Est~do reque- foi cometido. e ser Eloompanhadas de 
;Vossas Excelências, acompa:nhada da Decreto-LeI ,DI' 394 de 28 da abril de rido, pelo fato det-erminRnt-e tio pect'do cópl-à dú,s t2~t03 da lei apEcavés à 
Exposição de Mot.iVOS do Prp.stden"~a do no'anlg;o 141 parágrafo 33 da de extradição salvo se, tal fato não esréde. bem como de dados ou an-
Conselho de M:inlstros, o texto do léI,_rultt~ulrã,O·· Federal. fôr punível pelas leis d:&sle, EstM\O. tec;?deI1fes n~ceE::;áriQs para- a COmpro-
~ratad1 de Extradição assinado entl'e, fcrrma, está. ressalvada a § 2'" 1\0 cnso R-eím.s pr€vj.!::~o, o GO- ão da. identidade di) individuo re-
o BrasU e R Argentina, em Brenos néo extradiç!io dos naclan~is· do pais vêl'no TE-clamante deverá f()l'll~Cer OS olam'\loo. 
'Aires_ 'u 15 de novembro de 1961., requerido (art. ~, § 19) e II não extra· elementos da convicção pa:'n o pro-" 

BrR.SiUa-, em 5 de setembro de 19G2, dição de individuas acusados. de crl- cesso e julgamento d6 incul-r:iHÍO. obri .. 
_ João Goulart. me brasileira tenha. com- gando-sc o outr-o Govêrno a, cotruui-

A Sua Excelê.ncia o Senhor Ft2::1C1s- (art. lU, ~t) _ cs.r·lhe ~. sBnwnça ou r€soluç5.o de!i-
co de Paula Brochado da Rocha. pre- extraditados os n:tiva sôbl:e ~ c:a\:za. 
sident-e do Conselho de ]Alnistr()s. crime pollticos ou de in· 

Penhor presidente d-o, Conselho, natU\'eza puramente roi-
, --;J;) Brasil assinou com a Rcpú''Jl!ca c.u religioS:a (art. TIl. e) 
. ~entina \lm Tratado de Extradição Foi atendido o critériO de que 
.em Buenos Aires, a 16 de 'novembro concedida a extradiqão quan-
de 1961'. leis do Brasil. 8 infração fór 
'2, O pre.sent,e Tratado é mais uma com pena. de dois, Qnoo d.e 

Cie:nonstração da tradicional , no mtnimo, compreendtdas não 
autoria e a co-autr..lTla, mas tam ... 
a tentativa e a oump1ioidade. 
Geralmente o Bra~1J tem pro· 

entre os dois países e tem por fim 
@ulal entre Os 'mesmO$ e. cO'>''''Ta·~Ii(, I D'e;;, 
no sentIdo de promover e 
boa administração da jusUCQ penal. 
.Vem subst.ituIr o Tratado de Extra
dição entTe os dois paf5es, de 10 de 
outubro de 1~33. que não chegou tl 
en trar em vigor. 

adotar" êsse erltérlo da 'Pena 
pa1"a classificar os crimes que 

1usti!ic:y-'n'8 extradIçã.o e que evIta o 
pl'oblema. pnticularmente dlficll e da 
mâ técnica de enumerar uma lista de 
crimes. ' 

§ 30 A condição de Uf\dona\ SEtá de_ 
terminada pela legislaçf!.o elo Es:ado 
requerido . 

ArtIgo n 
A1.\'torizs.m a e2.tradição as ~nfra~ões 

a. que a Lei dO EStado roquel'!do ,impo· 
nha pEna de dois anos, cu. ~Ilaig, mas 
ta.mbém a telltati\'s e a cumplicidade, 
. Parágrafo único, Em cas,:) de con

denação à revelia, Jloderá Sflr {lonCe
dida a extradicão lPedla:pte fi> ,promes. 
sa, pelo Estadô reclamante. de reabrir 
o processo para fins de ddesa dO con· 
~enado~_ 

Mtlgo rI! 
Não .ser~ conceq~d$ fi extr!,\(!fção: 

) 3, Nessas condições, tenhn fi, honra 
t'le submeter à. -a:prectecã'o de VOSS~ 

i ExceMncJa. o referido 'l'rbtadn, fi fim 

9, O processo- estrndiclonal está re-
artigos '7 a 18 do pre. fl) Quando o Estado reqlierido tôr 

em seus Inclr:e-ntes competente, segunda &ua& Ws,' p01:'~ 
~ ~t qUi) seja enoamInhado ao Excelen" \prln<,!~,~4;: prevcllttv.. despe- julior Q delito; 

•• 

,§ 2' A nprzsenta-ção do 'pedIdo de 
ext.:'B.<itcãtJ por via diplumõ.tloa cons
tituirá prova suifciente da. s.tite:t! icI
da de dos dOCUmentos exibidDs para 
ês'ic f1m, os qlwís serão, assim he.
v!dos por legnllzados. 

_Artigo V 
AO individuo cuja extradição tenha 

sldn so!1citada por um dos E<'tad03 
contratant-es !l0- outro, "'Será. facultada, 
o uso de t-odos os recurso::. 'e instãn
'oias permitidos pela legislação do ES· 
tado requeridO. A pessoa rec1amad'a, 
será r .. .,~l,tida P9T ua:n defem-or e, 
Casp necossâr!o. 'por um intérprete_ 

Artigo VI 
. Semprê que o lu}g~rem' convenlente. 

a.s 'Partes cont,rata.ntes floderão so11-
cItar. uma. à outra., por meio 4°s r~" 
pectlvos agentes diptomA.tleos ou, na. 
falta dêsl", diretamente "" Cl~rc 
no .1\ pnvÍtl'no, Q-Q~ H WOO~~~ .. pr1· 

8A<J llrev~n\lva <Iq ln<>ul~ ,~ 
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COr;i:O à eprecn.s:"lo dC's tbjé:C.;s. re~al.! .. 1 iüLaç~.o má:s grà.yt', & jtútll dlJ F;;t1tdO r. A:L1go 'rVll e.~lli!cialmehte na suas novas lerA-
vo, aO delito I I'e\lu~l'itio; . I Q' d 1 lê '''1 àl) d ~taõ c;óes, veja CXCI11plO~ m.agn1f1c~ do 

.~ 1" . .E;s~e p.edid,) s:~l'á n.l-end.do uma C) Se se tratar de fatos dLtmoos, 1.(' Uá,l: n. pC' a. ~. ifJ..:!"aç ~ o I P,::t~;;~;~. autênticas raízes do nac.Q-
.'t<;>;>. 9-u~ ~onienhtl a (bC!3.1·a~:::'n da tnM qu~ 0, E3tado requerido rCj)ute qe I~~q~~~~d~; d: !~~:X!~n.o Q~~~l~:n~~~ II e da b,avui'a nativa. 
fx',stencla d'~ um dos d~umel1t~ l~uál gr·:\,vl{!.ade, será dada. p!'etcrêncu\ " ',. COllstitue ,onal n pra... 
~:lluúerndos nl!; letl'a~ "3" e "b" do tl() 'Prjld ... q/le fôr a,pl'e.sentlldo eln pdw ~~~~, p~na g~;êr~gr~e~~e;id.s;lg~oci~:'4 ~er Il.p.ovaãa, pois é 
}\!'t!ç;o rv, e a ind:cr:.~r~o ,de- que a! meiro hlg<\f. raze~:S'd~penclet a extradição da ga.. autOl'izJtiva, nao cr.a, 
i'.1t!áÇáo cometida ('uW:~za ~ extra" Art:go m "anUa prévia daua. pelg G()~i'no re .. ônus, poil3 na confecçíl.o usa verba. 

..;I'" :0. s2~unrl~ 1'\ ptr'.'Ientr:: l'i'at~:cto, qUen~:hte por' via dlplOlnl\ttCâ de Clllê- ex1atente. e serA fonte de rcc-=~ta.. 
,,; 2'1, N\'S,' t! cnEO, "'; d,~nt!"o .. de uIn Res.roh'sdos OS djre.i1:oo- de terceiro;, em Crt;O' de éandellação a 'qualquer- paga. pelas usuário.s do sêlo poo.tal. 

p. azu mâx,mo de 4, d.l.1S. untados Que scrúo devidamente respeltados, e de":;.as penas a mesma não se!'! apl1- Esta ComilU;ão em caoso semelhante 
é1 data. rm qt1~ :' e,O:!'1do tóJ'qu.:!.r!do ater:didJ.<;. as disp(niçõe,s da. legislação d " s.o da e~pécie (projeto de cm·s.::ão c;e 
12Cr-bcu fi. "'o"c~t!1~:'o dI;' n .. t.~ã,,,, pre- vig::mte no territóriQ do Estado rtque_ ca 3. selos po::-t::tls comemorativo.s d,a ce~-
'r,,~tiva d' ind:'l~4m) Ü1CII'P;:J,do, o Es- ndo, todos os objetos .. valores (lU do- ArtigO XVlri tenárJO da &8GC~açã.o Comel'cH\l de 
t':t,.l{) rcouerett'e n5.o apt'e!~nt:tr o ~e- cumt'nto: nue f:e reiaclonem com de~ à J 
.('·\l (o"m.11 ~ {'xtt'D[]j~âo, devida" l!to e, no momento da prisã.o tenham O F..st~do que Obtiver a extradiçã'o I Belém. Pnrl\) opinou favor ve men~et 

d cO.lllunleará ElO ~'le a conce-d~1l a S .. 'I1· adVento do Ato Institucional. ;r'~:1b lmt~\lÍd{), " d~t:d" ~~:.!t pÕ!!to sidO) encontrados etn pc er do extro- "x OS to • 
€r!! .",-,,!'t'gd~ f' "ó S~ ad-::tlit.ll'ã. novO di~a.ojo Rernr, entregues, :om êste, 0.0 tença final uro erMa sóbre a calli.a ~[~~~!BÍfi[J~~~~~ 

1 j'\ d'" O':"~~80, "'''10 m""mo rato, n:stado rcquetente, Que deu origem ao pedido de extra-
A>d d' d' ~ dição. Be tal sent.ença ln<JCentar o in-

r~'1'l n t':'ll ') forr:'l'11 ~~:'-I: ,ta C:-1,O, J 19 Os objetos e valores que se en- ~u:pado. 
r~ M ... 'ln .... ~.o dos dcC'utn:ôn:o::, cítndos coni.l'al'€m em podel' <1~ l.e.Ci;!lros e te. 
no art, IV, nh2.m igualmente relação co:n o de1!- Artigo XIX 

Artlg,: VII to serão também apreendldos ll1.GB !só 
,. ~ce-d:da a f'xt e jiç:-0, o Estt:'dO 

:1'8o"erJdo c:Jtnun~cara imed:atamente 
1'0' E.stado reaue!'el1 l e rUe (J extradl
tr"', ~e encontre. fi SUA d:"'sposiçàJa, 

':lBrágrafo l~nlr.o Se. no praz,... de 
t";rta ~d!a.". c"ntailoo:; ,.l~ tal comuni
('?"fto. o indivídu"' em caW'q nâo tlver 
tOdo f{'metidll ~" <;!'tl d~st'\no. o E%n.~ 
ur) !"equerfdo dRr-1he-n lH)l~r<iMlc e 
l' i.'l o d'!ten\ nOV3m!::n~e p~b mesmo 
f[do dditut?~o, 

SGl'ã,... el1 regue,s depoh de re:Olvidas 
a.'3 ex~eçõeli OpOstas pelo~ lntereSoo,d03. 

§ 29 A ~:ndH1M as reS$alva~ acIma. 
e;q)l'~S:O.s, a. f:'ntrega dos re"'A 'M 
Objetos, valores e docutnentos (to D;
taeo requel'ente sel'1Í efetuada., .. dnaa 
quê a t''Ml',l'Rdiçâo, )á. conêê( I~. hão se 
tehha p{)dldo efetuar, por motivo de 
fu'gol ou ~lorte do tnoulnado. 

Tôdas as divergências entn as /.1-' 
tas Partes Oontrntantes, tl'lali\1a~ à 
Interpretação ou execução dêne 'rrn~ 
lado, se decidirão peloo melas paci
ficas récdnhecld06, nQ Dirlto Illter
nacional, 

d::'S Oolt11ssões, em 24 de jU .. 
nho de lC64. - Afonso Arino:>, Pre
sidente, -- Be;::erra Neto, Relator. 
- JcJjerf,07! de Ayu!àr. - EdmtWdf> 
Leu!, - lIfeneus Pimentel. - Ar(}e,j
miro de Flqueiredo, - Eurico Re .... 
"-'ende, - P.UY Ca~1Jiro. 

Artigo VlrI 

Artioo XIIi 
COl"rél'fo por conta d.... Estádo re~ 

querido as de5pes!ls do pedida de '!x .. 
tradi~!fro, até o motnent da. entrega. 
d') extl'<l:dltado aos gUI\t'dàS OU ~zentes 
de\'ld~mente h<'lbl1itad~ do ao\' ... 10 
requf" .. ..,te. no põrto ou ponto da fron
te'ra do F,5tt.ado reQueritlo que o ao .. 
vêl'no dê::te indique; e por, conta. ,do 
E.stac~ reauerente as posteriores - à 
dita. entrega, lnclu:..ive as despesas de 
ttânsito, 

. ArtIgo XIV 

o Estado requerente p=de1'á, enviar 
AI; F.;.5tado requeridQ, c:m prévia 
flqu'e~cência dê.:: ~e, ngen'es devida· 
r- L ... auto:"iz9.dos, Quer p3.ra. auxtlla
r"'m o . ~conhf'clmento d';\ ldentld!:!de 
Õ') extraditando, Quer pa"o. () condu
z:r 'm no t",rrítf;"{~ do nr:nteH·o. li;.ssl's 
a:'('ntc'" .,ão Mdeão exe'"cef a~rs de 
ft'l<o~;dade no território do ~;tl?:d(l re
f.!1Jrrldo e ticarãt subordln:tõ's àS RU~ 
to.,.ldaqes d(l~'e: as gp .. to<;. mW fizerem O individuo extraditad.o etn ::rtude 
c)rrerão por ccnta do Gov5rno que dêste Tratad.o não poderá ser procea-
Cf tiv:r envbrlo, I stado, nem julgad.O, por qualquer 1n-

~ früçãü cometida anterfqrmente aó ,;te .. 
Art.go IX dido dP.' f'X""Adição, neU" poderã ser 

A entrega de Um ind;\'lduo rec'ama- entregt~e a terceiro pais que o recla
do ficará adiada, sem prejuízo da efe~ me, sa"vn se nls~o convier o Estatlo 
tividade da extradiçãO, Quando gr~ve requerido. 0!1 Be o próprio lndividuo, 
enferm!dade impedir que, em pengo expressa e lIvremente, qul.!er ser oro
de vida s.eja lHe tra-ruportado are O cessado e jUígadv por outra infraçãO. 
Plls re'querente. ou quando êle se oU se, Pi?Sto em liberdade, permanecer 
J.:::har sujeito à a.Ção penal do Estado v:oluntal'lamente DO território do '<;5 .. 
requerido, por outra infração, Neste tado. reQuere~te dul"'lnte maLs de trln .. 
fl~O, se o individuO' estivrr? p~o- ta dlas, contados da da.ta em q'.lC tiver 
c~ l1d.o, sua. extradição pederá ser sido sôlto, 
tld:ada até o fim do pn;::;!SEO e, em 
t?SQ de condenação at1! o momento 
Im Que tIver cumprido a pena. 

Artigo X 
Negada Ao extradIçã-o C:e um indi

,.iduo, a entrega dê .te não poderá ser 
ile nõvo solicítadG. ;leIo mesmo ,ltc 
tleermmante do pe-d.ido de extrad1çao, 

§ 1\1 Quando. entretanto, tál pedldo 
rôr denegado sob a alegá('ão de vicio 
oe forma e com Q ressall'a c~n)re;ssa 
ile ~ue poderá ser renovado, sel'€ão 0'09 
respec~jvo.s d~umento& rc titUidos ao 
F..3tado requer'!nte. com n lndícação do 
fundamento da legaçã" e a mençãO 
'a ressalva feita, . 

§ 29 Neste último ea o, o Est·1ê' l'e
,uerente oodt!rá renovar () pedfdo, 
r::mt03ndo que o instru'l del':damente 
dentl'o do prazro impTOfruq"vel de QU«
lenta e cinco dias, col1t:ldo.5 da data 
tm que, diretamente ou por tntermé
tlia de seu representante d:.plol11átiéO, 
tiver recebIdO comun:c.ação da dene~ 
tação dn pedido, 

Parágrafo único, Nesta C~~ma hj ... 
pót(;. e. o extradiOOdo deverá ser ad .. 
vertldo da. consequêncies a que o ex .. 
porá sua permanência, além do alu
dIdo prazo, no território do E<itaJja 
onde foi: julgado. 

Artigo XV 

o trânsito pelo territórto das Altas 
Parc4S Contl'tatantes de pe~so<\ entre
gue por terceiro EStado à outra Pal te 
é .qu~ não. seja nacional do páis iie 
trarislto, será permitltio, indepen.den
teménté de ~ualquel' lonna]Jdade lU
dic~J.rla, me.c:ha.11te simpl '·citsc~.~ 
feita pOI via diplomática acoonpa.nha': 
d~ ,tia apres~taçãQ, em original ()u 
copIa autentIcà,. do documento pelo 
qual O Estado de refúgio tiver conce
dido a extradição, 

Parágrafo único, O trânslto podel'l\ 
ser rec~ado por graves ra:tóés de 
ordem PUblica, 0-1 quando o fato que 
determinou a extradIção seja daque~ 
les que segundo êste Tratado não a 
justif1carifun, ' 

Artigo XVI 

Artigo 4.6'; 

o presellte 'Tratmto scrA rat111c~do 
detloIs de preenchidD..3 as furm~\lldade! 
legaJs em lUlO em cada um dos E3ta
dos Contratantes. e entrara em vigor 
,i partir da tl'Oca de l'atiflca~ôes que 
se l'ean~atá na oidade do R!O de Ja· 
neiro, no mais breve pl'e.to possível, 

Cada uma das A'ta! Partes COntl11-
tante-s tlodetá denunclã .. lo· em qual .. 
qu::,r nio.nento-, ml1S seuS efe1cos ed 
oe~51:!:râo um ano depois da denúncia. 

.8m fé 1...0 que, os Plcnlpotendátlos 
acima nomeados firmaram o preeente 
Tratado ~!rt doIs e>cemplates. cnda l,tm 
doe Quais nns Ungua.~ lJortuguê:::a to e,l~ 
panhola, ~ nêles ap'15ernm Os seul'l 
respectivos selas, faze,ndo ambos 01 
textos igua.l fé, Em Buenos Aires aos 
quinz~ d.la.s do mês de novembro do 
ano de mil n-ovécentos e sessenta e 
um. 

Pelo Govêrno da República Argen .. 
tina (a) Miguel A, Cárcano, Ministro 
de Relações Exteriores e Culto, 

pelo Go-vêrno dcs Estado.s Unidos 
ctn Brasil (a) F. C. dá San Ttago 
Dantas, 

. As comissões de Camlituiç::'o 
e Justiça e de Relações Exterio_ 
re.<;, de acôrdo com o di.~.p(),sto no 
-art, 34{)-A, do Regímen!o. lu" 
terno, 

PAilECERES 

1 

Relator: sr. BeZerra Neto, 

Rela·o.: Sr, Miguel couto, 

O pl'C.'lcl1Le tJrojeto, de autoria do. 
nob:'e Senndar Wilwn üoncalves~ 
visa 11 autôl':zar o poder EXecut.vo 
li emitir selo .. comemol'aUvos do B1 .. 
centenário da fundação do Mun 01 ... 
pio de trato (CE). 

l){) -pohto de vl.')tà técnico, nada há. 
n o}Jor a sUa aprovat;ão, de vez que 
os referidos Selos se destinam {lOs. 

serviços (Jo~ta~s aéreo ... e comuns, em. 
nade, lUovundo OU 'alte:'Rndo ns nor
mas do t,rabp.lho do Depa-rtam!'uto-

Cor!'eíos e telégraos. 
Convém a.sslnalàr que tal em~r-s!1o 

poderia &er atend!da por Dec:e{ó êo 
Executivo; todav1a, em face de pre ... 
cedentes, OtLe se procut"a dar m.::.ior 

Ce llçs aconlecHnentcs histó',C'fJSp:<
nada lmpede qUe" Btral'é,s de lei, se . 
atinja ê:Sê objetivo, . 

Pelo expost01 opinamos Pila ap:o= 
vaçaQ do ptmto, 

Sala da,smJ.SSôea, em 2 de Ju .. 
lho de 1034. - Lopes da COHú , Pre_ 
.'i'dente, - Miguel Couto. Relator. _ 
Bezetra Neto, - Eugênio BUrros. 

1'1' 858. DE 1964 

Rehl.tor: ~r; ressga de Queiroz: 

A apreciação dC3ta ootn sano tol 
~nvlado o presente projeto, de lll.',!,a_ 
tiva do nobre senador Wilson Qonçal
VCS, autorizando o Poder Executivo a 

comem.:ra" 

":,"~~ll,~~');:;~te!~;~'1; fundação 
11 d/') Crato, no Est<Jàc do 

o al'Ugj ~:!9 d!z que a de.ôpesa "cor
rerã,n à conta dE: dotação global exi~
tente" nô DJprl~'Llimento dos Correios 
e Teléégrafcs. 

Com efeito, no Ol'.;ament::l Geral 
união, pnra, 1984, consta, para en~ 

cargi.s divel'so3 {verba 1 6.00), quan
titativo que oc-deria ser destinado à 
em15~âo de selos, Ademais, normal

('5 serviços de impressão e de 
sempre apresentam crédito po .... 

Qualldo a, extmdlç5D de ema r '!S" 
ma pes::oa fôr pedida pOr .. " de um 
Estado, proceder-:e-á da mane:ra 'Se
lIuin~n: 

1. E' de R.utoria do eminente Se ... 
nadar Wilson Gonçnlvr.s. êstc prow 
joto de Lêi nl) 29, e por êle {artigo 
lÇl) é o Poder E'XecuUvO ~utorjza,do 
a ernittr. pelo MInistério da Viação 
e Obl'a.s Públicas Q através do De
partamertto dos Correios e I'elégra
fas, uma Sétie de sel00 comemorati .... 
vos do bl-ce-ntt>-nârio da funr'lac;ão cO 

O individuo que, depois de entregue município de erato no IDtado do li~~j~W~~~~~~~~~:~-por um a outro Estado contratante. Cearâ. Serão selos D'lrQ os serviço.';. 
lograr bubstrair"se à açãr da Justica nost'lio: eomun.1I e aérf'OS lan~êo!) 1""~4-~~,* 
e se refugial no território do Es~J.do em circularão no.'~ ~et'l me"eg seguin. (J a~õsto 

a) se se tratar do m:;~ma fato será l'eQuerjdo, ou pOr ê;e paB.'!'a em tràn.. tes à public."rÉo da leI cOrrendo rt - Argemiro Figue1redo, 
dada. preferência ao pedi:1o do Es':.ado sito! será detido, mediante Slmples te .... emifsão na conta da dotação exts. t.e! - Pessoa de Queiroz. Re-
c:n culo territór:o a. infr..1ç.!o t3nr :ido Qulsição feita por vIa diplomática 0'1 ten~e, '"\ lator. _ Be::erra Neto. - Wtlson 
cometida; diretamente de Govêrno a Govêrno. GOllcalces. - Eurico R~:::en.de. - Lo ... 

bl te c;e tr.1tar de f.lfO--~ (Eferentes. e entre~ue. de nôYo, sem outra for- I ~l lilsta a hem""'11 A

M ao me.;;~o brio da gilveira, _ Mene.::..es Pimentel 
será dada preferênc!,) ao l":;t:ldo ~m malidade, aO Estado ao qual j~ fôra Itr:np.:J que l'!f' um (121 veiculo de d' .. ! lwgf!n:o Barros - ,los~ Ermfrlo. 
cujo território ~ver 6-ido cmnenia a tconcedida a -sua. extradição, vul!aç~o e cultura para que o povo,' DanIel Kf,'e[Jcr. '- Vfc'orino Teire. 

\ 

..... 
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[rJ sentou emeBda, rctirandc d,) jrCicto DemaiS a iniciativa da C2.mar:l tle
as dispo.sições que ferem fJl Ato'"lnsti- corre de dispo;-itivo da Lei Ma:or 
tucional. (art. XV, "f", e art. 12,1, XII) 

li6I'~~~i~i~~~'~i~d~lj~t~~1 suas llnhas ge~'ais, à 

irr.f'cusável de assegu_ 
rar-Se organ:.z~çao m~is uniJorme e 
adequada às polícias mili~ares, que, 

ama1iares, .::5.0 1 ese~'vas 
",ó",itn (art. 1B3 da Consto Fed., 

em€nda.s e.presentadas, enl 
de ~ete, são supres.sir.a.s ~ 
As quatrQ p:·imeiras, de au_ 

turia do ncbre Senador Guido Mon-

Seja das c;:;mis~õe", em 23 ü{> j'.l 
lho de 1961. - lt'ivaldo r,ima, Presi
dente. - Ant.6nio Carlm" Relato.y. -

RB al.ür: S1' -' Antônio carlos. Eugên;o Barros, - Auré'io Vianna. 
O pl:e~ente projPto dispõe sôb're a 1964 - Si<lcfre10 PUc11CCO. - Pessoa d2 

remuneraçã'J, de profissionais diplo- ~~~~ii~~~i~~:L1~~fQueiroz. madcs em Engenharia, Química, Ar- yo B62 :C'R 196 j 
'1ultewra, Agronomia e Veterinária, -' t" 

fjxando-ll1es um salário-base Dl1nimo Da COiJli&stio de sen!ico Pú.blico 
(art. 1~). Relator: Sr, Jeffers>cn de Aguiar. Clml, sovte o ProZ€'lõ'(reL"êraa 

2. O ~I.'l.lál':o mínimo fixado \&nzara n\i 127 ae 19l1r;:=_n_-
p:Ciê.I.O é a remuneração mlnima O projeto de Lei dft Câmara nú-

mero 1.7-63 é da oUt01". do ex_Do.pu_ Relatol': Sf i?ilyesi.re PI~l... 

as três úitimas, de iniciativa do 
Senador Jefferson de A~;..ül.r.. 

de vüta estrltan.ente 
e jmídico, nad.l .a:·gtiL 

as emendas de hs. 1, ~; 

gatória por sevvíços prestados - ""'.' 
referidos profissiona.is, t<cOm r.l."", I tarlo Almino Afonso. Ire:~u~~~~;;~:,e projeto d:.spc>e sôbre a I p'l1"iaml,nl o 
de emprégn cu função, Qualquer que A Comissão de oonstituição e Jus- mínima dos diplomados 

11~ja a fonte 'Pagadora". (art. ~). da Câmara ti,os Deputados op1- regu'ares superiol'eS man-
A jornada de tral:~lho, conforme peja constituc!onalídade do pro- 'as escolas de Engfmhal'ia, de 

dispõe o parágrafo único do art. B<!, jeto, em a reunião de 10 de nove:nl- , de Arquitetura. ete Agrono-
ffé fixada no contrato de trabalho ou bro de 1961. . mia e d.e veteril1ár:a. 
determinação, legal vígente". No A Cornissão de Legislação Social, 

3. Do exame dos principais artigos ao examinar a pl'CposlçãO, verlfican.. 
do projeto <art. 39, alínea a e b, ar- que o a:·t. 21?, nos têrmos em que 
tigo 49, a1fnras a e b e Q4'W, 59, 69 e está redigido, envolve tamõém, a si-
70), verifica_se que êle determina, em tuação de funcionários púhlicQ!;. 80_ 
&eu mérito: ~. licita o ponto de vista da douta Co

missão ele C<JI".stituição e ,ftThU-ça, em 
1\') que os pl'Ofi'::8i:mals de Enge- face do disposto no Ato Ir~StituciOnal.l~~~sC~(~l~~~',~ÇI~~ 

nha, de Química, de Arquitetura, -de A Comís~ã.o- Const1tuil;ã·o e JUg~ 

Agronomia e de veterinária, d~loma- I;::~~~~;:~O~~~~J:~::: de sanar a Jn-dos prlos cursos superiores respecti- do dlspot;itivo, 
vos, de duraoção universitária de q.ua- a emenda. n9 l~CC.J. nal 
tro ou mais anCS, que desetnl)eDhem sugeridas determinada; su-
tltivldtldes oU tarefas com tK.igênc1e. If.;;;;,'f':.~ e substituições no têxto do 
de seis (6) horas di4rias de scrvfço, !; art. 29 
pe-rcebam um salá.riO_b8se mfnfmo 
equivalente a. seis (6) vê~.o ·maJor 
.alârio-mÜlimo vigente no Pa.is; 

2'1') que <:8 profissionais formados 
nas mesmas Escolas mas em. cUrsos 
de duraçAo univerütârià- interior a 
Quatro (4) anos, que desempel\ham 
t\tivida.des on taTefas com elÔ@:jncla I~'=='
de seis (6) horas diáriss, P.MCebam 
vm sa.1á-rio-base· mín1mo eqlt1.~a.lente 
a cinco (5) vêzes o maior salárIo vl-

, .--ll:ente no PaiS; 
39) que o salãrlo-bc::se mfnimo, "D&l'a 

ftS profissionais que desempé.l"l,nem. 
ativida.des -ou tareias com. ex['gênc[a 
de mais de seis horas dié.:Pias. seja. 

i 'ixado tomando-se por base o cmsto 
i}a. hO~a do salário-base mtnimo 11-
_do no projeto (se1s vêz.e.s o maior 
salário-mínimo vigente 1)0 Pe·!s). 
"crescidas as horas e~cedentes em 
25%, 

4. O autor, em sUa It1Stificação, 
f;lPÓS afirmar que a evolução dás tée .. 
fneas de p1anej&-T, projetar, cãJ.cular, 
Construir e admInistrar, e!ltamfnad_o o 
'~roblema do ponto de 'vista da situa .. 
'l1--ã.o atua.l . do BrasU, esté. et\gincto, 

B, V~ ma,is. do t.é!mico uma.. forma
S' científica muito 81prim0rad&.. es-

._ l"-eee que.: .... 
Ira. essa vaIorl2íacão pNtiSskmal 

C!o engenheiro e "do arquftéfu, e 
ao que se exige de eSfôrço 5.nte
lectual e de tecu"rsos l1}.aterlais 
para o seu prepar.() t-écnico .a~o 
correspondem os saU,Tios que sA.o 
an-Ibufdo.s. principalmente aos 

No art,3<'. ""de se lf: 
"com. relação de empr~{)"', 

retifique-.se pn,ra 
"com. contral-o de tTaba.-llID'-, 
suprimindo-se 
"ou função, qu~lquer que 

foate pa.g.a.dol's!'. 
Sala. das COJ'llis..."Ões, em 5 de junho 

de 1064. - WilsOn GonÇalves, pre.!- l~l.,!d.,;te 
dente. - Jefferson de Aguiar. - 1:'-
Bezerra Neto, - Edmundo Levi. ~ 
Menezes Pftne1~tel. :...: -Argemiro Fi
gueiredo. - Eurico Rezende. - .]O
saphr:t MarinhO. 

~ a. segunda vez que esta Comiss§.o 
se manifesta sõbre o presente projeto. 

oportunidade antertor. após re
completo sôbre a medida. pro
conc11.lfu o parecer dêste 

Fe-
seu autor qUe a 

modifícou a si
e conta ;.;om uma 
perfeitamente estruturada e, 
ca1'áter civil". ' 

emenda n\' 7 tem por fim prccL 
na, alínea I'a" do art. 29, que, 

de paz, •. competência Qa~ 
""'''--'.')''''0 I DI)1!I"'.< militares será exercitada. nos 

especificados, "isoladamente ou 
colaboração com a.s policios ci" 

4. Do ãngulO da técnica legib1aUva 
da convenié-ncia, porém, nem tÔí'a."I 

1!:~~:';1li:~das jWltificam, a no.sso ver. 

. do 
que -e con-

com as exigênci.a.5 e circumtAn... 
de ação do poder público. sobre-

~ç~t~~,~;fq .. u~a~n;dio opera, o que SE apurlt. com a COlaboração da 
Não é a. rigidez da !ei, 

I ;~~;tíi~i,;~~~/~'~;;~:;:~ dos servçru, a competênca e o 
policias militares. 

cal'~os iniciais das re$PectivM t'As di.sposiçõe.s· contidas no projeto de lei, rcgu~ 
ca1"Telra...~. cujos ru.veis dependem, projeto, conto se yerjficQ do seu arts. 183, IN, XII. e I r'~',,'n 
iJetualmente, do arbítrio exch1S1vo exame, obrigam a todos, "quaJ.- "f" da Constituição Fe-
~ empregadores, quer que seja a font-e paga.dora'·, ~,r~;?,~~;;f~··~:lii~j:~a reorganização 

Em consea.üência d&se critér.\o Dessa. forma., f'Cram abrangidos, 
~ muito comum, numa emprêsà, também, os profissionais do ser- Câmara dGs. Depu-
*efe de ~erviço ganhar menos viço público, o que acarretará au- amplamente examm9.-
q~e seu..<; f;ubordinndos, fi~icats mento de despesas para a. união. !Íl,elúsiv:';-do ângulo constituclo-
COm ordenados inferiores aos da. Face à nova. ordem jurídi.co-ocns- luz, também, de sugestões Ittlllit.,,.s, 
quelf'...5 que fiscalizam. enger..hci- tItuciona.1 institUida no pais, jul- entre as quaLs 8S do Con.. 
f<J-S e a.rquitetos percebeudo falá~ gamos conveniente a .audiência. da Segurança Naciond. 
rios menore_'i que mestl"e5-de~Ctbra Comissão de Constituição e Jw- Senado, opInaram favol"'.lYel-IQ'ua,ndio 
Ou capataz~s". tiça antes de entramos no exam., projeto a ComisDão de S~ 

. d-o mérito da matéria". Nacional e a de Plnanças. 

I. As dIsposlçõe.s contidas no r~"~ f~l:i~~~~:I~~~~~~i:d~ argüição de lnconstltu~ 1:;i~~~~1'r~~'~~'~\~ Jft+iO. como fe verifica do seu exame, 3, Leva.nt ·:lOS, assim, ou injuridicidnde, em 
!brigam a tooo<:, "Qualquer que eeja ao que dispõe o Ato Conussão ou no .P·lenário . 
• fonte melhor juízO, não há obje_ 

•~~~~~=Il~$i~ii~m&:-~allE;::~~lJt~iiC::A. Comissão de COl.1 .. stltlJ\.çAo e sentido, a ser ofel'-ooida ao tl ,-;j_~tfõ eX\l.mil"lQ-ado e. matét"ia. aq)r~-IÍ>!,oi.I<). I:,lt.,.,tç~.o 

• 



Qua/ia-feira 26 DIARIO DO CONORESSO NACIONAL (Seção li) -'---- )gõsto de 19:;4 291 ~ 
~ ..."..-- --=-'.----

No C.3'. ac,:-::.::;.;l é a er:.12nJ.1 n Q 5'1 Assim, O art. 124, lnc:so XII, que Que reja, em geral, seu conteúdo, eVQ- \ O llustl-e M!n:sVo GO:1 .. 'alves áe 
R~.1 __ l!t:n;.ç, nC:dl só as Cl""~I;,ulçõe.s é especificamente o referente à Jus- ca no dO~ninto da c:ênc:a ~olilica (' ,Oliv,Hl'a. pOl S.ua HZ, r '.J m..'~rno JUJ~ 
e.s~_lC.l:.u.s pr<'vem a in' tiluiçao d.a tlça, Militar estadual, dispõe de modo do o:reito público uma solução ao I gumeHto, acea~uou: ··tLL:L1JO·.:-e da 
guar.t.L~.Vll. POde ocur'l'er, mesmo, limltativo da.competência federal. De problelllol da organizaçãO do E,s.tado ..:ompl,têncla do Sup!'emu r"cuna: l'~_ 

C!,ue a c .. :u;ii.G deia )}r.j.l prov.ndo de um lado, elhbora. com remissão ao clTacteriz3.da pela autonomia e pejei I deral, a COl"k'titu:çãc qui.~ ap:ma,,; de:
lei. e n. o ue con;:;tituiçuo ~:):;a.l E art, 59, XV, "f", estipula que a Jus. jgualda·je que gozam, entre si e com 1\.ur submetidos à .'Lia ::.m:-dlr!to 0'$ 
t,',Á. p;;:;u!:aL~t::-,de não baHa para !iça Militar estadual se o:ganizal'á a coletividade complexa, as coletivt. prcce..::sos criminal"' (>:11 q'l~ I'E-'IJotm
(?t:2 ~.~ d;;.CC:l\1.::;:t a in.3tituição, Cl'la- "com observância dos prec'llos gera:'s dades-elementare.s que a compDem" dessem as pessca,s ellnn1:!rJ.tia.s 11:) ar. 
(;,1 ~,,~' 1O~:11.1. regular, () Q'Je d~ve da lei federal", De outro lado, ord'e- (Fédérali~rr.e Colonw.l et Union Fr3.n. tig-o 101, n') :, 1etra c". 
p .: •• l:t:c:r. p.l."rt sua m!~nut{)nção. é naJ apenas, que a Justiça Militar es- çaise - In Téchn:que e~ les Princ!' , , 
2. u,.~ir.atle da instituição, t.adual terá como órgãos de premeil'a pe<; du D:o~t public _ T, Il _ ParlS E. ev.dente, e;.m tac~ de ta;s c~n .. 

t·,:',:,,;, .. l, e~l:l·~t:.1Uto q'le na reda_ instância. os conselhos de justiça e 19,50 _ pO' (33), ' clus'Je;;, q~e . n80 ~~ve o leg.'-,lae:,cr 

;~.~. !~:,~~1 s~nal~~:~';a~s~~ ~~~:::,d~u~ g~~s~l~~~ãâe ~~st~~~u~dgo~t~~6 8~ Intel'p:'e~ad3J nJ~sa Con~titujcâo i~~'r~~' ~o a~r~~tolQ~~ ~~l'~, ,eJ~1:~,a~_ Ca~~ 
T :! , c...' d.'! m.:1:ol' pureza e de melhor segunda instância um tr:bunal espe- dentro dês!',]. linha de pensamento. constituição. Reg:a de O'H le~n:c:a. 
1,'::1:(:.1 .e;'slaliva: _ a.s Guardas- cial ou O Tribunal de JUstiça"', não se nnula o s~sLema federativo, legi,,,l.ativa. recomenda ná:> editar-~e 
e '''.''. ~UJ.3. eXist.}ncia seja assegurada Ora, a observânc:a de preceItos ge. nem se enfraquece a autoridade dJ norma ~abj(l(tmenle de comp:'e~mão 
t:!11 Co:-::;:,'t •. u.ção ou lei estadua~... razs nâo implica 5ubmi~:oão a porme- união, E~tabelece-se o equilibr'o con_ polem:ca, 

.\ emenda n9 6 afigura-se-nos re. nOres de ol'ganização, como os pre_ veniente E .. :> funClOnamento nOl'll1al do Além d:,sso, os prece.tos gl'r:ll:- e a 
J, ...... , .. ~J, O '"to da m"d,onça d aCa- visto. na emenda, Além di."!':o, se o mecani<;rno cl"'3do Exatamente como 

• ü.,. l'" " -- d . . indknção dos- Ó1"g.ãos de pr,nU.a' e 
lHtal e a cnação em Brasilio. de uma r.rop6sito do constituinte fôsse subor· recomen a a ConstltUlçao que, se re de segunda instâ.ncia, a que ~e lelt',e 
po:íc:a c:v:l rlão autoriza ma sU""'es- djnar o poder dos Estados, na orga_ servou à União legisLu sôul'e "orga- t 2 XII de· .' D"Z'Ç'o I'nstl ça· o J"I"o e cr a o ar, 1 l, ,a omtnu.ç:w Já "po, no contexto do projeto, da ex- sização da justiÇa militar, a tais re.s-· "', 'U <, ~L .".J. ",.:l.r n· e.:>tã') conSignado:,> no projeto ent: e 
lJrc~sãa "D:.strito Federal", Basta trições, tê.lo-i.\. felt{) expressamente; tias das Dolícif.'s mlU.ares" 1art 5°, ~eus a1'ts 21 a 24, Ai se estabet("lc 
fl.'entar~s!' em que n"c'· I'mpede • como ..... r" ... edeu quanto a váriO' as- IV, t) defel':u ac:s E.studos a in~t.itu\- t ct é 

- " '-U .... V" • .. t d que "a. Jus .'ça MilitaI' E,stti. ual :'!-J. criação, oportunanlente, e cee, ulldo a. peclos da estrULura da J'ustiça co_ çao, p_opl'lamen e. e ~ua jus nç;.3. 10:. " 1'1 L t d competente tlara pr:;ceSSt3.r e )Ll'gal 05 llecefsíCiade de dese",'olvun' ento "a mum (arl, 124, IV e IX), 1 al'o an o que enqua 1'OU a ma:. '[I , • d I' 1 ~ t'! ] , ollciaIs e pl'aÇéls nos e It05 m! 1/a1'e" 
nova Capital, de unla PO',I',,'o, n1','il'tar, _', d _ no 1 U O - Dcl JU,st1ça, dos Estadcs ti 'd , - " T 1 n OCOlren o com n ar ( t 124) e nos p:'a C os no exerc CiO 01J f'ln :E a .ei em c aboração não e de cará- a ao A' '. 1 .0 ao OC .• - t11'. . A obedlenCm {l,OS Pl'lllCl' razão da, funçào pOl1cIal ou pollcla l-
ter cempol'ár:o, mas permanente. re, a c~mpete~cla legls ativa da l!ll1ao pIOS fede!'~is . enumerados ~.1o p'Jeie militar' <Art, 22), TJmbrm estipub-

Como a de n9 5 J'ã. referida a emen.. no p.a-ltlc!ll~l, !lá de ser exercltada- ser entendIda de forma a el'm 'n:\~' "I 
(la n9 :.l e a de i-l'l 7 nâo contrariam com as. llmltaçoes. q!l~ deconem tio! competência dos Estados, poi<:, Pl'cci. do e:::tá que "O proce~so e o .lu:ga
ti. tecnica do projeto, nem são in- ar~, 18 da Const~tUl.çao,. o~ ql~e .se J sarr~fnte nos têrmo~ do art. 124, h menta do.'; delitos da con:netenc:3 a~ 
4!onvenientes, afIrma a autonomIa mshtuclonal dos b.J.se é qlle êles "organizarão a ~U:i JU.5tjç:a Militar. ainda que prcvi-t<ls 

A de no;. 2 suprimindo a cláusula Estados_memb!cs, . just:ç«". O exercício dessa prell'ogtt- de conformidade com o CÓd;go a:e 
_ "~alvo no' caso do art. 9", cons~ ,.Ê tanto maIS razoavel essa concl!l- tiva está CO:ldi,cionado àe, observàncla JustiçS! Militar aindl Que prt'v_slos 
tante da pal'te fillal do 'H't 79 abre ",ao Q1!anto a Carta. Ma.g~a, com~ VIS_ daqueles pr:nclp:Os. e nao por essa em lei penal dIversa do Cédigo Penal 
m~l.l'gem a qUe também possa Sel' no- to, na? torna Obrlga.tona .8. cnação observâncja destruido, ~ilitar" (art, 23>, 
lncado Comandante de polícía militar do T:lbu,nal d~. Justiça Mlllt~r, Ao \ ES'ias disposiçoes goa15 e adequn-contrario explICItamente admIte que b) Por flm , c'JmPl'e ver que a COm· o Oficial já na reserva,. A proposL . - d ." , petênch origmú,l'ia do Supremo Tl'l. j(\,5 conduzem a l'cconheecr.se, ainda, 
ção, r..lêm de ampliar o poder de eS- ~ orgao e segu?qa mstancla seja o bunal FederRl é 'de c,náter exc~pelo' que pormenol'es outros, sõbl'e o nH:~cJt_ 
/Colha, facilits, SUpf'ral· dificuldades, libuna~ ~e JUstIça" ntsmo de.!-sa just.lça especial não de. 
não raro verificadas para dest!"na, As dUVId~s que possam emergIr, na!. I~or isso mesmo, nl:\o é de seI ~re:u ser estabelecidos pelo menos no 
t.;ão de Comandante d'entre! iJS ofi~ü'Jj; sobretudo du:.+nte da let!a do e,rt. 59, ampl=da .!õenão em casos ext1'8o:'d!nà. pl'e.eente projete., 
t!m atlVidllde, XV,.t. dev-.em ser resolVIdas ten~o em rios, por motivD3 1ll,n~ccpt['veis de 

A emenda n9 7 ao a:'t 2
9 

"a' cal1;SuleraÇJ.? o caráter fedel'(l.tlvo. do opOSição Comum Pinto Pa,'lcão Cl'Jten. NeJ hipótese de uportul1a adoçn.o Qe 
flpena.!:i estabelece_ q' ue, nos (:a~os enu: regime imtlt,!ido. ,_ de, até invocandn en3iwl.ment.:) de outras pi'Ovisões le~pslat,vas, va,llus 

Por 1.s.s0 nao pode ser aceIta Jlt~ Marshall, que no ptuticular 'da com· cil'cunstânci1l& devem ~er conSIdera... 
me!'udos, as polí:::ias militares atua~ i '",~ , ,,' .: petência orlginár':a. "a lei ordiná:'la d','.!', ,nc',u.,'ve as reiat'·vas a' dlversi-l'ão "iso18damente ou em. colabora. ra mente, ap • .sa.r da. auoono:ade .. L ~ 
çào com as policias. clvjs" A reg'a qU,em em:ln.!, &l assertIVa, de P0!ltes ae nAo pode aditar a enull1f'!'[;,-Gá1 eXa'.lS· c:..1e de amplitude das policias mil1tt1,~ 
é meramente disciplinadol,á de se·r_ ~-!1randa • .no s~nt!do ~~ 4ue "m~el'et· t1'Va da Constlltuiçâo" (ConstítUtçáq: res e às difel'enC1Sçóe,,, eCllnómjco~fi
Viços afins. Adequada e prudente, ... a~~e, ho.e, e nota~~s~ que floo. à AnOtada - VOl, I - 195tJ - pZ.'3, .. inanceiras das regiõe.5, como índices 
1ncluHVe por evitar argüiçf>~s de in- Un:3:0 tôda a org~!tizaçao, mstruçdo, 240 .. 1), . dos enctU'gos Q,tribuivei,s ao F...stado 
"a~t:to de competência, JUstIça e garantlas l (C;0~, ,,9. Const, Ainoo, porém. que nao se adote t-.s~1;' pela jn~titujção da justiç'\1. mililal', 

<J. Resta O exam~ da ell1:>nda n~ .1, ~e 19~6 - T, 1-3· eú. pag,l~ ~6~). rIgor, parece inconveniente, ou ina. em ba.!'es inovadol't'J,';. .~ 
tl,ue, ao al't .. 21 acrescenta, t!·~.3 parâ_ ,,-,e tô~~ .es-:~ ,~fera ~.~_~ atrlburçoes dequado, e'itabelecel' COmo fôl'o e~pe· E'. de ressalt:H.se que o Conselho 
trafos aSSlm rediO"idos' cOube&. ... f! .111.",0, a Ju::.nça MilItar cial pM'a 05 membros do Tribunül lte de Segurança Nacional. mesn:o, n-J.~ 

, "', , previ.S:~ não :::eria e~tar"u;:,I, mas fe- Justiça MUltar dos Estados confo:'rr~1;I consideraçõe3' anexas a-o ofício n9 12-
~ 1" NOS Estados onde l'lOlH'e: tr!- deral. E a Co l,',(,itmção cuida doa cria- pretende a emenda, a do {1.rt. 101, 1 ,28-10735-61. acentuou a inconveniên .. 

bupal f:S;,ecial, ê,.::te se. > denom.~nal'á ção da justiça militar estadual. letra c, da Constltu:çâo, I c:a 1e fixa,r, a_ lei da União" minUc~'3., ' 
'l'nbunal de JustIça MllItar, e será Dai o c!.\fbilr..el1to dessas pondera- - d 1 1 l!;S 
composto de juízes m~litares e toga_ ções de Temtstocles C!avalc-antt, de- Veja-se que o constituinte ní .sô :n- ·da. Ol'galll~aQao . e um rlbun,a :-
tios, aqueles €lll ma,iol'lu de Em, com pois de referir-se ao pensamento da.- cluiu 00 Ministros de Estado, OS jui- peCIol, cUJo.. ~rIação a C?,nstltUlcao 
as ~arant.f9s dos desembargadores do queloutro constitucionalista eminen- zes dos tribunais superiores redera-ls :r"ed'.eral wrt. 124, XI~! delxa ao ar
Tribunal de JustlJ;a. reserv~do li....'ll te: "Embora o preceito de 1948 tenha OS desembargadcres dos Tribunais de 1itLO de cada Estado. 
(ios lu6ares ao acesso dos audltores. ampliado o d.e 1934 que fala-va SÕ~ Justiça do,> EstadOS, do Dist.l'ito Fe· ~~~~~~~~~~-:~ 

2 ' d mente nas "condições !!eraü>", ainda creral e dos TeITitóriOS, as Mjnistro.s 
~ "N"o~ cnmes comuns e nos e ~ d T'b I d C t h! d , , •• ,'m " com~t,ênci. ampla par" I". o ri una e on as e os c e es e l'esponssbilidade, os auditores serão"" "'.1:''" "" t;, i' d' ãl' '( 

d ' "'slar, ""'rvada a oompe"nc,', suple- m SSaO lPlom lea em cara er per-}lrocessa Os e Julgados pelo Tribunal li"" ~ t' ' S T 
<l I M 'llt liv, dos ~'t,'<lo" na-o deve I'r "le·m menen e, E o egreglo upremo l'ibu-e Just Ça 1 ar, cujos membros,.c..::> "'" 1 F d d' , , ", (unça'o norma"v. qUe exclUI' a na e eral, no exame do lBpOSltlvo, }lar tua vez gozarão do fôro especial \.W:\o w: • I t d - "b . 

, t I 1 d adm,'nlS' Iração e as medi~-s ind;Op",n. lU erpre an o a expressa0 TI unals a) pela constih,cionalidJ..de do P:'o-p!'eVls·o. no ar, Ol, I, letra "C", a wa.. ..,. ,-. • f d' , 
Con.stituição, sã.veis à orientação geral da M.1.tol'Jda_ 8upmOres e erazs, ccnclUlU que "fôro jeto; 

de e.s~adual })3ra dirigir a organIza.. especial. por rõrça de prerrogativa de * 39 Onde não houver tribunal e~
})ecial, os auditores serão processa-dos 
e Julgados pelo Tribunal de Justiça.' 

Como se vê de seu têxto, essa emen.. 
da tem amplitude que afronta a COl18-
tituição e o regime de distribuição 
de competência por ela estabelecido j 

Em face da. adoção elo sistema feder~ 
tivo, além de encerrar dispositivo in
converiiente, 

al Cer~o, o art. 59, XV, "I'" da 
Constituição prescreve que à União 
compete legíslar sôbre "organização, 
instruçãO, just:ça e garantillS das po. 
lícias militans e condições gerais de 
Ima utilização pelo Govêrno., .l.1':ederal 
nos caf'OS de mobilização ou de guer .. 
ra", Mas o art. 124, XlI, com o qual 
ê:;se àlsposJt1vo deve ser combinado, 
estabelece, cautelosamente, que <'a 
JU'itiça. Militar estadual, organizada 
com ob~ervânc1a dos preceitos gerais 
da lei federal (art. 59, n"f XV, letra 
f), terá como ó~gãos de primeira ins_ 
tância OS conselhos de justiça e como 
órgão da segunda inst.ância um b'ibu_ 
mIl' especi-al ou o Tribunal di! JustL 
ra!', 

ção, cuja criação é de iniciativa. dos função, não têm os Juízes dos Tri- b) pela rejeição dr.'S emendas ae 
Estados" <A Const, Fed, ComenL, bunais Regionais do Trabalho", n .. , 1, 3, 4 e 6; 
vol. I - 1948 - pg, 120). Nessa. decisão, o emtnente lVIilllstl'O c) pela ap.!"ovação das emendas de 

Es.Sa a exegese compatível com a Luiz GaIIotti, contraditando _ opinião nS, 2, :) e 7; quanto à emenda n1\-
lnd-ole do sistema federativo,' dM que defendiam interpertação am_ mero 5, cOm a resooJv-a de redaç50 já 

S'ampalO Dória é radicai! qmmdo 38. pliativa do texto, assinalou: "O ar- mencionada. no item 4 dê.~te p~F"ecer, 
severa que todo o título rI. a.brangen. gumento que se procura tirar da com. Sala das Com1SBÔes, em outubro d.e 
te do art, 124, '15mB. dispensável nu· petência recursal, data vênia. não me 1963. _ Milton campos Presidente. 
ma constituição Federal de linhas convence, porl1iue, se assim fôsSe os _ JOsaphat MarInho R.elator, 
lmpecáveis?', primeiramente, "pOrque membros do,» Tribunais Regiouals Bezerra Neto Ruy Carneiro 
o,mesquinha. a autonomia d-a.s unida- Eleitorais qUe têm competência re- Aloysio de Carvalho - .JeffersOn de 
des federativas" (D~r, COnst" VOlu- cursaJ e que sán Tribunais Federais, Aguiar - Wilson Gonçawes, 
me 3° - 1960 - pg, 528), Nã-o nos teriam de ser julgados, origlnària- N9 864, DE 1964 
parece assim, pois em tõdas as fe· mente, pelo Supremo TrjbUD&!j Fe- , 

~tLlf!Lji.!:JlJ!J3J:1J,Qa.Na~ 
cionaT'6b'lTIrºl~tQ de LeLda 
C~mara n{l 8 e §~ 

Relator: . Sr. Irlneu Bornhausen. 

derações modernas há inegável ten.. deral. E ~so não ocorre, Por 1sso 
dência ao fortalecimento do pOder c;.eria deSnecessária 1\ referência do 
centm1. ~5e crescimento de a.trIbui .. art, 101, r, c, aos desemoorgadores, 
ÇÕe8 da. União corresponde àt exlgên- porque êstes têm competência recul'. 
cirus. impostas pelas novBL condiç6es sca.I. Dentro dêsse critério, chegaría
sociajs, polftkas e econômicas da ,'i- mos a considerM' o Supremo Tl.'ibu· Por haver recebido emendas, e a. fim 
da- dos povos, nal competente _para processar e jul.. de que sóbre as mesmas nos pronun-

FundamentaI é que o aurr~ento <!fl gar orlginàriamente os mem1)ros dos ciem06. reiorna a esta ComissãO o 
podêre.s da União, conquanto necessã.- Tl'ibun:tis de Alçada e dos Tribunal::. proJ~to de Lei di!. Câmara n9 lSti, de 
rio e irrecusável, não deforme, não Militares Estaduais" (Ao. do $. T.F. 19&2, que regulamenta 00 artigos nú
desfigure nem suprima a estrutura de 1962 - no Inq, Policial nO 142, de mero 183, 124, item XII e 59, lte.&! 
fed'erativa, S~ Parulo - ReI. Min. Pedro Chaves XV, letra "t", da Con~titUlção Fe~ral 

E, como abseva Albert eoHard, 41a _ Jurisp. _ D. J,~ apenso aO'n9 7:.!, CReorg(ln1zação das POUClrui Mlll00-
aJal'l'la- 1eder8-}i.e.mo, por 1m]>Teo1'\tt de 18 Qb, 003'. lre.s). 

' .. 
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....... ? - -~,~-- -'''~''''---''-'''',""",.~'='-~ - 3 _ ._ ~.....,..,--_.",--..--~ _~~":'?"'_" 
Agôsto de 1964 

• U_<C-= .=4 n ..... 

das Com;ssões. 21 de ngôsto de 
Argemlro de Figueiredo, Pre· 

·i-lildemt... - Eurico Rezende. Relator. 
Wilson Gnu;alves'- Bezerra Nctil 
li! cne,;!eS Pimentel - LObão da Sil-

1964 - AT(Jomiro '/q"Cireéro,iucirit _ Joeri Ermirio - Daniel KriC 4 

Presidente - Daniel I' ~"'j~~:;e;mj(}i~r - Eugenio Earro8. 
Relator ~ JOsé Emirio-

N? 'N elo _ lAno de Mattos 

"~~~~~j~i~i~~~~~! Jucá - 'Euqenio Barros -:~ ~ ,F'reíre _ Pessoa de Quei:-oz 

Reiato~: Sr. P;l.nlel Krieger. 
P.or' haver tcceh!do; em ?lí>nárlo, 

.. etc em::nd~.s, c pl'l::"a que sóbre as 
rnesmas nos. manif>1':itemos retorna ai 
c.'lro çom!:lsão o presente orojeto que 
regulamentQ 0.'3 nrti~os 183, 124. Hem 
XII. e 5Q• itnn XV, letra "f". da 
Conqtitu:ção f'üdel'al (HeQrg!lnj;.açr:o 
d!ls p()líc!~s MUltares). 

11 ~ São 3$ seguint!'s as emendas: 

N<1' 1: v:sa a estender Q poder de 
c:.ção das plícla'$ militU':'es. de tnfr(io 
.f\. Rssegurar·lhe.s. t.nmb-ém," '\lém da 
execucão. a. dirr.ção do polic.ament{l-

ns, 868. 869 e 870, 
de 1964 

li!' 868, DE 1964 

Bezerra H.oto 

facufdade CJue Jhe 6 
a1"t. 56, parágl"afüs 
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pr1Jnelro • tegundo da Lei n t pendente it. sua porcepçllo. Mas 
1M9, o Tribunal de COlltas da tàntente 0$ GéI'vidol'&i a~q~u~'~~~~~~'f Ilutorizu o .reg1etro 80b reservo o p1.·esente pagalnento de 
cesso relat~vó ao pagamento de vencidas não haviam sido ;:.;...;;:..:.:.=-__ 
Cr$ 452.04510 a Amabilé Le'te do.!, como se alega. nO Ses5ÕeII, em 211 de agOsto 
bana e ou~ros. coma "Restoo fê'rido aos den\nis par Antônio Carlo", Preslden .. 

lho, reallznd~ em Genebra, aos 3() do. 
mês de Junho de 1962. 

&>.Ia /las Ses.s6es em 2D de agô,\o 
de 1964. - AntOnfo carlos, prealden~ 
te. - W.!fredo G"rgel, Rel.!or. -
EdmulU!o L""'. I 

gar" de 195-8, proveniente de .al~ri<",1 nO 2.'145. o que levou a. Justiça a Gurgel, Relator. _ 
sal6.r;o~f!HnU1a e abonos, Em corrigir {) trlitamento desIgual. defe- ANEXO AO PARECER N' 873-64 

ctsões RnterIores, rindo, na espécie, o abono. 
o registro procedentes, como s!l.o, 83 razões 

despesa :~~~~ljid:1~~:;;~1i1~ I expostas sob o ângulo d& competén· abones eln específica desta COml.seã.O. o.p1-
nn.mos pelo aprova.çfio dos Projetos 
de Decreto Legislativo nO 131. reco
mendando-se à douta Com1&';ão de 

;lRi:~~~~~:~~i~~:~~~~~~j;~~:~ I Redação melhor d1.sposlção da ma.-téria no rc!:pectlvo texto. 

Sala dAI: Comissões.. êm 6 de a~ôs
to de 1964, - Silvestre Péricles, Pre
sldente eventuaL - AIOV'S'o de Car
valhO. Relator. - Vlctorino Freire. 

Sig!!fredo Pacheco. 

N' 870, DE 1964 

Da Comtssáo de Finanças. sôm-e 
o ProJeto 4~ Decreto :t#tslativo 
nO Ai. de l~Vi 

~~~~~~~I Relatol': Sr. Daniel Krieger Em sessão de 28 de bril de 1958, ,0 
EgrégIo Tribunal de Contas da União 
recusou registro da despesa decorren-

Sala das Sessões, de te do pagamento a Amazíle Leite 
19&4, _ Atomo Arinos.~:~~~~~1~~~;1 Gambarra e outros da. quanMa de Cr$ Bezerra Neto, Relator. _ 452,045,10, como "Restos a Pagar", de 
lO _ Wilson Gonçalves _ 1958, provenientes de salários, salãr1o-
de Aguiar _ Eurico Rezende _ Arge- famUia e a.bonos. 
miro de F!gueíredo - AlOySio de OU'. Tal decisórIa fundou-se em que par-
valho _ Erlmunr!o Levf. • , te dessa despesa se referta ao paga-

9 86 DE 1964 m-ento de abonos de emergência (Lei 
N 9. _ n~ 1. Y6-5-52) e espeCial temporário 

(Lei n' 2.412-55). b.nef!clos extintcs 
ex vi do d.U!pasto no art. 11 da Lei 
nq 2,745, de 12 de março de 19ó8. 

Relator: Sr. Aloysio de Carvalho.... Houve pedidos de reconsideração a 
Com parecer iaVõrã'vel da c001ls- que o Tribunal não deu acolhimento 

.!io de Constituição e Jus. tiça, ~uan.. do despdcho presidencial, 
Exposição de Motivos 

to ao aspecto Ju-ritUco-constltuc onal, ! i~J~l:~:%i~~Ode fevereiro de 1960, do vem a. esta Comiss!!o o Projeto de Adlninlstrativo do Ber-
Decreto Iftgislativo nq 61. de 1964 foi determinado, pela 
(n'9 120, de 62, na Câmara). que de contas, o registro 

aprova o registro feito, sob reserva. despesa de que se tra-
pelo Trlhunal de contB.$ da união, o processo ao Congres .. 
em sua sessão de 19 de !bril de 1960, na. forma do art, 56, 
da. despesa relativa R-o pagamento Lei n9' 830, de "28 de se .. 
de orS 4li2, 046,10 (quab·ocentos e 1949, _ 
cinqüenta e doia mil. quarenta e ctn- Na €ãmara d-os Deputados, a ma .. 
co cruzeiros e dez centavos) a Ama- f 
zile Leite aamhana e outros servI_ teria 01 devidamente exam1na.d,a peltt 

ilustrada Comissão de Orçamento e 
dores tio Escritório Técnico da Uni... FiscalIzação Finnceil'a, qUe concluiu 
versida-de do Brasil, como "Restos a. }H!la. aprovação do registro da despe .. 
pagar" de 1958. e provenIente de sa, no~ têrmos do projeto de Decreto 
salárlos. Ial1lflla e abonos. Legislativo ora seb o nosso eJtame. 

O fundamento do Tl'ibunal, para Nesta eMa., lê. se pronunciaram fa-
impugnar fi. despesa, assentou em que voràveImente à proposição as doutas 
parte dela se referia, a abono de COmiSSões de Constitu1!:ão e Justiça 
emergência e a abOno eapeclal tem- e dê. Serviço Público Civil, que lhe 
porârio. constituindo benefícios que mérito constitucional e 
a LeI no 2.745. de 12 de marçO de as reprcussôes 
1950, já havla extíngulão. 

com a. decisão não se conformou 
o Departamento Admiwstrativo do 
BerviÇlO PÚblico, que em longa. Ex- j ~;~;~~;~~ 
poslç~o de Motívos. obteve da p,.e-jl 
.sidênclg. da República a necessârla 
autorização. na forma do. COMtttuição ~"'- __ o 

Federal. para. o registro d~ despesa 
sob reserva e conseqüentf aprec.la ... 
çlo do Congresso Nacional (art. 77. 
I 3q. in fine da ConstituíçAo). 

A objeçAo do DASP con>l5t1a em 
que a t~vur dos servidores em ca.usa. 
mUltava decisão do Tribunal FIlderal 
de Recursos, continnada pelo Supre
mo Tríbunal Federal, reconltecendo-
lh"" o dlxeíto à percepção de quanUW! 
idênticas aos abonos concedidos Roa 
servidores públicos, em geral, pelas 
Lels ndmeros 1. 765, de 1952 e 2.412. 
de 1955. pouco Importando que a Lei 
n9 2.745, houvesse eliminado o be
nellclc. Pr que a extinção se con" 
sumara atendendo a qUe ta1s abonos. 

, pessoa. 
Goncalves. _ da Sil-

veira. - Bezerra Neto, José Er-
mlrio. - Mem <!<3 Sá. 

Parecer n9 871 de 1964 

de carã.ter p

r
ovls.6rl0 por sua. mes-I:~~~~i~~~~!~:~~~_i ma na·tureZB, não ma1s se justiflCJY '-._ ;~'i?C' 

vam. em face do awnento de vencl-
mento. , ... lâr!o.s, de que flotll'. <le-

Recl0xtio fma, do Projeto de 
,Decreto tyqlãtaUvo nO 91, "(te.: . 
1004 {#I' l!tI~A fLª 19M. tJ1LC-q:, a 

~~~~t ae.artqeml. . . 
: praça &1.ber que o Congresso Nacio-

nal aprovou nos têrJT.<J.s do art. 66. 
Faço saber qUe o Oon;resso Nacl(}o 

aprovou, nos têrmoa do art. 66. 
I da Constituição Federal e eu, •. 
... ' ..... , ...•..... , ... , presidente 
Senado Federal promulgo O seguiu-

LEGISLATIVO - 1004 

o Congresso Nacional d,ecreta.: 
Al't. 1~ E· aprova.da a Convenção 

sôbre A.s$lStêncl9, Judiclâr1a Gratuita, 
conclufda entre O' Bl'a.sll e a ArgentI
na., em Buenos Aires, aos 15 de no
vembro de 1961. 

Art. 21) tste decreto legislativo e... ... 
trará em vigor na da.ta de SUR pUbll. 
ca.ção, rerogndas as dispostções em 
contrário. 

Relator: Sr. Walf'redo Gufa:el 
A Comissão apresenta a rétiaçá<l 

para 29 turno, do Projeto de Lei etQ 
Sen'll-do n9 21, de 1954, que dispõe s6. 
bre faltas ao serviço do trabalh1l.dJr 
estudante. 

Sala das sessões, em 20 de agÔ~to 
de 1964. - Antônio CarlOs, Pres!den. 
te. - waZlreao Gurgel~ Relator. _ 
Eamu:ndo Levi. " 

ANEXO AO PARECER NO 872-64 

n~ I da Constituição Federal e eu, 
o •••••••••••• " Presi'dente do Senado 
Federal promulgo o seguinte 

O Congre'!so Nacional decreta: 
Art. 1° E' a.provoo.o o Instrumento 

'EmenM à Oonstltuição da orga-

~:~~~e!~In~~te:;r~n~a.;cional do Trabalho, 46" Sessã-'J da Oonferên-
d-O 'l'tabalho," reali

zada em Genebra no mêS ete junho de 
1962. 

Art. 29 l!ste decreto legl.slatlvo, en_ 
tra.Já em vigor na data de sua publi~ 
cação, revogadas as disposições em 
contrár1o. 

Parecer n9 874, de 1964 
Redacao final dO prqjeto d~ 

1)ecreto tep}Sialivo iiT92;ae- ." 
1964 lnlS iTJ-A, ae 1964, nU ctTm-ae aflgem). ,~ -----

Relator: ~r. WaJfredo Curgel 
A Comissão aprer:enta. a rede.çà ...... 

final da Projeto· de Decreto Legista
tivo n9 92, de 1964 (nO 122~A, de 19:34 
na, Casa de origem) que aprova o 
Convênio de Trân.3ito 1.Jvre, firmaQo 
entre os Estadcs Unidos do B.-asil e 
a República dll B01;via. em 29 de 
março de uma. 

Sala das Sessões,. ('fi 25 de agôsto 

j~I~~~~;~I~~~~ 1954. - .4.ntônlU CarlOs, Presiden· - Wallredo Gurgel, Relator. _ 
Eamuncto Levl. 

ANEXO AO PARECER N'I 874.(J4 
Reduelio CnrxL do pr01~to de 

O Con~o Na~ional decreta: Decreto Legisidhvo 111 92 de t9..3.4~. 
Art. 19 O empreg-c!do ou tr.a.balh-:\- n,!- casa ae o' rqeml . 

dor, reguIannenta mMricUlado em e,:;. Faço saber que o Congre.sm· Nacio-
tabelecimento de· ensino, poderé. dei- nal aprov-ou, nos têrmos do art. 66, 
xar d;e oomp:ll'ecer ao serviço. não c;e n9 I da Constituição Federal e eu, 
lhe contando a falta p-:tra nenhum P ld t d 5 d 
efeito, nos d.ias em que tiver de pres- .•... , ...... ", re;: en e () en-l o 

oo.r provas ou exa~,nes ÜC5 curses que (FDJ:edlíe;)rra"l IP!;r!...om.l.lu~lgªo!:o~s~err~o:U~in:t:e~~. estiver freqüentando. ' ••• 
Art. 29 O estabelecimento de en<;<f· 

no em que o empregado ec;tudante 
prestar exame ou pl'OV<3 fornece:-á, 

a devida Q.pr~ent~ão ao errr 

I ~f~~~~~~ o comprovante de compa.re~ 
, que valeré. ~o documento 

justíficação. 
Art, 3° Esta lei entrará. em viltor 

na datSf de S$ pubHca.ç:1o. revogadas 
as disposições em contrário. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art: 19 E' aprova,do o Con"énlO de 

Tl"â:nsito Livre, ent.re OS E!'i-tad03 UnI .. 
dOa do BritSll e a Rep'Óbllca da BoU· 
via, a.ss1naJo em La paz. a-os 29 de 

de 1958. 
2° Este jeé.l'f'to legislativo en. 

~~,d~e~1~9~64p~II:;~tõ,!~~:~g,,(iasna data de sua publl-ir, as dispo:S-lçôes em 

Sr. walfredo Ourgel. 
A ComlssM apresenQl a. redação 

finll! do Projeto de Decreto Legislati· 
vo n9 91, de Hl64 (n9 121-3, "de 1004. 

de origem) que aprova o Ins_ 
de Emenda à ConStituiçâo 

Intern8JC1ona-I do Tra_ 
pel,a. 46'" Sessão da 

Internacional dO 'l'l'aba.-

expediente 

expediente lido figure a. Men .. 
nO 2~3 (n' 100 no Senado). de 

o Sr. Presl-
conhecimento 
do vet., quo 

projeto de Lel 
2.006. de 1004 (no 1Je

de 1964). quo in.stltUl lo 



• 

;u.prnção monetária. Dos .oontra.tosl:mll~lilllii~iiil~~~digamos assim. passional" ao 
)À.Ínobillá:rlos de Uiteiêsse social, o SJs- demais. Q Deput,ado .Herbert 
t:Eêma ifinaneei3:o p3o:1'a. aqUiSição da ca.- S. EX", rea,lmlmt.e. aem-
tsa pr6JH'ia, cria O Banco Nacional de na linha do frente das 
Habite.ção (BNH) , ~' Sociedades de da. U.D.~\l. contra 

)' erédito im-obiliá.rlo, as let:rtl3 1mobiUá.. do Sr. ::roão Gou-
! J'ia.s, o Serviço, Federal de Habitação .através da pa. 
e Urbanismo e dá. outras providên_ Al'thur 

, elas. de qua 

I Paro. delibel'ação sôbre êsse veto a ope-
,Pl'e.s:dLnci.a conVOca sessões conjun- eambi:ü. c'J.a 
t tas a foo,lizarem...se n<ls di:.1s 17, 2-2, 2'3, o test(munbo 
'I" 24 e 29. de setembro. próximo, às 21 Senador Vjctorlno 

1 
horà~ e 30 m1nutos, no Plenário da ilustl'e tepresentanw 
Càmal'<:L dos Deputad-os. I deu nenhum balisa~ 

í Para 8 comis.são Mista que o de- mento, nenhum acostammto àquelas 
j verá relatar designa os SCnhor-ea afirmativas; ao contrário, desmen~ 
nadores: tiu~IlS. Aquelas acu.s.açõe$: forem .fei~ 

'. Wa7fr-.o. G".g.l _ no~. tas, aqui, parece-me que )JO ano pas_ 
_ t'U...... ...,.v sado. Teve o eminente Senador Ar-

Vaniel Krieger - UDN. thur Virgílio tempo de so:Ora para 
Mem de Sá _ PL. (pausa), compr-ová~las e, até hoje. não o f€:z. 

Contra o Deputado Herbert Levy. Mas S. Exa. promete, agora, trazer 
~ SôbTe a mesa projeto que va.l ser críticas que foram documen_ a, prova cumprida, ti. prova rob'lSta 
. UdO. que, abSOlutamente, não daquelas increp~çõe5 de aio ilkito. O 

lt Udo o seguinte 

Pmjeto de Resolução 
de UI64 

Aposenta octavio JOSé de '_An:
chieta ng camo da.l$elê daJ!Qc:!' 
tarir.'. PL-3. do Q1!.adzp da Seere.
i(íog dQ seniiiIo FeãiTal. 

O Senado Federol reSOlve: 

atli~g,h-,;.m fi Sua honra pessoal. Dis. Senacl-o, naturalmente, que sempre 
da SUa orientação enl matéria. conternfpl.ou no eminente Slmador 

de economfa, cafeeira. Estou conveu.. Arthur Virgílio um homtm d~ bem, 
cido de que a sua condição de ho.. está certo de que S. Exa. náo f1c8._ 
roem. de negóci-os, ligado à comercia- rá em posição incõln.oda quando se 
lização do café, por fôrça da sua Can.. propuser a comprovar aquelas e.ssa
dição de banqueiro - não f~em ou~ cadilh.':l,s. !iras as razões - lhe retira, inteha_ . O SR. LINO DE MAT1'OS - De.: 
mente a ind'ep-endência pa.m atuar sejo fixar bem que' a. minha pre. 

setor da economia naci,onal. sença na tribuna é parll reptar o 
Pode o Deputado Hel'bert L"VY r"'- Deputado Herbert Levy a fazer pro~ 

"... contra atas de desonestidade nos 
Artigo únlco. ~ apo.senta.do, nos zé-lo COmo industrial, pode' fazê.lo cargos públi;os· e privados que exerci, 

mos do art. 191, § 1'9 'da Corurt,·tuiçã_"lcomo industrial, pod'e .fazê-lo cOmo conforme discurso que S. Exft. profe~ 
Federal, combinado com os b a n que 1 r o, cemo comercial1zador na Câmara, encampando cl'1ticas 
ite.m IV da Resolução" n Q 6, de café. como !e..2.endeir-o, mas nunca, matutino paulista. 
e 59 da Lei n9 2,88, de 194-8, no cargo' Presidente, Senho-:es Senadores e pelIl que, nos llleus dt'lCUT. 
de Chefe da Portaria., PL-3, o AjU- da !mPTen~.a, poderá. fazê-lo em todos êles, Bem exceção de 
dante de Portei~·o. PLM7. do Qu.adro como parlanumt,ar e polítk-o.partidá- um, critiquei a orientação, do Depu
da Sec!·eta,rla.· do Senado F-!deral, rJ-o ,!ue é. taõ'o llel'bert Levy em Ulat-érla de 
GCHi.vl0 José de' Anchieta. O Sr. Arthur Virgíl!o _ Permite lec:onQ_ttLla cafeeira.. Del as razões. em 

Justi/iCaç{<;o • Ex\\ um aparte? meus discurws, a(} contrário 
O SR. LIN'O DE 1\iATTOS _ No~ do que afinna o nobre Senador EIl~ o requerente sollclta sua. apoilenta.~ 

d·;}ria. após 3,5 anos de servi.ços pres~ 
tados·1I Po!fcla MUitar do ex-DJstrlto 
FedBr.al, ao MinistéI;.Io da M.ztl'inha € 

rico Rezende. Fiz prova documen .. 
bre Senador, hav.la eu dito, de iniCio, de que o Deputado Her.bert Le~ 
que estava falando por uma conces- principio de ética mo_ 

ao Senad.o Federal. 
O seu POOido de apooentadorln m~

receu acolhida desta' Com!ssão, que 
oferece ao exame do p:ená,.rio o lndi3M 

pensável projeto de resolução con. 
suost::mclalldo a me-dida, pleitea.da. 

são especial do Regimento e, teme~ de atuar nesse qetor, 
de prejudicar os oradores insm.-1 M de ecoDômico_ 

tos no Expediente, não concedCl'ia que comer-
apartes. Mas não posso negá.lo a 
V. Exa nesta emergência, 

O Sr. Arthur VirgUio - serei bre_ 
ve. Sr. Senador. para. diter que foi 

Além (je prom<wão do pôSto. lruedia- precisamente êsse wn ponto que le .. 
to, por contar mais de S';)' an:)s de vantei, neste plenãrio, declarando que I ó.í~.i'ritoi': 
serviço, faz jús a out,.a por haver o Sr. Deputado Rerbert Levy, eGmu" 

. prestado servlç-o na "'zona de guer.. negocIante de café que é, não pode. 
ra", na última Guerro. M.undial. ria pa1'ticipar de uma. Comissão Far ... 

lamentar de Inquérito, como, relator, 
Sala das sessõ(>~, em 25 de agôSto para' investigar a. política .cafeeira do 

de 1954. - AUTO MOuta Andrade. - pa!s. V. Ex'" reafirma êsse ponto, 
Nogueira (l{l Gama. AdaloB1to com muita. razã,o, e quando o faz 
Sennlt. - Joaquim Pa-re·nte. :...... Guido baseado em docunientos irrespondi .. 
l'rfondin. - Heribaldo Viei1'a. I y~,~~_a .. _~"~'Dst:, que tem é a impu_ 

eiais. um dêles oferecido pelo Depar. 
tamento de Estado do C o m é r c 1 o 
Norte-americano, a suá. palavra. que, 
não tenho dúvidas, pode' ser hon. 
rada em outras circunstâncias, mas 
neste caso não serve. porque a. do. 
cumento só pode responder outro 
documento. 

O repto, sr. Presidente. alca.nça 
por igual, as Banooda.s udenistas do 
Senado e da Câmara e, também, o 
Diretório Nacional da UDN. que, em 
manifesto público de solidariedade ao 
Depu,tao.o Herbert Levy. atriioui à nü .. 
nha ação parlamentar o ssntida de 
defesa de uma firma camel'cial. Na.s 
horas em que trato de interêsses da. 
Nação. exibo documentos que pro. 
vam o que afirmo, faço vários dis
cursos provando que, gratas à inter~ 
ferência errônea desta orientação D{) 
c,omércio do café, estamos caindo lO. 
ternacionalmente na veníla. e nos 
preços; respondem-se as Bancadas d3, 
'UDN, o Diretório Nacional da UDN 
e O Deputado Herbert Levy que ou
tra coisa não faço senão defender 
uma finna comercial. ' 

Pois qu~ provem. através do repto 
que faço, que nesta Casa, em algum 
momento, pleiteei' que a COMAL não 
pagasse o que deve ao Banco do Bra
sil. ao me ou a outras organizações 
do Govêl'no. 

Nos meus dlscursos\ Sr. Presidente. 
6 firma. COMAL aparece arrolada., 
- notem os Srs. Senadores - no." 
meus di.scursos prOferidos durante 
anos seguidos, desde que eswu nesta 
Casa em 1955, ti. COMAL apareco 
arrolada, quer dizer, relacionada en.. 
troJ as firmJts que entendo dovem ser 
chnmadas pela Comissão de Inqué_ 
rito PolicIal-Militar para prestarem 
conta. dos seus negócios, Comissão 
cuja. organIzação sugeri em um dw: 
meus discursos feitos anteriorm~nte. 

O Deputado udenista argumentou 
com uma declaração que fiz, nesta 
Casa, no dia 24 de maio. 

RebeleI-me. àquela oltura, à seme
lhança coro o que aconteceu ao Se .. 
nador Arthur VirgUio: contra. a pre. 
sença, na Comissão Parlamentar da 
Inquérito, do Deputado udenista é 
do Deputado José Maria Alkn1\.n, reli
pectivamente. como relator e Presi .. 
dente, porque o Deputado' Herbe:'-D 
Levy, comerciante de oafé, banqueiro, 
representante de firma internacional. 
estava. moralmente Impedido de par~ 
ticipar de uma. Comissão cujos re--su\. . 
taclos tinai.c; Ih:- seriam benéticos. lha 
seriam favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE: e a tentativa. de difatna-
Ex' pode ficar tranqüilop 

lá conhece o ST. Deputado 
e quero, mais runs. vez, 

Sr. Presidente, quero deixar bem 
claro - e pediria, a esta altura, à. 
imprensa.. representada nesta casa., 
que se apegando à verdade dos fat03 
registre, pelo m!)llOS. esta. declar::;,çãQ 
peremptório. Que faço em têrmos RI .. 

oyr~:~b~~ tos e ce.tegórjcos, _. quero "e:xar 
ta . claro meu p-onto de' viSta ,no sentido 

ref·erê:nc1.. de que a COMAL não poderá fugir, 

a palavra <O nob1'e Senador 
Lino 'Mattos, 'comó Líder de Bloco. 

O SR. LlNO DE MATTOS: 
..... - '(Como Líder de Bloco) (Sem re. 

visão, do oradOr) - Sr. presidente, 

tenho um encoqtro 
marcado com. S. Ex~, e êste' enoon... 
tro se realizará em breve, quando vi- E[erbel.t "tnai:or,,,, 
rei a este plenário, como V. Ex' o I jJ"PUtaCLO 
fêz, trezer documentos provando que re:;~':ii",~:;"II~~~~ie~! agredi êese parlamentar é comerciante de O sua 
café. e mais do que isso, que Seu p""bl';acle como 

!êz, de fato, o contra'b~n~.d::o::l~d::·_1 ~~~:~~]r~~~~:~~~~ dif;cordo da I cO.mt>lo. que S. Ex' está 
êsse setor, pOt~ 

falo na condição de Lidel' de Bloco 
parlamentar Ind-ependente, com pre- L5'~"'N~" 
juízo dos oradores inscritos no ExH V""""'o. 

I ~;~::í;~~~.em causa própr:":;a, O faz II beneficios para a sua 

Eurico Rezende - Pernl.ite 
aparte? pediente, razão pela qual não oonc'C .. 

derei apart.es e procurarei ser rápidO I~;~:~!~:;~~l:'~'~~~~~ O mais pO'ssível. 
8r. Presidente, senhores Senadn

res, Senhores Jorrwlistas, respondi de 
mr;neil'a completa e documentada ao 
l'ep to do 8r. Pre,sJ.dente da Repll~ 
blica. 'Agora ~ou duplamente ;epta.. 
tlor, . 

LINO-nE MATTOS - Não 
conceder apartes llara. não 

I ~~~~~::~r (l.S demais oradol'~!s. Peço I: aQ nobre Senador Eurico 

Sr, ·.Presidente, fJI!a. bem 
que o Deputado Herb~rt Levy, 

contrapôs aos documentos que apre. 
sentei à Nação. documentos 1rrespon. 
díveis, uma.· ca.rta. Ma nesta Cosa pelo 
no},;lre, Senador EUrico Rezende,_ O,m 
que RlW aparece UHl ÚIlico doc'l1mento. 
S. ~ c<lt).~r~ t\ d-oeumelüos o!i-

em hipótese alguma, à. obrigação ue 
pagar o que deve ao Banco do Bra .. 

's11, o que deve, porventura, ao IBO. 
Mas, por um princípio de eqUid3,de, 
por um princípiO de Justiç.,-'l. que .se 
apurem taml1ém as re~ponsablItdade.s 
de tódas as outl'ns firmas que igual
mente exportam café - -e muitas 
dessas firmas trnbaUmm ligadas a 
f i r mas internacionais. manipulad1\& 
por caplt·ai.<; estrangeiros, prejuCU
cando os nacional.s. 

S1'. Pres!dente, consid.ero falta ~e
argumento convIncente, a exploração 
que se quer fazer em tôrnQ da 
COMAL, com-o escudo, como exclusiv\1. 
trincheira, uma espécie de "bode rx~ 
piatório", para. justificar 8 po.sição 
falsa em que·fe encontra o DeputndG 
Her-bert Levy, como homem de negó
cios, travestido de vestnl na defesa. 
d~ interêsses pessoaL., contra ,os tnte
rêsses. da coletividade. 

O Deputado' Herbert Levy estA 
sendo:J defendido a. esta altu]'a, por questão de sOli~a.riedftde. pelo se:! 
~r·Wdo. N~{) tenho CulP.R de qli~ a.. 
TJ~ Democrática Naciop.al se rna~ 
ni-f€'ste solidària. Mas ê pl'eeí.!o qua 



c.. equlvocad<>s salb.:n que os Inte. 
rêsse.s pessoais do Sr. Herbert Levy, 
tnterêsses de banqueiro, de industrial, 
de comerciante, de fazendeiro, de re .. 
presenmnte d.e grupos internacionais, 
não podem Q'boolutamente fler con
fundidos .:om os interêsses 

Os interê.5ses do 
I .. evy são de D"l?u~5IÕ.: 
e os lnterêss.s 
d~ nós, nesta~U;;'~1d;'d;;"F;a;:; mentar falta. 1;1 para 
neste setor: porque é interessado, 
oomercíante, é beneficIário. 'l'óda3 A!; 
vêzes que fala em café pa'ra baixar o 
preçú é para, ooroprar café, quando 
fala em sub1l.' o preço é para. vender 
café. 

Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem. Muito bem,) 

P SR, PRESIDENTE; 
(AaaZberto sena) _ Tem a pala .. 

vra o nobre Senador Nogueira da. Ga .. 
ma, por cessão do nobre Senal!or Eu .. 
rie:) Rezende. 

Arthur Virg!llo. 

MAIS OS 
SENADORES 

Zacharias de AssUD11)ção, 
Lobão da allveira.. 
Sebastléo Archer. 
Wilson Gonçalves. 
JOflO Agripino. 
P~oa de Queiroz. 
Arthur Leite. 
Mello Braga - fi. 
O SR. PRESIDEN~'Il: 

DfARIO DO CONCRESSO NACIONAL (S.çl!.o 11') 

o SR. BEZERRA NETO; 

(Para emttir parecer - Sem re~ 
vtsão cto oradOr) - Sr, Presidente, aO 
Projeto de Lei da Câmara n,9 114, fo-
ram Qf,erecidas ement!as que passo a 
ler é relatar; dando o respectivo pa ... 
recer, dentro dos limItes da campe ... 
têncla. da Comissão de Constituição e 
Justiçlí, e tendo de ressaftar também 
a precariedade de tempo que se ofe~ 
rece ao Relator, na apreciação da ma
térias oue sOmente agora me chega às 
mãos ê aos olhos e que, em alguns 
exame. 

A Emenda n,9 6, de autoria do no
bre Sena<!or Mem de Sá, está assim 
redlgida: 

u Art. 5,9 Os cargOs isolados 
Minl.stros para Assuntos 
micos do Quadro de ~"~_~, 
Parte Pel'manente _ do 
tél'io das Relações Exteriores 
caro transferidos para a Parte 
Suplementar do mesmo Quadro, 
sendo extlntos à medida que va~ 
gRrem. " 

o Parãgrafo 'Onico do arUgo 
passa a ter a seguinte redação: 

lo Parágrafo único, Os Ministros 
pa.ra. Assuntos Ec.:nôm1cas de pri
meira e segunda' classes lierão 
ap os e n tado.s compul'õrlamente 
quanl!o atingirem 65 e 6J anOs de 
idade, respectivamente, 

O projeto da Câm.ra 
texto, exceto à 
do cargo, que, 
da, é a mesma da 

Sr. Presidente. o 
do artigo 5.9, como 
dJz o seguinte: . 

"Os. Ministros de Assun~t.~o.~s;l~ I merciais de Primeira e 
Classes. segundo a nova 
nacão prevista neste 
serão aposentados cornpl"lsi)r~\· 
mente quando' atingirem e 6U 
anos de idade, respectIvamente". 

A Constituição Federal. no õeu Arw 

tigo 191. item lI, determina: 
"O !unci"~n~rl0 l:crá aposenta w 

do: 

n - compulsõriamente, aolJ, se ... 
tenta. anos de idade," 

li A aposentadoria compulsória 
Ou por invalidez d·os Diplomatas 
será regUlada pela legIslação geral 
e pelo disposto nesta lei, perce
bendo, aquêles que estiverem nes
ta situação, os proventos que Iha 
couberem, na base da respectiva 
remuneração na. Secretaria de Es.
tado. 

§ 1.9 Serão aposentadOs compul
sàrlamente'~ DiPlomatas que 
atmgIrem os limites de idade: 

Ministros de Primeira Classe -
65 anos; 

Ministros de Segunda C' asse -
62 anos; 

Prime1l"os Secretãrios - 60 anosJ 
secretârlos 61 

de parecer em Plenã.rio, • 
é justo que se consultem as fontet 

A supressão dos cargos !..selados No nosso entender~ a pl'oposlçl\O re4 para que Os Srs. Senadores, ass1m co ... 
(!e Ministros para Assuntos Eco· glstra, no seu aspecto literal, oo,lfiiio I mo o Relatar que, pela primeira vez. 
nõmicos, à. medida que vagarel11, com o dlSpGsto na vê a mn~ria. tenham consciência do 
não prejudicará" a situação dos tlga 191, item lI, Que que estã sendo submetido a seu Jul~ 
atuajs ocupantes e consubstancia sentadorias cotnpulsórias gamento. 
providência que trará economia anos de idade. E' bem &nenda D.Q a (lendo) 
de divisas para o País. POr ou- pode haver redução, atendendo ao 
trQ lado, cumpre acentuar que.a é di<>crlminado nOs parágrafos do "O Art. 6.9 pa.ssa a ter a. se ... 
medJda [oj proposta pelo próprIO U~O 191 da Constituição Mas gutnte redaçao: 
presidente da ltepública, apesar preocup.áção, o propósito de Art fi 'I Os MlnilJ:trtv; para As-
de ser o proviment.o de tais car~ o tuncionár1o em alguns suntos Econômicos também pode .. 
gOl) de sUa lh-re e'!colh~. não é manifesta.da na rio servir na Secretaria de Es .. 

(MOura Andr4(je} - SOorEl a mesa (J"'t1lsSáo 
rf!'Querimento que vai ser lido pelo 81'. 

de vista c.anstltuclonal, a emenda, que apenas se 'Cado," 
sôbre a emen- 3,917, de 1961, que deveria 

formal, e vista do Rela tor • 1,9 secretário, Ir:. E· lido e aprovado o 

?n.ssa-se 'à 

ORDEM: DO DIA 

sua Sr. Presidente, é necessàrlo que 
tenha em tnMs o processo original, 

,~:~~i~~' onde está anexada esta Lei. 
O SR. PRESIDENTE (MOUra Ãn

. ô,;;petê;.ldrade) - A Pr~iC::ência vai encam.1 .. 
c' nhar a V. E'xa. a legislacâo citada 

Õ~~f'~i:~{:~~~t~~~·;~~~:~~.;,.Ç.5;;S I (pausa) 
vi O SR. BEZEltltA NETO - Embor~ 

o parecer sôbre a H:menda n,Q 6 6 
no sentido de aceitar a sua' consti~ 
tltU'c!onalidade. 

A Emenda n,(I- 7 diz o seguinte: 
Ao art, 53: 
pnde se lê: 

"passam a denOtll:tJar-.se 
t:o.s para Assuntos Com,",c'l.l" .. 

Leia·se; 

"'passam a denO"lnlnarse Mmls
,tro de Vi Cla!ise para Assuntos 

Comerciais e Ministro de 2." 
Classe para ,Assuntos Comerciais." 

DIz o autor, SenadOr Mem de Sá, 
na sua Justificação: 

"Os atuais MJnistros para A8~ 
!untos Econômicos são de La e 
2.ll.classes. 

O PrOj eto, tal OCmO velo 
mara, não discrimina as Cl'lSS<",1 
o que, no futuro\ poderá ser 
terpretado cerno nivelamento 
cargos que atualmente são Isola. 
doS. " 

Pl~CVlc.êncla de cautela a 

m31 não incide 

a Constituição determine a 
tadoria compulsória aos 

de idade, o Estatuto dos 1~~j[~~~~:1 PúbHcDs CIvis, ,aceita, 
mesma consti tulção, lets' 
reduzindo aquêle limite. 
Them1stoc~es Cavalcanti, no 1l'Pl"O. 

A Constitu'ção Federal cetmentada!'. 
diz: 

"Art !.\lI "O limite é fixado 
na.' Constlfuição e nas leis; de
t>ené.e naturalmente da natureza 
do serv,Jç,o ou da funçãlO. 

Pode~ no entretanto, a 
dinârla fixar um limite lru'eri;jrl 
àqUele estipulado no texto 
tltuclonal, llmJte êste que é 
'70 anos, em vista. do cllspost.o 
parágrafo 4.9, mas sõméHte 
determinada atividade Bel-vl"o.l 

Estatuto dos 
conservando 

dalpo';"~~l:;;;~~~gde?i~ I 

tificável, Também ;::~se~u~~~R:~~:~r~: 
dade. O 'Parecer 

,~:~~'~'ft;f;,f~ I da n.
9 

7. 
C E' uma.. questão de nomenclatura 

Forum apresentadas 

n.as deIlomfnaçóes dos cargos, embora 
fIque Um tanto alongada a sua de
signação: MtnistI\Q de primeira elas .. 
se ph,ra assuntos comerciais, Ministro 

de s~gtmda classe para alsuntos ~1~~~~~~~~~~~~i~ti~~l mel'Clals. 

~~i~iÊ~~~::-it~f,~;:1 p precer é favorável.. 
""""-"""-- Emenda n,<J /I 

~enda n'l 10. do Sen:nd0r AtCDS9 
Arn05 . 

(lendo) 

"Suprima-se o parL.""t8.!o único 
,do Art. 69 

,v •. 6.': 
'Os MInistros de Assuntos 00-

mercíala poderão, 110 tnterêsse da 
adJIlfnfstraçAo, prestar igualmen. 
te servJçoos na Secretaria de Estado 
das Relações Exteriores, em 19ual. 
dade de condlçOe.s com "" dlplo. 
mata,., de cla.sse r;orre.spondent8~ 

Par!\graro dttlco. Aas MlllIsfr .. 
de Assuntos Comerclal. COmpetlri 
preferencialmente, a direção doi 
servJçoos cle Expans!o e Prop.g ...... 
<Ia Comerolá! (SEPRO) no exte
rlor, sem preJulzo cios Interê.sS .. 
ge~Ja da admJnJstraçAo." 

Defendendo a Sl1a argumentaçllO, 
diz o autor da emenda.: 

<lendO) 

"Não par.ece conveniente reg. 
trlnglr a Uberdade da escolha dO 
PresJdonte da· República para ... 
chefias <10 SEPRO, As designa_ 
ções c!IOvert" obedecer exclt!6l.a
mente à necessJdaàe de servJço.. 
cuja avallaçfio c.be, prlnclpal
mente, a S. Exa. através do exe
cutor ~e sUa política exterior, o 
Mlnlslro de Estado." 

li Ao Art. 6.~ (parágrafo único): 
Dl!~ll.rágrafo único dO 

Art. 6.~' a seguinte redaçlio: 

"A dlreç§.o dos Serviços de Ex
p~o e Propaganda Comercial 
(SEPRO) , Im exterior, competIrl\ 



8.0$ ~,iin:.stroe~~1d,~é~~;!r,n~:~F{:~::~IPos1ÇãO áe MotivOs qUê acompailha c) e~a!.$; que rereridli proJêto. 
cl1ef a dos Dessa EX1Josição. pude concluir qual 
junto a. respect!va o pensamento geral dominante da re ... 
mática." forma que o ·pO<l.er Executivo deseja 

prôceder rut.quel~ 'setor dl\ Aãminis .. 
.Entendemos que ~ aprovação da tração Pública. Oompreendendo, as .. 

'atInéuda n9 lO, a nao ser que httJa $lm, nas suas linllas gerais a finali~ 
outra redação, preJudica. a Emenda dad-e do projeto procurei. ao exami .. 
Q.11 11, porque aquela suprnne à espe~ riá.-lO .na Comissão de Projetos do 
pif!cação da competência, deiRando na EXecutivo, resttlbele.cer, atravéS das 
Unh~ dá competenda superior ,do Pl'e- emendas deES& comLssã<J. vâr1as provi .. 
tidente da República, através do e;ce- déncias pelo Executivo, que 
lutór de sua. p.olitica exterrui. o Mi~ me essenciais à reforma 
ItÍstério d~s Rzlações Exteriores. Cabe-me agora., o dever 

Esta. supressiio deixa a matéria p2ra aprecia,r as emendas, creio eu apre-
objet'O d~ regülamento e execução da .sentadas no Plenál'Io. e o faço da. s.e-
lei. gulnta maneira: 

A ãprovaçâo da Emenda Afonso Ari~ A em~nda n9 fi propõe .um.a altera-
rus, portmto, prejudica a Emenda çãa na rêde.çaa do art. 5-Q do 'prOjeto. 
n\l 11 .. do emln€út~ Senador Guido no de transferir para a parte 
Mond:i.Il. O nosso parecer é pe:a CQ'l'''_. do MiniStériO 
tituclQnalidade. 150-

A Emen~a n9 12, suprimindo 
&JgO 79, também damos pareceI" 
lAveI. . 

A Émenda. n9 13 qUe mânda 
tttuir o a.rt. tO, dalldo-lhe nova reda
ção, tamOém oferecemos parecer fa
vorável. 

A Emenda ri\! 14. trata da· aposen
tadoria e redução do tempo de servi ... 
Ço ou· idade, aere5:ceml0 gratificações 
por anos de suviç-o. entendendo que 
a carreira diplomât1ca esttí. compre ... 

. endida nas ~x\:el1ões do § 49 do arti,7o 
191, da Constituição. O parecet· é !a~ 
vcrâvel. 

A ep}cnda não é inc.onstitue1(}ual, 
JUas a sua conveniência deve ser apre
ciàda pela ComlEsão ôe Relaçõ~ EX· 
teriores.· Do ponto dê vJsta cousUtu
cional, conforme, jã se. expôs emenc.a 
por t'!menda, nenhuma objeçâo hã. 'c!\rr'ar .. 
a.penas chamo a atenr;ão dos St3 < Se~ \. 
nadores para o "fato de que a' aprova
çã.o da Emenda n9 10 prejudica a 
apro,vação _ ~~ ~le?da 11.9 H. 

./: ~ . nd arerer do 
é p:la cOns.l uClOna.ll a e 
~ 

O SR. P;:'ESIDEN'l'E: 

(Moura 

Q SR. ··BE~ERR:\ N.E:'l;O: Ora .. se- os M:inlstros para ASSuntos 

Assunto!! 
idade de 65 " 70 anos, 
de aposentadoria com,,; 

constlR do projeto e esta 
Se aplicaria em função da 
8. que passa.ria ê.~tes ca.:r~ 

',j;;m""I:M. me referi pau. a parte su-
1-1 . com a denominação an· 

11 ·manda que i 
, "A direçãO dos servlç03 de) Ex· 

pansão e Pro.pa,g,anOO Comerc.aa 
(SEPRO), no .exterior, competirá. 
aos M1.nistroo de Assuntos Comer-

~~~~~:~::::~~~~~:~f ciais, que exer~rão, também,. a 
chefia dos assuntos c')m~rc\aiS 
Junto à respectiva M~são Diplo-
máttca". _, 

é a seguinte: .Não compreendi bem o a!cRl1{:e d~..;. 
t.el' a seguinte sa emenda, se é que perCJ:bi l'ea!mente 

o que há na. legislaçáo atua.l ~sôh::e 
6.° OS Minür~ros para..AI>~ o ,assunto. . . _, 

Econômicos t!lmbéin pode~ N ~A._· ':~t - - • 
rao servir na Secr~tan.). de DJ,- a ~1.J.n= rn.çao uO Presi-à.'ente 'Jã-
tado·." . m'o Quadros foi baix.adu um <l .. ~teto 

c.ujo .teor tenho em minha pa.sta, ex
Eskt Emenda. sup.rime uma parte do tJ.ngUll1do os Escritórios Comerciais e 

Art. 6.(0 c01n redação vinda da Câ- criando 'Seções d.essa natu!'e~ jUll,to 
mara. às delegações ou embaixadas e a.tri-

O Az:.t: 6,9 do prQje.to ,,~o da Câ~ bl1indo aos Ministros de ·ASstultos E~o-
mara Çf!z o seguinte: nômicos a ehefia dêsse servIço. ASsim. 

entendo já agora que. todo assunto de 
Art. 6,0 Os MinistI,os de ASSun- nat.ureza comercial a se-i' tratado no 

tes comerciais proerjhJ iJ.oy __ ,__ I estrangeiro será através dessa secção 
l'êsse üa. admin1.stxa~~ão, q;..re, preferltnc~alm:t!:nte., deve 'ser exer-
igualmente serviçOS n.a Cl.da um Ministro de Assunto., 00-
1ie Estadõ" d1lS Relaçêíes E'xteriO:
res. em igualdade de condições 

com os diplomatas de classe cor-I'~~~~~~~~~~~íii~ .. re.spondrnte, 

A emenda visa. o tirar ésse tJa.ta· 
mento igual. A ·meu vex não é justo. 
Se o Minlstro de A....<:SlUltoo Comerciais 
tem. prerrogativas fixadaS, em lei, ·é 
razoável que prerogativas ~jam 

êle deh:a de servir 
vem serv:r no País. 

é da maJs alta sabe' 
porque, se os Mir.:tistr05 para 

~;;nç,5';;'ê:E~.;c;io;n;;ôi;m;i~;C;08;n.;eêxer(:ess'em suas 
L. • exterior 

"Suprima-se _0 art. 7.</". 

O art. 7.° diZ: 

~t:? preenchim~to ~ vagas de 
,Mlmstro de Assuntos Comercia:.s, 

. dp QuadI'o de Pes:obàl - parte 
perma.nente do ·Ministério das Re .. 
lações EXteriores, ficaiá eondicio

·nado. à: p!évia ap:rov#ção, pelo se
l1;ado l'·ed'er:;I, doos nomes propostb.s 
pelo Poder Executivo." 

Compreendo. o a.lca.n.ce da Emenda . 
• :ii;sr,!éro1 PeLo sistema arU:alniente em Vigor és
C1 ses cargos são provid,'Os ao~ livre átbl-· 

trio % Poder Executivo. Então Se lá .. 
vanta cont.ra. ISSo o· argumento de qu'e 

sempre. o Presidente da R~(i
faz wn.a Ma ~e.scolhâ porque 

lnterf.ere o argumento ou 
da ordem LPQl1ti'Ca, l'eca,ln
em quem -não .uevesse re .. 

Econômicos não têm ·cs.pa.c1dade téc-
(Sem revisão,elo Ofador)" (P:l'<a enH- nica para o exercício "des...~ função, ..... Supritna.~e o parâgilafD o assunto, 

tlr. varect!r) - Sr, ·Presidente. quanto qu~. a meu ver, divE'rge profunda.men.. do A.rt, 6.0." '. aO Executivo na. 
~ emendas da. coruis.são de Pl'Cj~tos :o:r nlicureza, pelo. roouo de seu . 11 de Ministro pal'a. 
dQ EXecutiVo.. o. Re!~tor Oil'ma pela da.<; de ministro· de dip!oma.. O pa,rázrafo único do ArF. . nãO 
OOhstitucionnl.idade porque participou menos aquêles que foralU seguinte: . em 
·Illa reunião, delas teve coJiheciJ1le~tol ~:~~f~r;;~~ para outras missões po- I?~~i~;~~~~ A:r-e votou fa\'ot:\velmente .ã. sua aprova- t. exercer ~as fuhções no es- "Aós Ministros· de é 
ÇRO, . trnllgeiro. merciais Ctlmpetirá, prefarer...e.i-a1- Seilu,ufu ue 

Ql.umto ao p~ojcto, reconhecendo ser Dai .mente, ft,- direção dos ,5Hl'viÇ(ls· de porciue,\ 
da competência prh'ati\'a.do Presiden~ rápido por Exp.u·nst\o e Propagandâ Comercial não há cargo efe'" 
te da República. o envio ~e men"J;a- com ($EPRO), no exterior. sem prejui- tenha a sua no-
gell.'> sôbre ·car;os ex.lQU:ntes, I? para~ te to dos interésses gerais 'da. a.dnll~ pelo Sehado Federal; 
ce1' 'do Relator é Tal/orável. n!$tra·ção." primeira. vista. hn. .. 

O SR. PRliSJD-ENTE: no A e-menda manda suprimir, ü;f.o é, se elast.eCenn~ um. 
eli.rnina a preferêncl.a que 00 Min.1s~ I~~,;;:~~ observação, verlfi':"· 

. (i1,toura Andrade) - O parece!'· do tros deverIam ou ·poderiam ter para i;~~~~POd'er Jud1dár1o nos· 
!Relator é fayorável, quanto à cons- Onde se lê a chefia dos serviços de e"pa.nsão e aliás emineThtes

j 
de. 

titucionalida.de do projeto e das emen- "passam a denomlnar.se .MInIs ... ' propa,ga.nda comerolal.' sem chegar a e:;ta oon-. 
cla.s< tro.s. para .A~sunto.s Comércia.iS", Tenho a. impressâo, Sr. Prestdente, (\ exist-êncta. de ser_ 

Tem a pala \/Ta. para formular·o seu a não ser em aIgwn caso par.. caráter não 1$6 efe-
I ipare<:er, o nobre Senador Wilson Gon:. leia-se: 1t.'~'I.. são éSses Ministros os . com. aprova.ção do 

çalve5, qUe o fara pela coml~sã.o de d· ~ .... 10. C dos Ministros do 
c ~ ti "passam a enommfU'~se M .... u.r para exer er essa m..deral RL>M'--........ e do Projevos do r:.xecu vo. tr •• ,... r ·"1 EC ....... no""" . o de 1" Classe para ,nc,SUDVUó:I come ClaLL. de Contas da União. 

~~S~R~'~V;V~'~L~SjO~N~~~~~~~:~~j~~~ComefctaiS e Ministro G.e 2" elas- forma que a. emenda em si, a. Se para Ass;untos Com.s.rciais." ver: piora, porque· ficando tl184l-. 

oS cargos de Ministros paTa as .. 
econômicos, e exclusIvamente à 

;;;~~~~~~~~~~i Sr, Presidente da Repú-' pr'ojeto para. 1:1~~lp dar margem àquelas cri ... 
qUé aprendI. com eX9.tidã~ 

vista· do 81'. Ministro das 
MoluIÇõiS Exteiior~.. espoJl&do n. JlJ<-

exercem cargos I~~~~~;~~:~;~:;: I~~~;~i~~~~ie~v~a~n~ta.m contra alguns 
embbra. em duas ca.tegorias cargos.. . 
- prun1ii!l. e segunda. . que a intenção do 

O ~ro'eto, ao regular a. ma.téri.a.. 1'a~ sáJbla &, pelo me-
l. <)Ill Ministro. d. _A!:ouIltos _""'" a r __ 

,-



se !J..pl'v\'!u· nom.~1) cp.e não 
altura m'J!'~l e «'"em'!:! d0 

cargo, 

Pm' f"'!ll !'G.1ji.\ d.:>u i'~:;e;.:: .. ç:J),~;-'~ I o Slt. P!:'EStDEN'IE: t Uno de l\'laLtos. 
r~:J à Em::~1LlJ1, n'? 14. l (~1 ura AnàraJe) _ O p;.:-ccc, da I, l\1oura And':<,!;1e. 

I .c27.l',:ra Ne~o. 
Em:4l:a n~' 15: l C{,m;SinO de Pl'Ojctos dó EX:écUrt\'o I N-,,:':"'~fm MaC1Ú\:l. 

t ' d ; 101 tavoraveI ã EnfeLldll H. i e ,",o:l'"'l ?v!::;11o B."aga. 
~'Oz ~L:pt:!: e.s {,J.'i C;!:'gDJ- ~ I tra.r:o as dE ilS. ti 3 - tl 10 _ 

Emenda n." 13 Of/c.a! Ot C.!l.ll)C~:~~',l a Que se, h 1.. 1:3 14 e 15 Antôn:o C, ,:::5. 
- " r:.:f:: t' o art. 91, qU2 ate Jl de 'I I G:üd.ú ~,1ü!léi.:!. 

Siz;,vt:t,lla-~e a redl~i';.o do !i.l'tlgQ dJzerr..b~n oe lU:ô4 reql.el~· fm apG~ 'l'tlmbém a cami.!:Üo de Fm.:U1.f1c..s Merrl t;~, Sá ~- ::1. 
10 pela seguinte: S~11tad(J:,~a. e que contarem. 33 I ~eu partCE>f iã"JÓlavl:Í. !rrHlt1]~!.=-_ á! (1l1"'!F~ Ai:r!rG~i:) _ r.~:~:1t'!j:-r::n 

'\~<\..rr. 10. l;;:~cQm eX~~!1t.Ds os' ~"!"~A eJe llel"Vlço púb::c?: !-:erD.o 'I ..... m:,nda n';,t 1 e contraria f!S (~e!'IW!'T' i t't Ch:l.tTlHcfa 31 ~3f>:. B.:n!:":ü~· s. n.1() 
Consulados Pri.\"!l:ivc.1 C subS{~tu:~. a.?os,ntad~s com Cs t;:;~;f!1tOS d!l.. ,,~,·t;é P..-• .Gt, po.s. li çar.r~~o_a.0-l}á "Ql,;omm" p:n'a c~:.b:;:·i\ç;)~S, 
eo:!, em núme!"O Dxad.1 pela Cben~ '1 L 1. Qcre.sc.tlo.s ~-e 25 I'" i p, }e. , I 
40 Paje: ltl!f?ULIVO,. d-e ~<:-<·~r.~ Cl;rn O ?~PQS~t1vo. ~a. m~u ver, d? p:.;nlo I O SI:. MlllU IJE SA: , O l=m. IlR2::;I!"'I-..N'Tg:: 
fi cO!lven.erl>C.a CO ,E~rL{,(J, JXlr de v~tta admlnJ.strat.vo, técn:co ClJ Cr Prc"H'~nte pr.}.]. ord "11 'I 
Con.sulados de CJ.!'l'€lr,l, (!!ll cuia estatutário, tem um inco!1\'cn~ellte "". ." - ,... ~, , ! A o.i:d.:m Co DJa p;:cs.;:n:ue m, p~r ... 
direção .p.odcrf..O .sêl' p!'OI' • .âos os n:uJto gr.:mde porque €x.tl'avaza do 1 O SR. l'RESIDEN1'E, I" tt.:; a~..':-t:nte à~ n~,;.~:l'.[·S CiJ1 ,;>C'l._-ao. 
at-I-lais. tlt~'l..l'~S q,e c~":'go ~e Con~ 1l01if.e da carreIra de diplomata, pro-I (-U A d d ~ ~l. ~ 
sul PrlVatl\'o. ' priamente d1to para p~rmitir apD- J aura 11 ra e) - T,;lr. ~ p .• :l I 
_ o .t d .,_i '4t" b- -f" 'aI vra o Sr. Senado!' I\.f~m Cf; S!J. Nao obstante o nobre Sen8.dor B~ ..... en R O.,{l com e&e ~ne.lcJ.o ~sJ)ec.l 

:zerl'a. Neto ter-se prc.nunc:a<!-o pela. à função de chancelaria. podena cl'lar I O SR. (\.IEM DE S.-l: 
. -c0I1:,,>titucionalidade da. emenda _ e aj ~m pl'eC~,d::,,~t.e para que O,?t!35 clas"

l 
(Pela. ordem) _ Sr, Pr\!:3ide!lt( ." I 

naG~ tenho a ftprecill.r, p.'Jrque fo.ge -esl" de fu~ .... onárfoB da m~6m8i ~lltt'- votação das emendas co:n pa!'~c'~rf;-, 
:à, minha competencia - entel1do qu.'e g·cl.la, ~:m :~ mes~a natureza. v.e~.sem I varável e das com parecer c(J~trário \ 
-e.a eEcapa. aos delineamentos gera:s a exigIr ê ...... ·e me .. IDO trata~ento, strâ. em globo' I 
,do proje~o, O projeto extingue os car~ Aquela. gratificação de 2J~1r" a que ,.' 
.gus de Cônsul Privath'o transferindo me rê!ên há púuco, é d2da e.C3 MI-1 O SR. PRESIDENTE L~,!oura An.,! 
.para a Parte SUJ)lement~r e cria Ou- nü·tms de I' e 2' .clazs.!'.s exatamente, drude) - Em primeiro lugar. va! :')"1' I 
tl'W tantos cargos de Oficial de Cltan~ por exercerem uma fU1H~ão de ch-efia., I votado o proJeto, ........ fiem "Pf:·~jlnZQ !bs 
-ce!ariR! com o memno p.alll':3.0, par. CI que Pl'o\~oca incontestàv€lment~ um \ emen~-3~ - em e:;~rut.lDlo sC5r,~o I 
8oroveltamentQ dê.sses qUe passaram de.Eg".3ste de pesseal muito m.aJor e V, EX,~ poderá reqUtler a votn:·:1o em , 
"p~a a Parte Sup!ernentaJ', e ainda tenda EJ!! pi<ita, também, (l 5U') 1"'I"Ó- sel?arado, porqu1! ela se p!'oc"'&~tn'â d'J I 
'(':na. quinze cargos de Cón,sul privatl- pl'ia posição, tm relação aos quadro.;; u.col'({o com OoS p3reccre.~. J 

l'o. ~uJo pree1lCh:mEnto se fará p')r de Pe;ssoll do MinÍ'!tério dai par qU5'· O Stt M"!<'M DE SA _ A"'nd"f'ido : 

cceres (1.-
na 

19 (o Q,,"rMr" (e 
Co;n'.~, Ô:'S 

EXécut:t:O e - de 
(e 
['l-

'(:oml&s'ãO. tambcru, sou contrá:1o à Emem:h nu~ V E' 3- "'"' .,' co_, I' 

mero 15, Que, a meu Ver. e.",tend:: de_lO. , X,. , Ern di5CU.7.'50 o p l*to, (PG.U!:::1.). 
Om, tI ap:ovar a emend.a, esta:Ui mal .. os ben.eficiQs qu~ a l?i lá ccn- O SR, PRESIDENTE (lI!oura 1]1- ,\ l\2111,u:~1 i:C", ~:,::5 senüd!"re d::." 

:por terra tôda a intenção e as pl'O- Ó dJ I t N à' d .~~ ]" t ti 
yictên.ci.as do Min1néno daH Rela-çõe.s C{ e ao.9 ~p.oma as ... e c rreIra, r~e) -.... A 15 a e pr:."s~n::;a aCH .. ,>!' :sej:::.ndo u:.ar (a pJ.13vr3, enC~r1O a 
Exteriores, que. não atende.ria à r€no- Sr. presidente. tenhu 1\ impressão D compurecimento de 36 Sn, S~na-! ds c~··"'f.:o, 
·vat·ão do Quadro, que é o fundamental de que c..oncluí nt!nhas considera.ções, dores, I 
<lI! sua Exposição de MotivOs e, ainda na qualidade de Relator da Comissão A~-"ão !Será su.<men:.:a ,').11' alC'::H1S~l AdJ,,:j:l a vQ-'.açàu f.:01' C:-..lb d~ f1,!!J. 
mais. criaria prc-blemas de ordem ad- de ProjEtos do Executivo. E tendO instantro, a fim de que os Sr.". ffe~: nw:. 
nÜnistl'atlva. E' qu~ êsse!; Cônsules .sido. R~lator d~ matéria também na. nadorrs que . .s!! .~llh~qt. _~;t.~~nf".s <!o I 
Pl'iv~tivo.s que não fizeram con.cu!'.:.(). ComIEsaO' de F'manças, p=rguntnl"i.a. a I p!e11aJ'io pCS_~fm com~~l'y?XI~ \'0- I' 

aca.baria.m sendo abrotvidmi peta car~ V Ex~ se :não poderIa ap!'oveitur fi ta.r. 
reira <te D:plo.::nata, e teríam:1S. ntão, epcrtunid.ade ,pnfa me desincmnbir de r-::-tá usp"nsa 'es"1'io i 
a situaçâo que .r..áo me parece muito ma!.s e.'ita mlsó"ão, ! .c..:> S ç , a" ~.:;, . J 

D:::.(:\L".<;:\O fim turno un:co _ (o 
.!?'.O!~ (j fil' );:rl (la C:''ttn:Iª nrú~ 
m2m llJ de 1%·1 .o', ~ 171-ll·Q·1, 
'.nu Ca,':J 21" or:~::m~f.>··lilrCi::1íi-: 
y~l (lO Sr. P es:ctenle d3 Rep.ü .. 
bEca Q!fe C/l".:põe "ób!'e brl!'-:. fi' di~ 
te i.Qs f.J? COlTlpftohl",!' rle "'E''l"l1" o 
lüf!h1M Ü'nZ'10 P'1rerf2t" HITo'á-
1:!!tf; ! "06 n.<; 7Gn e 797 de If:'G·!) 
('1' ComL<:;:o-ô;>:'i: - dI" Proiplr.'l Co 
E:"CcC'ulh'F) e - de F'inQrrC's. 

normal - de ingressar numa cnrre:ra. O SR .. PRESIDENTE (MOura AlI.' IA. .s2.&SãQ P B~;.,pew;.'l àl, l~h 5~m 1 
·COOU prejuí7..0 de oll.troi. s~m o requi· drade) ~ t'crfeítament.e. I e reaberta à5 ltll 10m I 
-sito const}tuc~r.·"'i.l Q.) C?JJCUl''sO pú-
blico. O SR. WILSON GONOALVF-S _ I O SR. PRESIDE""fll, 

~~D~e~~~~q~u~e~~~i~s~o~u~c~,,~ntt.r~a~'1 S!', Pl'e.'.!ident~, sob o J:.sp~d.Q fim.n·1 (Moura Andrade) _ E:>lá r~.:~.r2"rta 1 ceil"o, a P!'cposiçao, sem qualqm, dú- a ses~Üo. 1 
vida, com Q extinçã.o d·os cargos de I' , '. ~ , . : 
Ministros para .Assuntos E-con6micos V~e yobr Q P19lkl.11-ili11-prCjlH- . 
pcd~ria, aparenten.li?nk trazer eccno~ zo das emendrs. 
.' I F.jl1 d:.::cus· à:J Q projeto 4 PaU8~1 \ • A mmenda/lümerp 14 é uma repro- m1>l. uma vez que os funci-o:!1ãrios que Fomm envmd!l,s à M'~$<l vário..,; fe-, . -

'dução, COm a.gum~"S nuar,,<es, do~ três vivem no exterior, são oagos em dó- queriment()3 de d~$t:a.que para R~ J Nt..Jltlu'n do!; S:,~, S:lt.::d.orrs c.e~e--
prim'eir,:1S artizo· que r do lar e sendo seus cargos extint(),5, náo emendas. Serão lidos e \'otados no jundo tt:.'i.t da p'!lnvra, cnce'TO ao 
projeto do E;x;:'cutivo, e.. a C"'-:l.fl.C<3 havendo mals provimento, n1tllralp mOlnônto oportuno. I dlSCU,<3"50 
rejeitou, "0 que pare·ce, ço: '-~T !11~' mente, a d·e.EpeE.B não se pl'olongar{t. 
-conetituc~"Onal a aposentad,:)tia com H~ no futuro. No entanro, €stou convenw Em votação o projeto, em e3{;rnti· A'1:ad;l a. VOU .. ç· o por f.::.Ha de q-:J:J-
mite de idade, fo .• '.[t dos C

A

_- e"pecl- cido de que a varefa de ordenar e nlo sEcreto. íPallSa,} "r,um 
f!camente previst.os no Al'~. 1"1 da enooniil1h .. 1.f os pl'oblema.s cCrnel'Ciflis VaHm proceder à rpuracão, (Pau-: 
COnstituicã<l, I,~!!l, fugir do Pais, no fBtrangE'iro, é de tal ma~ sa., ! D:~·cus:.:5.0. em turnlJ ún'co c'o 

Proje-,o de Lei ela ..2<!~;tra-Cú .. a êste:; !Ú''''\'\T"!''1''~{I<l df> ",,:'~....., "'Cl..'$ti- neIra atuante e, a meu ver crescente I 
t,uci-onal, a. enlenda· cria uma nova .c-ada. día, que há de apal'eéer tunda. Votaram "sim" 2481's. Senadore3 
'COIldiçã.o cu um n.'lV:l "·''''''é:tc!''': é nárl0, seJa de qUe quadro fôr. pa.ra e "não" 7 816, Senadores. 

. me o 121 <'liCl[G4 (nY..LtU~B·f:"'J,/, 
.llL..Q..z.:~"pf' ori~r!l!) _ P_f! .. in cja:i~ 
va rio 8-1'. P~e.sldente da HCpU .. 
bUcft. gUf' Hu~onza nll~ilícQml;'n .. 
t.o de papel ~ara imRre~$áf) ce 
jem:~:-<;. revi~~a.~ f". vrõ..~'-ten."f'ó 

que o M!1:J..tstro, a,o , ";;n-:a.do, cuidar dês~e grupo de interê.'>se.s vi-
apenas com 3() a.nos cem 25 anos de tais para o pais. 
B<!l"viço, haja ~'e1'Vido e:n z·1na.s de 
guerra., pa.ra dar a natur:r;'l r,? .ser· Tt:-nbo ouvido, aqui, as dis.cus2óEs 
viço espe.cial e n~L:::tir U!'.:;. Rpo.sen- mais prOfundas e mais exalta.das a 
t.'\dori2 p"'!." temDo de f." ';.ferior re~peíto de produtos essenciais na 
a 35 a.nos, nOO$a economia, e da boa. ou da má 

Tenho a impressão Sr, Pl'€~idel1te, colocação dêles no estran9;'eiro com 
de que, pejo faia -de o Ministro de reflexo direto na nossa e-CO~lOm1'a., 
ca.rreira, o diplomat':1 haver {xercid·o Se os Ministros pa.ra Assunt.c.s EcO
ê.~e cargo, nuIn.a zona de guerra, nãO nômkos desaparecerem, outr-os com 
dá ao exercfGli.o do cargo a na.t·ureza qualqmr denominaçãO, exercerão es. 
mWtaJ", que é O Que p'JÓ'eria ser ex·1,· Sfl.s funções, porque, como di~e .ini
minado pa!f1. o a.tendimento â prai... cia~mente, o fator econômico está con~ 
Lição constitucional, djclonllndo e orienta.ndo B. própria po-

A meu vel', salvo melhor jufw e 
data venia, a solução m~nos pOlêmico., 
mais tranqUHa e pacifica é a que 
<Jfereci, através de uma. emenda da 
Comissão de PrOjetos elQ Executh'o, 
mantendo o limi;;e àe 35 anos de 
idade, que é o Que a Constituição 
prevê para os ca.s{]s gerais, e dando 
uma gratificação de 23%, além dos 
proventos de apOsel1tadQxja, para os 
que l'olun:àrlnmente l'equelram eSS'a 
aposentadoria. Creio que essa grati
ficação de 25% - porque a legislação 
anterior só concedia até 2D% - já é 
slIfIciente para esllmular êSSe·'i I'"ervi
dores à. ap<>Sentad-ori:l voluntária ~ 
permitir, em ccn.:;::-Qü~tld.a. a reno. 
YaCão dos qU~'"idros do I":;ama_r~~.l. 

litica internacional. 

Estas as ccnshlel1'lções que fiz na 
Comll:sâo de Finan~as .sôbre o pro
jeto e, agora.. llôbl'e as emEndas. 

'l'enho a jmpre . .,.são d-e Que poderão 
correr. COm a aprovação de~as cmen_ 

qUS, reflexos financeiros, Aliás, só 1ei 
p~rece! favol'áwi à emenda.. da qual 
nno decorrerá qualquer desp~sa pOr~ 
que foi npenas o desdobramento de 
dUES denominações em cIa~~cs distin~ 
tas. E se me p!'onnneiel oontl'à";:->'1l2.nte 
ao mérHD das outras, foi pmque elas, 
a~a!"l'eta.ndo despesas, não RRO conve
mentes à adminí.<;tração púbIica, A"'
!::bn. cOm exceção da emt":'1d':l nO, 7. 
ofereco parec"- cantrár:Q à, Mm~i.'3 

I 0men·:!~s de pl::nar;f.) ! 

Não se verificou j'guol'tnn". 
Va1·se proceder à cham6da. que s-c

râ feita do norte para o :sul, {Xtfa: \'e~ 
riticaçã.o de presença. 

(O Sr. 1.9 Secretárlo procedI:' à 
chamada,) 

RESPQNDE1\-J A CHAMADA 
OS SENHOR~:S SENADORES 

Adalbcrto Sens.. 
Edmundo Levi. 
Arthur Virgílio. 
Lobão da Silveira. .. 
seb.a.stião Archer, 
Jooq1üm Parente. 
José CândIdo. 
Menezes Pimpnte-l. 
Wilson Gonçalves. 
Jo.<;é Bezerra, 
Walfredo Gurgel, 
Argemiro de Flguelrt:do. 
João Agripino. 
Bal'l'05 CarvoJho, 
Pessoa de QueiI'oz_ 
Ermü'io de Moraes 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Aloysio doe Carvalho. 
Arthur Leite, 
Eurico R.ezende, 
B~nedicto VaIIadrrc.s. 
2'!"O~ ueirR da 081)1.2, 

paíeCerlj,~ taí:orãi~r, .. -·l~õb ifú~ 
meros AlI e 812 de HI64t dn" ro
mi"'.sóps: - de Pmiefm do E:r:e
cutivos e - de Fiuflnças. 

. O SR. PRESUlENTE, 

íJloura Ancl1"ade) Em cf'cio 
enviara fi, SewH30. o Sr, Prime 1'0 
Sccretá"io da Câmara dos Deputados 
comun'cou exiEtirem elTOS nos autc .. 
gr~fo.s cIêste prOjf'to. 

E' a.ss:rn que no art. 59. onde se 
lê ",., entre ·19 de abri] de 1982 a-
1'.' de abril de 1964", deve~se ler 10 .•• 

€ Are l\' de E\?ril de 1962 e lQ de abril 
de 1904". 

No a. L 9Q o11de estú: "". à bMe 
do seu COl1 .. 'mmo no nnter~or ." n, o 
certo é: "". à bU·~c do seu consumo 
no UliO anle"'ior". 

Com eSS"RS retificações é que o pr()o 
Jeto ,,:erá .submetido à delIberação do 
Senado. 

IJ.1 emend:.'ls ISÓbre a mesa que ~e .. 
l'n.o lid:>s pelo 31'. S~c~cUi::-~Q_ 
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s=.o E1:1,s as 5eguln~es: 

E...L 
Ao 3rt. 2'?, § 19 

R~(hja-Ee o ~ 19 do Art. 21' como 
f'.e ~egll~: 

.. ~ }\> Para 3S emprêsas impl'eS50~S 
<ie jora:l:s, cuja. edtção diária, semR_ 
,·Jal ou m2nsal nã~ fóI' sucel'ior a 
J~. ano exemplares, e para Q.& êmprê.sa.s 
·editora:: de livros, o financiamento 
·;~ode.á :"Unsir até flO% do custo das 
:rInporW.ções e 3Ql!isiçóes no Pais". 

Juslijicaçao 

A emenda objetiv~ con:::eder às em
"Présas editoras de livros o benefício 
(do financiamento até 50%; pois •• com 
.maiCr razão seus investimentos em 
'papel Importam num encargo de·len.. 
t.a recuperação, uma vez que a. ve-nda. 
de livros não é imediata. éomo a de 
jornais.. 

A emenda., aliás, atend~ a c:~:itéri.o 
já. l'irmado pela SUMOC, qU'lndo 
·equipara ditas emprêstis à pequena 
imprensa, para O- efeito de importG.~ão 

;ou aquü:ição de papel no país. 

S~ la das Sessões, em' 25 dtl agôsio 
,de 1954. _ Joao Agrtvmo. 

.NO? .2 

Ao A.rt SI': 

Substitua-se a expl'e~;;ã.o: - •• , li se 
r.fl.r:\o .. ". 

Pela seguin te: 
..... far_1ie-á ... ' 

Justitwaça ... 

A emenda é de redação. 
Sala das Sessões, 25 de ag&t.o de 

UHH. - JOão Agripino. 

.~ 
Ao Art. 10 e seu parãgl'afo únicO: 

No Art.: 

Suprima -se a expressão, no caput 
dQ alto ..• , assim redigida.: " .. , de 
que trata a presente lei.., .. 

Substitua_se' a expl'essão, no caput 
do art.: ój ••• após a.prQvação .. ", 

Pela Segunda: 
•... ~ontados da vigência ... ,. 

No parágrafo único: 
Eubs!;itua~se a expres!:ão: If.,. 

presente cláusula ... " 
da 

pela. segumte: " ... do dispo.stq. no 
&rUgo o o. '. 

NQ 5 

Ao Art. 12: 
SubStitua-se'o Art. 12 pelo seguinte: 
Art. 12 Nos contratos de financia_ 

mento. o Banco di Brasil S.A. 9do
tárá as bases de adiantamento admL 
Urbs sóbre tis garantias reaü: ofere
cidas pelas, empl'ôsas beneficIadas reS
peitados os limites estabelecido na 

presente lei. 

Justificasão \ 

A nova redação viSa a tornar mais 
p'r~iso o diEpo.sitivo e fixpressa. a ga
rantia real para o financiamento. 

Sala das Sessões. 25 de agÔsto de 
l.964. - João Agripino, 

N.9 6 

Ao Art. 13: 

Substitua-se o ·'Art. 13 pejo se
guinte: 

Art. 13. O Ministro da P>1zenda é 
autorizado a of erecer ao Banco do 
Brasil 8. A.) errl. nome db TesOmo 
Nacional, as ganmtias nece:õsárias e 
e. baixar iIl.5truçÔ'~s para a fiel exe
cução desta lei. 

Justtjicacão 

O dispos!l;.ivo concede ao Ministro 
da. Fazenda autorização P'HU dar a 
garantia do Tesouro Nacional ao 
Banco do Bra,')il, em conseqüênci,l da 
obrigatoriedade cio fins.nciame.!1to que 
se impõe ao Banco do Brasil· provi~ 
dência. rotineira em casos idênticos, 
a exemplo da Leí TI.o 3.551, de 13 de 
1ever-eiro de 1959 que autori";t)t1 o ti~ 
na.nciamento 6.05 triticultm:es., 

S:tla das Set;.<;ões, 25 de ag6sto de 
~,964. - .JOão Agripino. 

!!!..L. 
Inclua-se, onde coubet'~, 

Art. . . : . O Ministl'O da Indú.stria 
e Comércio i.supervisionarâ a. fabrica
ção do papel de i1l1pr~nsa, no pais, 
para. assegurar o regular abasteci
mento e o normal ·tuur.tonarnento da 
imprensa. no território t}oclonal. 

§ 1.9 Enquanto o papel de ímpren
sa for prOduzido, no pa.ís, per Unla só 
~mprêsa ou .empl'êsas de um mesmo 
grupo econômico, o preço de venda 
~rá fixado e contro}.34io pelo Mmjs
tério da Indústria e Comércio. 

Substit.mLse: a expl'es::âo: ': .. 
pTesente .. o " 

§ 2.9 A venda de papel de impren
sa. às editoras de livros e empl'êsas 
proprietárü;5 de lornais e revistas 

a. far-g.e-á mediante contrato, do' :lHaI 
uma via será remetida ao Minist.ério 
da. Indústria e comércio. 

Peja seguInte: "o o, esta ... '. 
J uS.U ficaçcio 

A emenda é np2nas de redação, 
l.uj)~t1tuíção expressões defe;tu(J..S'as ou 
tmp;:i..mindo outras disp:Ollsá'.'e:5o 

Sala dM Se.ssõe", em 25 de agÕ.'5t<l 
ele 1!lG4. - Jado AgripinO. 

N~ 4 .-
ACl'e~.::entar ao artIgo U do p:'ojetú 

o ~eg.uinte parag:'afu únlCo: 

/, Pa.rágrafo ún:co. Incidirão tam
bém na proibição dêste artigo as em
prêsíl-S que: 

U) dlstrlbuarn seus jornais a titulo 
ty'c\1\,nvamente ' gratuito; 

b) concedam aos intermediários, na 
'genda. dos Jornais. w'ant.agens supe·· 
"tjo:-(':> a vinte pQr cento (20%) de 
l'e.s:pecUvo preç.o". 

Justificação 

§ 3.° Não senda a produção de pa-
pel de imprellsa,. nacional, suficiente 
ao a tendimen to das ne-C'essidades do 
consumo interno, o Ministro do In
dústria e Comércio regulará a dí.3tri
buição. fixando percentagem em t'e
la~ão ao consume d6- ano anterior, 
pare. ca.da emprêsa consumidora e co_ 
ta provisória para ilS empl'êsas novss. 

Justificacão 

A emenda disciplina o comel'Cl:) 
papel de imprensa. nacional 

Sômente uma etnprâ,a produz papel 
de imprensa, Emr<1anto o papel 00-
trang€iro tinha preço inferior ao Q0.~ 
cionaI, não COl1stituia maior proole .. 
ma a insuficiência do fabrico de pa w 

pel nacional, 'O monopólío da procu .. 
ção não pode ficar <,:om .l arbitrio de 
vender a quem queJrlt, «)h pena de 
-ficar com o· pOder de i.echilr qualqlJer 
jarna). que não queira 'Se lSubcrdinar 
à defesa dos se'.1S interêsse.s. 

das 25 de agõ..~to A emenda. vi.sa- imped:r que cm
tnêsJ.s jornali:,;Ucs.s de vida regular 
fie vejam prejudicada.s por mé~odos o _ 

i:lesleajs àe concorrência que as van- - Em dlcussao 

leto e as emendas: e daS ~ie Pro}e .. 
oos do Executivo e de F~nançr:s. sÔ·· 
bre as emendas. 

f'as[;a-se item se,,,,inoe 

Agôsto de 1964 

Em dk;:~J.s.~tiO o projeto fl'aZt:.a.'. E,stá e.sgu~~tda a m3.l~; a c:a Ordem 
Ntmhum C:os 81'S. Senadores de.'~r- ·do Dia. . 

W'ial' da palavra, ,:u::::erra a di,,-
cUSSão, H.á ainda orado:'{'s in.scl':'-oso 

FicQ a vo~:a~âo adiada p~)j' falto. de I Tenl a opal::l.L:l o ll{l":~~'C c,'nad.O'.' Jo-
númerÇ>o I ErllllT:O. 

Em discLL,,:são o projeti)o U'ausQ). 
Não h:::vendo quem pe(~a a palavra 

declaro encerrada a djsc·~"llisão. 

O SH. JOSÊ ERlIHUO: 

DU,:sUJ, 31'. P!t'sidell<:c. 

O SR. PRESIDEN'l'E: 

nador 
Es~á aus{;nte. 
'Tem :'1.- palavra o nobre S::hador 

Gou\,.;)a V!eir!lo \pallsf.l). 

Não está pres-ente . 

Tem a palana o Ilob:,.'e sena.dor 
GuidO Mondm, 

O SR. CUIDO :1l0NDIS: 

Desisto, Sr. Prt:sldente, 

O SR. PRESIDENTE: 

(.Moura Andrade) _ 'Têm a p~.:avra. 
o nob!".;) senador Artht;'1' l..e:te 

O SR. ARTHUR LEITE: 

Desisto na p2.1ana, 81' .. ' Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: 
(MOUra Andrade) _ 'rem a palav1""a 
nobre Sena.dor Antõn'o Carlos. 
O ER. ANTôNIO CARLOS: 

atras, o Senado 
de Lei tl3- Câmara. 

Co;;.s~mi~-~, os médicos: da proi
Ar! o 139 da Lei 

isto é. o senado re· 
ãõ~~tüda ao p~'ojeto que-

I ~;;~~~~!fib'~~d~~: desde que baja !( de honirIo, .exercer 
autarqu1us ou c:.:u.'go pú· 

., ""-:-- e-stadual, munieil;lal 01.1 

autárquica ou de econo· 

As C0111lSSÕ4'S técnícJs desta Casa. 

~~5~~~~~~~~~~~!~ emit!tam -parece!"es favoráveis à pro-posição a que me refiro, m;e mereceu 
Q aCOlhida do PlenáriC'. Hoje, cnca.· 
minbo à Mesa projeto que. de c~to 

completa a prC'pD~lcão ant~nor· 

~~~E;~;~;~~c~ap:ovada isto é, que estende o aos dent./stas para que êles. 

-~~~~~~~~~~;~~l~~ qUe haja perfeita. compatibili-doe horário. possam exercer dois 
Le.I autarquias. diversa:; ou cal'· 
cia.l o feder.aJ, f'r>tac1ual mun~ci-
doença tendo ou em outras entidades a.utárqui-

ou ooch:dad~ de {'Coneffilrt místa. 
Parecer (sob n9 672, 'de 19(4) 
da Comissão de Con-:.titul(ão e está nereeitamente jusU· 
JustJça, pelo arquiva!netlto p<!-l" pase nos pRtec€r-es d(,)S ór-
inconstitucionalidade. u,c,ni"os senado que exaro!' 

• to (p ·6) a qUe me referi an-Em discu::sã,o o proJe ._ aus . 
·Não ha:,:l'nc.o quem peça a pt.lavr:l 

'\Rgens concedidas pelo projeto P08..jU projeto com as .:m'ç:udas. (.pausa). 
~am permitir a 'organizações destltui- N€'nhum dos 81'S. senad01e~\ di;~c
(las de condicões de e)~ercitar o nor_ jnndo usar da palavra, e:noeno a d1S
fl)[l.1 e ,rmdio comérclo àa noticia e da cUSlSão. 
tmJ)licidade, O pl"ojeto ~t3~:"á. da Ordem·do~Dia 

F'~la da~ Sessôr~o 25 de agl-.stO· de pn.rn pmmmc:a.mentQ das Corni:!.sões 

decla-ro fn!,~:;"êtla ao di.sCUS:lão. "T,-;i,ion't,i onm1...··'llicar à Casa. que 
l~ o J)l'ojeto, nã') SÓ para -e-s.ta. 

".i~!!::.!Ll·l!lJ"i!.\::W!llJ~!!...m'LllLLlll_Q!r_t~~ .. ": "'::' medida n.f eauidnde. como f'Or· 
Qu-e sei, pelo c-onhccimento que tenho '9C1. _ BCZCj°r(1 Neto. de Con.stHuiçã.o e J u3tíça, .sôbn' o p.ro-



OlARia 00 CONCRESSO NACIONA~ (Seçllo 11-) 
~-_ .. _----~~~~~~-~~~~=-'.::;;::..:;~:......-_-= 

Quarta~feira 26 Agôsto d~ 1964 2921· 
=-- -------------" 

do lntcr:o!' do meu E.:.tado. à falta. de I tac.os (nQ 171-A-63, na. Casa de ori ... 
dentlsta Em tol.'J. o Ultet'.lO~ d3 pll~5. gE:lllJ, que aprova a "Convenção con~ 
St: adOLamo;, c:·Ite~ o ben gno para 05 cernente às nOrmgs mlJl.mla.~ de ,se
mechccs, CO!,1 ma;o:" razao útv2mOs gu!idade nacional", ad.)taCà em Ge~ 
adctá-Io p .. d'.l (.'3 de?-ti.stas! categoria l'ebla, nu 1952, p-or oc~s~tc da 35'~ 
Com null1c:o de p:"of:ss'ontl.lS l'ealmen- S;~~~ão da Confe-rêncJa Internacional 
t~ ~nsuI:c:cnte para a.te~der às n2t,'2S~ do Trabalho, tendo PareCCl'f',s Gontrá,
'sldadeJ ào po;'o b::as!l~l!o. . r;ij5 (sob m. 7Q7 á 7ü9, .iE' 11'04) da.:: 

Era o que ttnha a !ilzer, Sr. Presl- Comis~ões:. de canstHuir;D.o e Justlça; 

13 'de um regime de exceção mas, aC0:n ... 
DiscU.'3são, em prir.'l\':::iro turno, do panhando e. evolução do plOC:>oo. p

Projeto de LEi ào S~'llado nQ 179. de lít\co brasileiro, El.S sucess;vas cn~e.i 
1963, de autorAl do Sr. Senador Wil- qlte eram vencjda" em SO:\lÇÕe-.~ le:,i
sem Gonça,lves, q'lt reglli:!l o exerc1cio t.mas e legai", cheguei. a aCrNi't Jr 
\ia r.l'ofissão de Té .... '._licD de Adminis- que nunca mai.9 éste País r€~r.d r;·f1. 
tração, terl.do P::tl (("eres (us. 820 a na Wa. eVOlução polít:ca, l:unra m:,~s 
82'5, de 19&4), d~s Comissões: Q:;I sent:ríamos o jugQ de uma d.taóll:'l. 

dente. (Multo bem!} de Relações Exteriores; e d" Legis1a
A amargura e o desencanto 'w·:errm 

ConstftuiçãQ e J~~tiça, pel accnstltu· precisamente par haver veriI.c_IQf q'l. 
cionalidade;' de L:.gislaçã-oJ S:cial, ta- as sOluções que a democraci.1 ap. n-a. o SR. PltESiDFiNl'F. 

~(Moll1a Andrade) Lembl'o aos 
Srs . .senadores que as duas Casas do 
Congresso Nacional se reunirão, hoje, 
às 21 horas e 30 mim .. "tos, em sessão 
conjunta para apreciar veto presiden
Cial ao Ptoj~to de L~i que a.prova nOl'· 
mas para ~ ev[sâo doe preços em con
tratos de obras e servi.ços a cax.go de 

-órgãos do GovêrnQ Faderal e <lá ou· 
tra~ providênc'M. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
tncelTar a s-es!õãO, convocando, antes, 
os Snl. Senador:.'.s para uma ext:r1lor
dinária, amanhã, àS 10 noras. com a 
&eguinte 

ORDEM DO DIA 

Seuão de 26 de agôsto de 1004-

(Quarta-feira> 

(Extraordinária, às 10 hora.~ 

1 
V.otação, em turno únic.o, do Projeto 

de Lei <la Cã.mar& n9 114, de ·1964 
(n" 2 . 137-B-64, na Casa d'e Ol"lgem») 
de jnjciativa do Sr. Presidente da Re~ 
pública, que altera a- lJei n9 3.9-17, 
d~ 14 de julho de 19tU, que reorgani
M o Min.jst,é.rio das Relações Exterio
tes, tendo püt'ecerea, sob D.s. 809 e 
810, de 1004, das Comissões de Pro
Jetos do Executivo, f&.vorável. com 
emendas que oferece. de Il$. 1 a 5 
(CPE); de Fínanças, favorável e de ... 
p&ndenda de pronunciamento; de 
Con.stituição e Justiça, sÔbre Q. PrO
jeto e aS emendas, nos térmos do a.r ... 
tigo 88 do Regimento; de projetos do 
Executivo e de FinançM, .sôbre as 
emendas de Plenário. 

2 

Vo'~ação, em tLUT...o único, do Projeto 
de Lei da Câmara n!? 128, de 1964 
(nO 3.090-B ... 61, na Casa de origem) 
que transftre para a UniverSídade do 
Brasil o Ererítório Técnico da. Cidade 
Unh~ersit.ár1a-, da D1vlsá{,) de Edifi
Cios Públicos do I)ep.a,rtrunento Admi
nistrativo do Serviço Público, e dá 
oulíras ptoviàênc1as, tendo pareceres 
fev{)ráve1.s .proferidos oralmente na 
sessão extraordiné.ría. de 19 do cor
rente) das Comissõe.s de PrOjetos do 
Executivo e de Finanças. 

3 
VotaçãO, em turno único, do Pro-

3et!) de Lei da Câmara nQ 113. de 
1964 (n9 2. 171 .. B-64. na Casa de eri~ 
gem), de inicia.tiva do Sr. PresIdente 
da República, que dispõe sObre bens 
e direit,os <le c{}mpanhias. de seglU'o 
alemã.s, tendo Porecet6S favomveiS 
(>ol> ru. 796 e 7~7. de 1~4) d"" co
mIssões: de Projetos do Executivo e 
de Finanças. 

4 

Votação: em turno único, d.o pro
jeto de Lei da Câmara nQ 121, de 1984 
(nQ 2.171-B-64 na Casa de origem), 
de Iniciativa do Sr. Presidente da Re
pública, que autoriza finandQmento 
de pape-l para impressão de jornais, 
revIstas e Unos, tendo pareceres fa
voráveis (sob n'.81I e 812. de 1964) 
das Comi1;.c:ões: d-e projetos do Exe
cutivo e de Finanças, e dependendo 
de pronunciamento da COmlssão de 
Corut!tuiÇão e Justiça sôbre o Pro
jeto e as emendas {art. 88 d,o Regi
mento); das Comi~õe.s de Projetos 
do Ex~cutivo e de Finanças sôbre as 
emen<las. 

& 

Vot-ação, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Leg1s1at!vo ,.. 39. de 
1964, ori!Z'1nárío da.. 0'4.m4uttI. dai: Om:tu-

çco social. 
6 vorá,,:el, com as Emendas que ofe- para tOdas as cri es para Ven';e.: q ... 

rece, sob lLS. 1. 2 e 3 (CLSI: de Ser- " 
V(;tação, f.ro tutno úfl(ca do &0- viço Público Civil, faVD1'ável ao pro- nus os problemas, tôdas 8:.') que.::tô~S. 

jf.t,o de Déàet-o Legislativo n Q 50, dt: jeto e às erpendas ns, 1 a 3 (CLS); tadoo os atritos que surjam .sr:o a:nda. 
::JH or1gmw'io da Câma.l"<i do,; Depu, de Educação e CuLtura, 'favorável, oon: colocados de Ieda no Bra"'n, C'eClU,d() 
l'adOf (nO 99-A de 1963, na ~a.sa de as emendas que ofeuce. de ns, 4 a 16 I1:lgar à deci-"ão\ da fôrça, aJ p;-cnUl1-
odgem), QU€' mantém deciSão dene- (CEC); de Finanças, favorável ao Clumento de.s a ·mas. 
g:~_tóti.a de reg.!::itl'c a,o G'nnratt, cele- projeto e às emendas n~. 2 a 16 e con- NOSta pos~ção de liderarH:a cont:-
bla,óc entre a União Federa: e o Se- trãrio a de nÇ> L nental. nossa influência no conc?:·to 
nllOl Georges prederlc Rc,sier, para Está encerrada a sessão. das nações. ecmo n'Rção que Cl'e,'ce 
eX:.>Toer a função de Gef:ll{)go, na Di- (L~vanta-se a sessão se procura ompOl'. a:nda l'oLe_ 
:r.r~( de Flmf-nro da prOrlucâ-o Mi~ ras e 35 mlnut'=sL longo tempo, em con'eqüpn~ 
nend, do MU}l~t,é.rio da Agri'cuJtur'1, hiatos na porátíca conHl-
I,tlldf) paxel!.!:",es favoráveis, ~ob nú' I,~~~~~~f~e democrática, de.!:.::as mnn:-
.sô€s de Ca.nstituíçã-o .... e Jl!.:tiça e de no exterior. qUe tanto at;'f!.-
Servjço Público Civil. proce".<;o político, qUe t~n-
~(-,ros 676 1', õ7'l, de 1964, da~ Comis- llii;!I~ilr.ii~li~ extr

a
lega1s que tanto nos 

1 l";.~~t!;~;:;"~ na wlução de r,':s-
n problemas. 

Vo:.,tação, em tlll'nO único, do Pro-
jeto de Der.:etQ Legislativ~ n~ 83, de I~J~~:~~~·:;~:~~que a N'lção e.stavfI in~ 
1:164, originá!.'].,.) da Cà.mara ÓC\'i Depu- o Govêrno do Senhor 
tados (n~' t.2'5 .. A~a4-, na. Ca~8 de orl~ revisão do orador) !..... Senhor fa13va-~e Que a Nacão 
gem), que Ol:Ul\eID decisão- do Tribu-I~~~~~::~"':':: s~·s. SenJcores, NHv ao para o cUQs;-fa:llva-pE' 'na. 
naI de Contw> êa Uniâ-J d-l-nega.tória três me.ões de ausên- ameaça comunfsta à ... ill·t.i-
a, registt'Q d:e contrato celeb''F,do enta'e precariedade do 0'4eu tuíções e às trad'ções crl.si,iis; fala,,[l ... 
Il !mobiliáda. Cinelàndta Ltda. e a - amargurado e de- na falta de autorid'Jde do prf'::j~ 
SUl'e!"intendé,n~1a da., Empresas In- dente d'a República; na C'uebl'fi da. 
l\?rpora.da.s a-o Patrimêlnl(j' Na<clonal. discipl:n.a e dos prÍllcip:o,'3 hierá:'r u __ 
de prome&S8. de vend-a de áIeas de co:; das Fôrças Armadas; fJlav~H'e, 
tel1"enO locaJ.izaól,s na Fazenda Ber.. Sr. Presidente, nos e::nn nho~ 1m; ·'e-
tão Municíillo de Vas.$?úraz:. Es,tado visiveis que esta Nação il':a p:tlm·,h.rJl'· 
do Rlo/) de Janeix<:l, tendo pareceres Vi fOlava-se. mnis aindo.. n'lm~l p:Lefl:i. 
fav{,)ní.vela (sob 111. 724 e 725, de 1964> revolucionAria que e.star:a SE'mt,' ve-
das ComiaS6es: de Constituicoo e Ju&- cuid~dosam('nt(". para ~(lrf',r 
tiça e de Finanças. que é honrooQ o con- com a pl'Qteção, cem o am~ 

. S-aube!J 'pna(i,) G<lvêrno. 
8 ,,',,0,;'uz1,· dur.ant-e a crise qUe agitou vou discutir se ê~te mov:men~o 

Pais em I:I.bl'll ~ que culminnl' com deflagrado sc-gU!lr.o l~ H'US 
Votação. em primeiro turno (apre .. 

ciaçãO preliminar da oollStitucíonali
dade. noo ~rm<>s do art. 265. do Re
gimento Inwrn{,)), do ProJeto de Lei 
do senado n9 123, de 1963, de a.utoria. 
do sr. Senador Vasconcellos Tôrres, 
que modifica o § 1 ç do a.:rt, 24 da Lei 
n' 3.807. de 26.8.60 - LeI orgân1ca 
da Pre,1dência SOcial - aumentando 
o auxíli.o ... doença, tendo Pareoer (sob 
n9 672, de 1964) da Comwão de Cons.. 
ttt.uição e JwtJça, p~10 erquivamento, 

pxonuncie.mento mi1ítar. N.1o se ass1s·lclleles. na defes~ da ordem C(ltblW'-
tiram. nesta Casa~ Sr. pre{iidente, te. dos Podêres :la Rer-':jbl'ra e 
lizmente. as deg,radante.:. C-2na.s ocor- preservar a tr.1nqii~tld::\df' dtl ta-
ridaa no. Câmara dos Deputad<Js. Não bMsile'ra, já r:-nCDll; t'a:, !1,)rí~ 
tivem03 a tristeza de ver Um Senador o Poder. as pro':C\· fln~ 0:"':"1_ 
baixG.r da a~ta dignidade de sua !un- que fez como jm:t:rie<ltiva p~11'.:l 

. pata se transformar [1""'1 dela- quebra da Jegalidací'e 
num ';dedo duro", a pedir a ~a-
dos. .ó'€US eo.egas, d.Js l-;el.,.. adver- O Sr. EurIco Rezende - Permite 

(10.: seus inimig()S, impossild. . Exa, um aparte? (..·1 .':.ent/./ltf:?Ho 
inclusive, naquela hora, de es- orador) - V. Exa, fez referên~ 
qll,~lQuer gesto de defesa. à sicrulIsránc a do~ advl!n-:u 03 

por inconst.ituciona1id'ad.e. assistimos, aqui, um pa1re do Ex-Presidente João Goulnrt. ten'm 
Dimultac!o pedir não apentl.s o bani- sustentado qUe havia um pl'OC::'8'C de 

9 pOl:íticc de cGleJas seus, mas guerra revoIucionária. Vejo que V.' 
O fuz]amento. perante senhoras R'(.!l. re_tera. figOl'<1 3-Sua desrrt>nC'a 

Di.scu.ssão, em turno único, ao Pro(}- quanto t·· d 
j t compareCel'[ m à Ca" mamo talVEZ ~ a eXl!' cncHl, cQuele proC'e ~o e o de Lei da Câmara n~ 129. de 1004 lle guer I . trazendo os terço"- da Ma.rcha ra feve uciCnár,Q f~,ecrn ('... 
(nO 2.170-:9-64. de inlclativa do Se- 'men'e po. 

nhor Presidente da República, que aU_lj~?~,~~:~~c~o::m;,Dfje.~us;;(p~:el~a~:L:i~b~er<lade; dera;.' da rU
em

D N0
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padl'lamentSl'et- je ... Sr. Presidente. um; ,e o P t. e.o;!.ve. 
toriza O Poder E:tecut1vo a abrir, a.o ra- em OUt I . 

i >< d da jmprensa . <u C n () com o emlnrntE' P'·e. M n1s~rl0 a5 Mi.n.e.s e Energia.. o Sldente C"s·t I B 
d e de dizen- _ ou e o rance e S'_ Exa , em 

cré it.o espoolal de Cr$ ............ d.L da dlS<:Ul"EO agradecimento à ViSltfj e 
30.567.300.000.00, para os flns que es- n te i 1fi t d á 1 qu'!; o .ma}>01 tiro dis~e pec ca, en O Parecer favor ve. sob em ver1fica~ã( pNce_ 
n9 826, de 1004. da Corni$ão de Fi- Segmunçu I\'a .. 
nanças . 10 não 

Discussã:o, em tUl'no único, do Pro
le!ô de Reoolução n' 37, de 1964. de 
autoria da OOmissão Diretora, qtte Igc'cistas 
aposenta. orlando Pinto ele Souza no I~;,,::~~:m~~::~,' 
cargo de Chefe de POl't.flría, PL-3, do 11 ~1:}}~]~~:~~:1:~.'::~ Quadro da. Secretaria. do Senado Fe-
deral. aoS 

11 que reüraram do 
Discussão, em turno único, do Pro- c.m,xa. vár:C':5 Senhores 

jeto de ResOlução n9 38, de 19.51, de De}:utaelos. 
4autorla da. ComJss8:o DWEtOHl, que E', portanto, hCnrc80 o convívio 
põe à disposição do GO"i('rn:) do E5- CasEI. que soube se conduzjr 
tado do· Ceará o Notici:lrist.."!., PL.8, altivez e d~gnidade naquela hora 
Antonio Augu....<i:o Gentil Cabral. terrivel e a !lmnrgura que eu trago, 

a desilusão que trago, não é a de 
'12 pertencer a ela. mas por ha ver sen· 

tido quant{) é p r e c â r i a, quanto é 
Discussão, em turn() ún1cQ, do Pro- frâgil, quanto é' difícil de ser pre. 

je.to de ResOlução r.9 39, de 1964,- de servada a democracia brasHeiT"'l! 
RUtorí'R da. Comf.ssão Diretora, que Tinha eu pC'uco mal::; de vint-e anoS, 
aposenta. otavio JOOé de Anchieta no C!,uando Q dltaduro cedeu lugar. em 
cargo de Chefe de Portaria, PL-3, do 1945, à democracia. HaVHt sentJdo, 
Quadro da. Secrettl.'"ie. <l.J Senado Fe.. como acadêmico de direito, o 1*.s0 
deral. 1"'",,,:aÚldor de um regime de fôrça. 

reyo .. 
[<1'('.<;i .. 

uem()Cro(.je.' N.a(':('n~l 

B den·mf"fl~ a. 
Rtlovimentn Contrá .. 
democráticas. 

O SR. ARTUR VIRGíLIO _ '1'1;, 
bem, meu eminente col{;ga. Senll_ 
EurlCo Re.zende, mas, deve o Go .. 

~f:v.oluclonári(l limitar eS<G~ tn ... 
formaçoes aos partidO'J que o apo'(un 
qUé lhe dõo cobertura ParIamen1Hl? 
S, ~a . .o M0rechal CastellC!. Branco, 
preCL'a trazer essas prova.s- es.."'e:- e:c
ll,1entM se é ~l1fr 0.<: possui. ar conhf' .. 
Clmento do povo, wbretud\l, pc.!"~ de
fender o Presidente da U D.N qu-e, 
ontem cOmo hoje, é por l'lÔo'1 acw'>fldo 
Ife ter, apenas. :mresentadn ar povo 
b
t
rru;f1efro um embuste, uma ímpos
ura. 
E' Imperioso que o Presidente aju .. 

de 0.0 chefe udellista B. nos d~mentir, 
traz:endo às vlsta.c do oovo. ao <:nnhe-
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o SR, "R:rHun VIROILIO -
Estou criticando por se ter desvmdo 
do.'l- propósit.os que anunciDu por livre, 
'Vontade à Nação estou criticall~o 
por não ter cumpddc aquilo que afir .. 
mora víría fazer no PaIS, isto él ím .. 
plantar o ,-espelto à let garantir o 
li~re exercício dos' Pndêres elar tran .. 
qüllldade ao povo, dar segurança aoo 
cidadãos, criar p~'I'spectivas novas 
-cara ~st3. na.ção. 

O Sr. Mcm de Sá - Ajn~a é a 
p01.:ca idilde de V. Ex!} ... 

. a SR. ARTRUR VIROILIO 
Çh~3uci a:nq. há pouco da meu Es .. 
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tndo. no\)l'e Senador Mem de Sá. Ha-. 
Vla vár.os c:dadãos preso'S. Nenhum 
dêles teve o direito de V€T o.s prlJces-
60s en(:a~ninhadOs a Balém. Nenhum 
dêles' t:nha culpa formado.. Nenhum 
<lêles s::tbe sequer por que e3tá encar_ 
~eracto (> houve o caso do PrEfeW,J do 
Municíp:o de Benjamim Constan& c:.Le, 
após c nqii:nta e quatro cUas ele pri
são. tnnta e três dos quais Incomuni
cável. numa cela, foi Ch,omado por 
um of:cial e mandado para casa, E o 
l'ap:'lZ brio~o, indagou: 

"Cr.p'tiio, d:ga~n:te. pelo m::nos, por 
que fui preso", obtendo como 1"CS~ 
-posta apt'llnS isto: "Arrume as suas 
co~ e vá embora". 

Se isso é respeito à Lei, à tro.nqüi
llctade e à Ordem, não sei o que é 
subvel'~ão da Lei, da ordem e da tran
qün!dade. Ce as invasões de lares que 
se têm verif:cado, no desre.speHo mais 
racintoso àqu;]o que é um patr:mõn'o 
sagrado para qualquer um de nós, 
também repr~senta tranqüilidade, res~ 
pe:to à ordem e à Lei, não sei ma.:s 
o que é subversão. 

Uva p~ra o que se ve;'1lica noo d~.'lS 
atuais. 

o Sr. Mcm (te Sá - N5.o esto!l jllS~ 
ttnca.ndo. 

O SR. ARTHUR VmGILIO 
V'. Ex!} não o tarja. 

O SR. ARTHUR VI!lOILJO 
Nossa luta tem que ser para imp~dtr 
que êsses tatos se repitam; nOMO es
fôrço deve ser no sentido de resgl.lar~ 
d&r a tranqüílidade da cidadão. na 
sua vida, no seu trabalho, em tudo 
enfim. 

Nosso esfôrço deve ser no' objet'.vo 
de fazer do lar, de fato, o asilo invio-. 
lã.vel, de dar no cidadão o dlreit~ de 
peIlUlr por si, de asseg-urar ao ~nd\ .. 
vfduo acusado direito de defesa, in
fundindo~lhe confiança no. aplicação 
da. justiça e l-la ação dos tribunaIs. 

o Sr. 1I!em t!e 'Sá 
llcl.'p-lite um aparte? 

Infelizmente, na~1rI ·disso está Ocor
rendo, atua.lmente, no Pais. Uma Re .. 
vOlução feita em nome da democra
c\a da liberdade. começa, após v:to
doou. mutilando a Oonstituição, o 
Congre...c:so, os Tribunaisj admite pri
sões sem neta de culpa; condena sem 

- V. Exli me os· djreitos de defesa e, ainda. pre

O SR. ARTHUR 
Po:s não. 

V'"...RGILJO 

tende instituir o delito de opinião, 
terrivel ameaça a identificar-vos com 
o.s regimes vigorante.'; na Rú.ssia. em 
Cuba, na Espanha.. em Portugal, mas 

O Sr. nfem de Sá - Q'ler·l8. dizer que não pode .'5er tolerada numa de-
a V, EX~ que qualquer cOllsc:énc:a. mocracia. ' 
jurídica se choca. e se sente- frIida Condena~se o Individuo, não por 
com tôdas as violências aos cUeitl..ls ação delituosa, violando a lei, não 
ê franqu:as individuais. Eu pal't:cfpo por conduta que ameace a vl'de.O'l 
desta sen.síb~Iidade que V. Ex3 tão constituída, mas, Sr, Presidente, por .. 
bem está externando. Mas, devo dizer que êle pensa., porque êle adota uma 
a V. Exl!- mais uma. vez: é a pOUC!l ideologia, porque ê!e aceita detel'mi
ida.de de V. EX" que não lha permite nada doutrina poHtíca pacificamente, 
1azer certos confrontos Riu 1930 i o sem ofensa à ordem e .seu de.srespeito 
Presidente Getúlio Vargas durante à lei. .!lerá a. negação total das IIber .. 
multo tempo. seguramente 1M o des- dédes, será a ditàdura. 
teçho da revolução ooru;tit'lci:mal:sta 
de São Paulo, atravessou uma situa- Mas é prec.:.samente o que estâ nos 
ção semelhante 6 esta, nM> o,bstante lnquéritos em curso por todo o pais, 
s -sua conhecida. habilidade e f!exibi- por êsl;e pais que está. parado, com 

o povo sofrendo e os problemas se 
lidade política. E!:n 1932 fui preso agravando, as perguntas dOS lnquisi .. 

sol> IntervençAo de.\de t.brU. • nAo 
mais se quer permitir que os estudan
tes,. repre.sent~mdo Q futuro dêste ~.ts, 
participem do ,seu processo l>Olltic9. 

Q quo tQdos devemas desejar, espe
rar, clamar e exigir é que O Senho"t' 
,Mnrech{j.l Oastelo Branco cump:-<Io 
t;uas palavras a 'breve pra'JO, in;er
cendo em tôda. a plenitude as SU~8 

Dentro em breve. chegará um pro- funçóes de pre.sidBnte da Repúb~ cn. 
jeto ao Congresso, transformando a para fazer CfS$arem o terrorismo e 
U.N.E. ém clube recreativo, ceres- as arbitrariedades que campeiam n() 
ando a liberda.de de opinião dos E'S-- Pais, pa;ra dar transferiIidade e libel''' 
tudantes, p~ocurando impedi-los de dade do BrtlSiI. 
participar do P.toce.sso, histórIcD, con.. No momento em que s. Ex!!. ag~t' 
tre. o que ate um homem eomo o lo 
Sr. Carlos Lacerda, n.ão sei se tm- assim ter~ O apôlO e o aplauso de 
cera. ou insinceramente, c:-.tá protes .... todo.s, No momento em que S, E..\."" 
tando, con.sideran<1o .. o uma tentstiva garantir à Nação instituiçõe.g U~·rEs. 
de impedir que os homens ,"ue ama.- a.ssegure.r ao País as liherdadrs mtiia 

- i 'f amplas terá a .seu lado todo um povo 
nha nos subStitu rão na. vida. pública. inclusive os s'Cus aClversár:os a, 
comecem, desde logo, a se intere5SRT 1 i 
Pela. politica, 6 praticar 9, política no ap aud .. 10, a fartnlccer a sua a~ão. 
bem sentido e a Influenciar para o Mas é preciSO que isto venha já, 
bom exercfc10 poHtico Sr. Presi<1ente, que isto seja 1med~ato. 

sr. Presjdente, de t'J.do isso decorre que todos n6s nos sintamos ampara-
s. minha amargura. e a minha. decepO' dos de fato pela. Constituição, que 
ção. qualquer homem do povo sinta no re .. 

Não s&i quanto tempo o que reata g1me não uma ameaça, mas o p:\;io 
de democracja ne.,ste Pais perduroré., protetor. 
não'vejo com otimismo as peI'8pec- E não poderia Sr. Pres:dente, con .. 
tivas para a estabilização Q6 um re.. cluir estas pa.lavras sem prestar unia. 
sime verdadeiramente democrático, homenagem a um órgão de imprel1_u. 
abrindo horizontes amplos ao pCJvo e a. um pugi}o de homens de Jornais 
para o diálogo, para' o debate. para a que prestaram relevantíSs',lttO serv~('o 
luta politica.. a.o Era-si! e às Jnstituições democrá .. 

Está demon.strado que são frá-ieis os ticas. NO momento mais difi.~U. 
alicerces das. instItuições políticas quando mais graves eram aoS a.mez. ", s. 
brasileilXiS. Aquilo que pensávamos quando as liberdades. tõdas elas, pe
estivesse enraizado na. consciência reciam defínítivamente banidas l'm 
nacional, não resiste às investidas da grande jornal bra.sUeho e cont lli'n .. 
fôrça., do arbítrio, ds. pr~'Potência. tal, O correio da Manhã, saiu à ,ira. 
Restam~nos. entretanto. algumas para protestar. abrindo suas coln~".!s 

tr1bunas. Sobraram alguns órgãos re .. pare clamar pela liberdad~, p::,l<? re~ .. 
presentativOs da democracia.. Que e5- peito à dIgnidade humana, rob:fln .. 
ta. Nação sa.iba. aproveitá~los, porque ceiro e cultivo diante dos peri"Ts. 
(\ luta, nesta. hora, deve ser para pre-- Foi, talvf'Z, o ún1co grande jornal br-a
servar O que não foi destruido, para sUeiro a enfrentar o arbitr:o e a p~·e .. 
amPlia.r as pequenas garantias que ai poténc.ta, Sr. Presidente, quer em 
estão, ao fim de que, em futuro bem corajosos editoriais, quer em 8rt:~n3. 
próximo, .se transforme em realidade de bravos campeadores como C:e,tn~~() 
o que hã. pouco preconizava o Presl ... Alves, Márcio Moreira Al~·es 0,0 
dente do Senado em São Paulo _ a Maria, Edmund()\. Honiz. not:Hi:.lmen~e 
devolução ao povo de tôdas as suas pela pena brava de um esultor re.s-
libE'l'dades. peitado nos cfrculas l:te:ár:oo. m~s 

Esta. terá de ser a nossa missão. deBcOnheC!<lo até ent.ão nas cr..mataS 
O Sr. Marechal Castelo Branco populares, o qual empunhou e c'!.\\,:\ 

tem proclamado o propósito de res... da reacão e se Í?-.l1ÇOU, como um r; ti ... 
peltar vocação politica do povo brasi- zadl) imn:ívído e irn1;).atfvel, em d<r~'l. 
leiro, de preservar a democracia com das liberdades pú:blicas e, cujo norü~ 
o Oongresso funcíonando na integt'i- pro:nunc:o ('om o ma:or res"[Ie.to e a. 
dad-e das suas atribuições, com o Ju'- maior admiraçr.o - Carlos H.:o;t-r 
diciáriO atuando na plenitude de suas Uony. 
nobilltantes funções. Quero, neste mom~nto. Qu"n"'o 

Reconheço que o Chefe do Govêrno IOCUPo, depois de três mcs.cs, a iribun·'l. 
vem se revelando homem moderodo, do Sen2do, conc:uir estas p~lav!f!.S 
sensível aos anseios llberttir10s do com esta hornE'~.a~cm ao grann€' óf("l'êo 
fK)VO, con.so~nte têrmos de vários dis .. ,d3. imprenfa e ao bravo e cuHo 10r
tursas proferidOs por S. Ex". \naIf::t.a, Carlos He:tor Cany. (Falml1s) 

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

diversas vêzes ... Depois fui man- dores são lLS mais singUlares e signi ... 
dado para. o Rio de Janeiro. sem fica.tivas positivando que se pretende 
nunca. ter sido ouvido, e estava ca- mesmo instituir o delito de opinião, 
sado há apenas trinta dias, E'-:tive na que se pretende condenar o Indivíduo 
casa. de det€'l1ç~o, como pre-s'J ('omum, a.penas porque êle tem a audácia de 
durante maís de um mês. Depois é pensar por.si! Mas não é Só, S1;'. pre .. 
que me deram IImenage" durante um sülente, não é só. A tão decantada. 
ano. Tudo iS$O sem nunca ter sido defesa dos princi"plos da. d1SCitHi~a e 
ouvido e sem ter a quem recorrer. da hierarquia, que foi em veriJup.. o 
RE'Conheço que é' desagradável e cri;' que sensibilizou as fôrças armadaE. 
tlcável mas, não é inéditi/ l\iIals uma. vez que rcc:onheço haver {l esma .. 
aJnda: mesmo condenando tooOg os gadora. maioria dos oficiais marchado 
.sbusos, violências: e excessos cometi.. contra o Govêrno convenCida de que 
qcs, relativamente a revol'lçâo pas- salvava as instituIções de perigo elJ1i .. 
Eada e esta. de agora, se p"f3f-ns em nente, impressionada. com a prop:1.· 
confronto com o que aconkceu E'l11 I{anda que desabou sôbre o paIs de 
lV30 a 1937, QuandO era Ditador o norte a sul, mistifica.ndo. engodlindr, 
Sr. Getúlio Vargas, a últjma apre- deturpa,ndo todos os atos e aW!1'u C n:;Ufno Público. &i'a ~\w:Híar DA IN:;C!?.1Ç!"o 
Ecntll. um EalQ.o muito bom. a ofe- do Oovêrno deposto, el:. ... a decflutada l' N< mom:or.to d1 ent:-c-." (1 ... :'J:' ... 
tecer f d' . \. eQl3 a IVO -, defesa dos princ pjos d" lSC1p llla - c"uerimen{(J o car.~";C:al0 ~ o 

O SR. ARTRUR VIRGíL!O - não é, em taoCe das c~orrênc~as QuaoSe !Er:r~Ar.. n:<: r.S.1:~':':Jr:ll ÇE !!1TQ pr':'p!"io e r::::o::-.1 r c' r'a 
Nr:.o espera.va. outro promm.::iamento diãrio,s. argnwento dC3 mllts fortes A~JLJ_'i:>i);:;) idrn~:,.:;ce ccm u fct-~:-::f.~ E' _, ,n-
(la V. E~I}, sobretudo como homem do atual govêrl}o. De (. '''m da Co.n~,saoj Dirctgra do d:ca,:,'(\ de ~:-u r.U~','(' d:: cJ1~' ,1[;-:3, 
que .sofreu as violC:ncias de uma di... Em São Paulo é um. g:"1eral que faz Senado F;.'dcral faço público, ~rH co~ s':'m o Q.UIlI n:;'o Lrá jntr,~··.J rJ ~Z' .. 
tuc!ura. . um repto público aO f;"eu Oome.ndante- nhecimento dos 1nt,~rcssados, que se cinto uúde se rc::llj::!1i'"U1 ns p'C-':':-.' 

O sr. Mem ãe Sá _ E não me Chefe., o PrC""Idente da neIY'lbl'ca: em nC'ham abert~s, pelo pn:zo de vinto ao Pc[lel':'o· iJl:r.:\'C'-·::O '3 
que:xo; d{)u até por muito bem em- todo o Bras~l 55.0 oficiai.S que se tramO' (20) dias, R~ ino:;crlçôcs çata O provi .. Clt. [I;nl~ry.: c~ S:~XO.' t~;.(',{ I',') rr.lr,',~o 
pre,,;adA. a c;lõe'a que peguei. Aliás, formanID em verdadeiros donatárlós mento de cargos da carr:?lra d? AU- d;zo~~o ,IU\ Rnl', c t10 m': ~;: 1Q t:m
como di::da o carioca na éooca. "cadeia de re'"'ião, adotando medido.s rpe cC!n~ ~t'!aT Lcgirlat.·vc do Quadro da Sc- ta e cincfl c33\ ar:'OS 
néo foi feita. {WT3 cachorro". trariam, frontalmente. promtnc's.· crotnria do Senado Federal. 39 Ao úcltp~ntc dr ":11'[0 011 fun"50 

mentos do Chrfe do Govêrno: ,. um O rfQucrim<ntt d~ inscriçã:> deve ,-,ública com m~is de t:rin~a e C;U0Q 
O SR. ARTHUR VIRGILIO - capitão, atualmente no R~o, que crlvb ser '\:nrescntaào ê Diretoria do p;:s~ jr:~ Ir ·'n.teô·: r'"'1 'i "'l;r'C J f: " cdl ... 

Daí talvez ?- vQcaç5.o democ:rátioo _de t~legrama e o faz publicar na im~ 'I"' ~ll, , ~f>rão' d:~trib If'::,~ em '1'-'I'e{1 ~ 1">3 
V. Ex:]., a flTmez.l da syas eo~v.icçoe.s nrensa do meu Estado, congratu:lan- soal, aUiinado pulo próprio candidato r.teresfada..·. implican(1<' 8 ln~cn('ão 
em não accltar, em nao admitIr um do~se com o Governa.dor que, numa ou pr(!p,urad{)r, ~ instrUido com os se- r.r c2nnecJmcnto das ;n;.;m:lJ' p~lo 

- _·ta<l é h to'uinte-. dOCllmentO$: r!'31me de exceçao, porque Ql ura a.titude impar de v!olêncla, !~~ ara t'> 1. prova ele idade, por eertld:i.o do .o.; .... ndídato p no ~(":mp.,.('n~Uf'o t~rl1o ds 
precisamente isso - a nE~gação de a AssembléIa Legislativa.: e c~rcara .25) anos de idade scrá exigida un:a. 
tO<! di 110 1 d J registro civil oU de casamento; os OS re s... com fôrça militar o Tribuna e us- dedaraçÃ.-\l do órgão comp.::tente a 

tica' são dezenas e dezenas de n.a- a. a.t.estado de bom comportamento, -:::l·~ e~tivet subO'rdinado o· sr. Mem de Sá - Mas, graças B 
Deus, não foi fechado o Cong.esoo. 

O SR.· ARTHUR VIRGILIO -
' •.. é também B negação de dignidade 
humana, é o aniquilamento das prer .. 
rogatlvas maIs caras da personaltda.de 
humana. Se houve isso em 1930 6 em 
1937 _ e houve mesmo _ porque 98 
dltadura.s fogem As ca.ra.cterlst!cM e 

f
". o ospezlnh.mento do Direito 
. , o o espezlnha.mento do Dlteit-o 
da. Justiça. - não pracurent.JS trs .. 

....... ooorran.!a.t como Justlf\o .... 
~ . 

nl!eStações de indlsclplina, attng1ndo fl,rmado pv; duas pes.500s idôntas, eom ij- Não ierá permitidt< jn.~nciio con ... 
ao autoridade do Presidente da Rellú~ firmas reconhecidas; dicicl1<'1} sOb neJÜ1um pretextO', 
bl!ea. contra. Quem já. se diz aberta.. 59 Será eancelad3 a inscrição do 
mente estar determinn<Io grupo de 3. atestadc de vacinac;ão~ candidato qu.e luto fÔI consIderada. 
oficiais, oa chamados da "linha du- 4. pro,,:! .rlE' quUação militar, no em, ~;1rma e que convJdado por edl ... 
ra", ou, segundo palavras do Mare .. caso de cand"ld&to de sexo masoul1no; t.al a completá .. la nãc o fjzer no pra--
ehdl Taurino de Resende, 'lOS tel'TO- 5. t1bulo de eleitor; z;o concedido. 
rIstas da. Revolução"; tramando um 6<' ,:, candid9to gue não aprrsentar. 
nõvo golpe. ' 6. ..mira de ldentioode ou pro- o ClU"tão de Identidade terá sua lllI-

E há ainda ma18, Sr. PresIdente. ftW<>na1; prlção ,.noe1.d~ 'I 
Nunca. ne.te Pais a Itber<\ade <le as- 7 dUM 'a' 191<!iraf!M t'rodaB d4 ,. M l'~ do "3,00. Os ~ . 
sool.ção sofreu t!\o grandes r .. trl- r.. .' ~ _anho a x, gr~ •• _. clt ooçi\o. ~ .<;tI-' 
ç6es, os i!1ndlcetos de 0i'!rd!'l!>S tA!A.~ ___ . ~_~ .. _ _. ...:... e, • ___ o. _ ,,_~ • 



tk:-'" -'9 !~!iê.Dl mento. bem eOU1o. "". do. 
Dl"'" O!I/i~ d<> 00'"'<11'80 con&Iam 
~'Ttil~lia elU todos OS seus têrtnOllJ. 

DAS PROVAS 

I - PORTUGu&a 
1. RedaçãO Até· finte (2()) linhas. 

no mfnimo. sôbre tema IlOtteado n& 
bora e rererente 11 atividade do Cano 
sresso Nacional. 

2. Corr.ção de tr,oha com um ml. 
nlmO de vinte e cinco (25) lUlhas, 
f.Grteaoo no momento e no qua..!. se ... 
rão propos1tadamente inehl1dos erros 

3. Trecho com um mínim6 de t.tin~ 
t9 (Sm llMM para pontuar. 

Esta prova va.lerã. e.e:n (100) pon~ 
tM. aSSim dl.strlbuldcs: -

a) Nota para a redação - cinqüen .. 
ta 150, pontos; 

b) Correção de trechO - 'i..'tnta. (30) 
pontos; 

• C} Tr>€cho para pontuar - vinte 
(20) pontos. 

Duração da prova - cento 4! cin .. 
qüenta f 150) minutos. 

O número de pontos paro. a habi .. 
litação é de sessenta (60). 

!1 - MATEMATICA 

Resolução de questões Objetivas lJO .. 

bre problemas bas~ado5 nos seguinte.s 
assuntos: 

1 - 'Quatro opeI'PJ;ôe5 funrlamentais 
IÕbre número.s inteb-<>s. 

2 - PotencIação. máxImo divisor 
CCI!1UIn e mínimo mo.ltiplo. comwn. 

3 - Frações ordinárias e decim.ais. 
" _ Sistema métrico decimal. 
5 Raiz quoadrada, . 
6 Razões e proporções. 
" - Divisão pro~rcional. 
8 - Regra <te três simples. 

9 - perC'ent3.gtm, juros simples 
i d'?scontos 5imples. 

E:>ta prova va.lerá cem (10.0) pon
tes. 

DUraç.1.0 da p:'o"'ia - cent.a e vinte 
minutoo.. 

Será considerado babilitac.o o .!nn; 
d:dato q·.le obtiver nota igualou su
perior a sessenta (60) pont.os. 
Ul _ COROGRAy.A DO BRASIL 

1 _ Limites e p,.Jt3ição geogré.f1ca 
no Continente Americano. 

2 _ Estad(iS, capit.3.i..s e =~d~.es 
principaiS, portos maritimos flUVIaIS 

3 _ Rep"jões. suas principais cars.c~ 
terist.icas, <> prOdução, superfície e po~ 
pulação, 

4 - 'p-rindpals bacias fluviais. La~ 

IO~. _ Sistema orográ!lco: divisões e 
suhdivisões, . 

6 - Principais vias de. comunica
ção: ferroviárias, rodoviárias, maríti .. 
lIlas, fluviais e aéreas. 

'l _ Produção: agricultura e in .. 
dústrla Comércio interno e externo. 

8 - Brasflia: construção de. nova 
Capital, sua história, sentido econô~ 
mico. pOlit1co e social. Educação e 
cultura. Superficie e POPulação. 

Esta prova valerá cem (lOQ) pOn~ 
tos 

Duração da prova - cento e ,vinte 
(12m minutos, 

Será, oonslder~o hdbllitado o ~ ~n
d1dato qoo obtiver no~,a igualou su
perior a. 5~ssenta {no) üontos. 

IV - HISTORIA DO BRASIL 

1 _ O descobrime.'lto do Brasil, vis
to e explicado pelas suas causas reais, 
8S tra·nsformações econômicas de épo
Ça, no continente Europeu, as gran
des navegaçõt~ OS descobrimentos e 
fi expansão marítima de portugal. 

2 _ Primeiras expe(i!çôes, Ca.pita
nias heredit.árias, . 

3 _ Colonização. Govêrno-GeraJ, 
Luta contrE OS franceses 

4 _ Expansáo territorial Entrada.s 
e UJndelras São ViDenre. Ocu.:JsçãO 
centro~sul. Ocupação do Sul. Núcleo 
de irraC.tação pastoril~ pçl'namtmco 

• &hl •. Ocupaçao do SerI4D. Oo,up .... 
9ão do Norte. A luta pela p06ige da 
te-rra. Emboab3.6 e mascatea. . 

6 - lnva1ibes holandMa8. Insurrei
ção perna.mbucana. 

S - Repú)Jllca dM Paim..".". Re
voluçllo de aeckmlUl. A Revolu9A<> 4. 
Felipe das Santo.! em 1720. 

" - A Conjuração Mineira. 
8 - D. Joãc Vi. A Revolução Per .. 

namb-uca.na doe 1817. A rtegênc:la de 
D. E'e<!ro. 

9 - Lndependênoia. A Guerra da 
Independênc1B: na Bahia e nas Gutre.s 
provindas. O primeiro Império. A 
crise de 1831 e a Abdlcaçã-J. 

10 - O penoão regenClal. Regência 
trina. provisória e permanente. Re
gência de i"eiió. A I'cabanada" ou 
"Revolução de Vina.gre". A. guerra. 
dos "FarrapcW' Regência d.e Araújo 
Lima, A "sabinada". A II Balaiada" • 
A m.a.loridade de Pedro n, 

11 - OoQvêrno de O. Pedro n. So
lução de conflitos e paci11cação dN 
provinclas. Os Farrapos e a Repú
blica de PU'a tini. Inicio da imigra
ção, Economia ca.teeira.. Progresso In .. 
dustrial. Barão de Mauâ. ~rOgresso 
material. Saneamento. 4.'luminação. 
Agricultura e Comércio, .As letras, 
ciências e artes no TI Império. A sO
Ciedade brasileiTa no lJ Império. O 
regime patrtarcal. 

12 - Guerras esterna.s. 
13 - Abmlçao da e",'c:raya~·u:-a. Pro

clamação da 8epúblie.'l .. 
14 - Rcpo.bl1ca: fatos principaIS. 

Periodos presIdenciais. 
15 - Rs"Voluçã.O de 1930:Patos prin

CIpais. 

) 
16 - Pedodos de Govê,."" posterlO

res a 19-20, 
Esta prova valerá. cem BOO) pon

tos. 
Duração d.a prl)V~ - ceot.o e vtnte 

(120) minutos. 

Será con~H)el'ado habllltado o can
didato qu, obtiver nota 19ual ou su
perior " seSSf'nta 1601 llOntos. 

V - PROCESSO LEGISLATIVO 

1. - O S~n9.do Federal, sua com
posiçã.o e sede. Atribuições constitu
cionais priv.ativas: eseôlha de autori
dades e comp:;tênc!a para julgamEnto 
dcs crime.<; de respo1U.abilidade, 2. -
Mesa do Senado: eleiçãO, composição 
e eompeténciá. Atribuições da presi
dência, da Vice-Presidênchl e da se
cretaria. 3. - Comissões: permanen ... 
Apresentação, autoria, apoiamento, 
publicação, tramitação e retirada. G. 
_ Rsque...""Ímento de l.nfonnaçãO e de 
no{) único, dot& turnos e turno suple-. 
menta.,r. Apreciação ~e preliminares 
e do mérito. Emendas durante a d.1s· 
cu...asão. Intel'sticio e adiamento. 8. -
tes e especiais. CompetêncIa. Comis
sões <li Inquérito. 4. - Se~ões do 
Senado: prEparatórias, O1'dináJ'ias, ex
tmordinárias e especiais. Sessões Pú
blicas e secretas J. - PropOsíções e 
suas e~écies: projetos, requerimen
tos. indicaçõ('s, p:neceres e emend·3S. 
Votação e suas müetalldad·es. Enoo.ml. 
!IlJlamento de vot.ação. Pref!erência, 
Destaque. Redação do vencIdo. Autó
gratos. 9. - prej'ldicialidade e urgên
cia. lU. - Regilnento Comum: Ses
sões oonjunts.s. Convocação. I~,tala
pesar. 7, - Discwsão e votaçãO: tur_ 
çãO do Congresso, SeSSÕeS para deU
berar sôbre .o ~'eto. Projetos de Ini
ciativa do Pre~1dente da República. 
Comissões roi.:;t2.s. 

Esta prova ,Tolerá cem (100) pon
.tos . 

Duração di, prova - cento e vinte 
(12\1\ minutos . 

Sert considerado habilitado o lan
didato que .obtiver not·a Igualou su
perIor a. sessent1 e60) pontos. 
VII - DIREITO ADMINISTR.4TIVO 

Organizaç.ã.o admín~tl'a.tiva d,a UniãO. 
prt.~idência d~ República. MinistérlM. 
conselhos e órgãos. cargos Públicos: 
conceito, provimento e vacância. Es· 

(~~ç~_Ul~.~_ ~=~. a=.~._~=~"=._=A,!l!i!"Õ=S~~:1';'5,~ . , 

táglo proba.tório, L.'1.t ;:l.'sticio . t eatab1· 
.!idade. Promoções. J:JcenQu. Reapon· 
sabilldades: clvl1. penal e admlnlstra
Uva. 

O <!a.ndidato d-evel'j, r€'~er a. :U!1 
nO 1.111, de- '1952 - 'E~~tt!. -:. '..lt.o doe Pt:\Í).. 
elonãr1o. Clvi.'! da U::11ão. 

Esta prova. valerâ 
tM. 

DlU'ação da prova 
\120) minutos. 

cem (100) pOn

,- cEnto e v1nte 

Berá ~ns1derado habilItado o can
didato que obtiver nl)ta igual ou su .. 
per101' a sessenta ({;O, pontos. 

1'11 - DIREITO AD,IHNISTllATIVO 
Organização Adm1nÍ.!.~trativa tia 

União. Presidência da República. Mi* 
nlstérios. Conselho.s e órgãOS. cargos 
Públicos: conceito, provimento e va
cânela., Estágio prooo,tório, tnsterstl-
01.) e estabiUdaãe. Pr~:.m-oçõeB. Ll.cen .. 
ça". aesponsabU1ds..de.s~ clv14 penal e 
aélimnlstrativa, 

Regulamento da Seeret.ruía do. St
nadi> Federal (ResOluçáo 09 6. de 1960, 
e suas alterações). Nos casos omIs
soo, o candidato deverà recorrer à 
Lei n' 1.'11, de 1952 ,,- Estatuto dos 
Funcioná.rios Públicos Civis da União, 

ltsta prova valerá cem (100) pon.. 
to.o. 

I>urnção da prova _. cento e vintt\ 
t120} minuto:, 

Serâ considerado habilJtado o ca.n. 
didato que obtiver notn igual ou su
perior a sessenta (50} pontos. 

VlII -. DATILOGRAFIA 

Esta· prova compreend.erA dUM pAr. 
\es: . 

0.) V·etoc1dade-; 
b) PerfeiçãO. 
O exame e !1 apuração do valOr de 

amha~ es:s8S pa.rtes senio feitos pela 
uanscrição, em vinte (20) m.inutos, d::> 
UlI'. texto mimeogr1.1ado ou i.m.pre.sso 
oorteado ruo I:lora.. 

Pe~a velocidatip serâ at.rlbutda a 
nota m.áxima. de quarenta (40) paD; 
tos, valendo sessenta. ltlO) pontos e 
J)lírt.e de perfeição. 

O candidato deverão ailrcsentãr, nc 
ll1inímo, cento e quarenta. (140) ba· 
tida.': por minuto, sendo desclaSSifi
crtào n.quêle (fue atingir um númerç 
rnt"eri01:. 

Será considerado habilitado o can
didato que O'o:.iVê; nüt6. Igual ou su~ 
perior a sessent3 GO) pontos. 

O texto mlmtOgrafacto ou impres...."'i.1 
de\'erá obedecer, n.o moment.o de sua 
transcrição da~llt~r2.flca. r,0 seguInte: 

O) a linha padrãc será d.e 'ieten~a. 
(70) espaços. sendo tole;~ado, à dI
reita. o excesso ou fslt,. de quatro 
L, espa.;o:; e. antes da últ.ima pala vra., uma t.alerância até de três (3) 
espaços, quando êstes forem necessá.
rios pAra o ajust.amento da margem: 

b} entre as Unhas o ,espaç·' será 
dois (2). O pará:Jrafo será de cinco 
( 5l e~,paç-os ~ 

\ 
Exce~so ou falta de espa..ços tl.CI8 

pUágrafos ou entre palAl'rss e 6!n:dii, 
por €'s.pa.~C - 1/2 mo, 

Pala vra..s .. mt!IlOS - p-:>l p!\la vra 
- 2 erros. 

Pala.vras B. maiS (certas) - por pa. .. 
J.svra - 1 êrro. 

Palavras a mais, (errada,s) - por 
Ç)ala..vra _ 2 erros.. 

Linhas superpostas: cOmputo doe ü. .... '"'Z: 
,10) erros e reduçã<J das batidas re5-
:Jecth·a,.s, J 

Sempre que o candIdato houver co... 
n:etldo qualqur.r dêsses erros e repe
Ur corretal!lcnt .... , logo a seguIr. B par .. 
te erre.d'l. str .. lhe-á computado a.pe
nas 1 êrro. . 

Separat~o de silaba. 
ê;-ro. 

erra.da - 1 

o 'ulgamento da prora de da.t.ilC
~afia obed:ecerâ, ao segulDt.e: 

Computado o nilmerc de panc-.adJ.t 
, bS.tiCl\S contidas no trecho forne

cido. até o ponto alcançado pelo can
didato, dcduzir·se-á.o ao totaJ bruto 
de batidas : ~ errOS datilOgráfiCOS mar .. 
cem 1100) ao candidato que hOUVel\ 
3!canç?<1o .., maior to~al liquido d'6 
panca.das por minuto, com maior per ... 
ca-d08 segundc Q 'espeolficado acl.ma.. 
~ quaL" serão multiplicados par dea 
tIO). Obter-se-A, a.s.!im. o total li .. 
aUtdo de pancadas nos vinte (20) mi .. 
nutos d...'l. .')rW3-, Conferir-se-ã o grau 
feição.- Feita a diferença entre o 
maior liquido e o mínimo tiX,ldo 
fl4!Jl, correspondente ao grau celll 
i lC()) , estabelecer-se-! a proporção 
que 'Permitirá atribuir os d1ver.soe 
!?rnu~ ao..'5 demal.a candiuatos. 

Val.or da prova.: cem I H}O) pontos. 
Mlnlmo para. a habilioo.ção: sessenta,. 
160l pontes, 

Das Dlspostções Gera!.s 
Em cn.:;o de emI;Jate n<:\ classWca .. 

ç:1o fm.al o desemp:.\.te sera. (eit·o pel& 
melh.")r nota na prova de por;:.ag'uês.; 
S~ p';fsistl.r o empate, pela melhor 
nçoi,:\ nJ última prova. 

Para o julgamento fin...'\l. ObsenD.r .. 
-se-â O seguinte critério: 

Obtida a média das notas d.a~ pro .. 
vas de português, matemá.tica, Coro .. 
';rafia do Brasil, História do Brasil. 
")ireIt<>s Constitucional e Administra .. 
"ivo. Técn:ca Leglslativa. acrescen .. 
'ar-se-â, ~ nota duplicada da prova 
te Datil~';l!}ratia. A note. final será esta. 
nota atrfb'lída anteriormente. se ri ... 
car eviden('.~do cjrro de fato na apli
cação do ! ntêrl de julgamento. Não 
serã apl'ec:ada a reclama.ção, se não 
últlmll d:v:c:ida r,Or três 13), 

Após J julgamento p.ela Ba.nca, e 
antes da idzntificação. as provas. fi
tarão à dispOSição dos candidatos 
para vista. pelo prazo de quarenta O 
oito '481 horas, a fim d·e po.;s~bi1itar 
a formula cão de recursos, se ca.bl"Veis. 

O recurso constaré, de petição dl .. 
rlglda ao D1retor~Geral, sem .luebra. 
de sigilO. O' recurso, formulado pelO 
CandidatO, deverá, so pena de lnde .. 

,C) npõs 03 sinais de pOnt.uação de- ferimento in limine, ser fundamcD'
verá ser dcixatio sêmpre um ! 1) es; tsd·~ e índicar, com precisãO. as queS .. 
paço: t-ões e os pontos objeto de revisãO. 

d) não é permitIdo o uso de bor- A.ceito o recurso, O Diretor~Geral o 
racha nem de ca.r"O!lO, . ençamll1hará à PreSidência da Banca 

Observação -' Os textos i'mimeogra- Examinador.a. que mandará proced.er 
fados. fornecidos para a prova, não f exame da matéria que deu origem 
estarã) escl'it,Og '1.a linha padrão de :\ neticão 
setenta (70 i espaços Que. entretanto. A S·:).nca. depois de conhecer d~s 
deverá ser observada pelOS candid·a· .... azóes a,ur€sentaàas pelo recorrente, 
t.oo, d-e conformidade com o [tEm a . . fani revisão geral ou parcial da pro-

O cômputo d2 erro:- C:I' fa::,ã de acõr. ,va e ,o.mitirá oarecer fundamentadO, 
do com a tao'la S€g\linte: r1''''~ c:ó Dadf'r~ propQr alteração da 

cada let.ra ou sInal falh:ld-o ou mal re.dlg!da. em têrmos conve~lentf' ali 
impresso _ 1/2 emeiO) êrro. nao mà1Cnr com ~bsoluta c.ar~~. f~ .. 

ta~ I? cireunstã.nmf):t: ':jUP justIfIquem 
Cada 'etra ou ·inal erra.:1o omitido e oPl'mitRrn aronta apuração. 

ou excedendo a margem anterlQr - DeDois de anreclados Os recursOS 
1 (um', êrro, o~la senca. cabe 1l decisão final aO 

Cada duas letras ou sjn:lio:; com as 1>? ?,pçol'ptãI'1o· do Senfldo Fedel'IlI, re ... 
respe-ct!vas posiçôes mvert:das - 1 prf'senlando a Mesa. 
(Um) êrro. . Os Ifmite~ m.ínimos estabelecidos 

Cada espaço a ma.ls ou a menos. ~frão dgorosam!'nte obedecidos. Apu .. 
entre as tinhas - 2 ~doi3) errOs. rar-se·ão as !ra.côes até milé&Ímos, 

/ .. 
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DA REALIZftÇAO DAS PROVAS e.staré. automàtJcamente, exrJutdo do 
concurso, Será. também. ~c.lt.!\r(J, por 

Será. obrIga.tório, em tôdaa as pro .. ato da. Banca. Examinado'ft ~ can
vaso o lUO da ortografia Oficial (.pe.. diàato Que se tornar culpb.'1.c de tn. 
queno VocabUlário Ortográfico de 
LlngU3. Pc:tuguêsa, da Academia Sra... correção ou desCOtí,e5JB para com nt 
filleira de Letras _ edição da. lm.. examinadores, seus auxiliares ou 
prensa Nacional, 1943). qualQuer autorida<le presente. Sofre~ 

As prQ'\,~ serão manuscrItas a tln. rá. idêntica. penaUdade t.Quêle que, 
ta, devendo O canwd«to comparecer durante a reru1zação da prova, fôr 
munido de caneta-tinteirO ou esfero... colhido em flagrante comunicação 
gráfica. carregada. O emptégo de lá .. COm outros candidatos ou pessoaf a 
pis ou de tápis~tlnta acarretarA a tranhas, vldrhfllrnente, flor t7Writo, OU 
derelassUlcação do candidato. por outra. forma, ou de l.~l·"!=l(··W de 

AdotQrse-á, para Sigilo do ju,lga. notas, livros ou Impressos. o;alVD os 
mento processo que impeça a. iden. expre.ssament-e permJt1dos. A !l:.t>q dOOJ 
tiflcação das rrovas, &$ qUBJs deve- tratlalhos deverâ regIstral qU!'llquet 
rã.&, para lsso, oferecer O ,nesmo as. ocorrênCia de&a natureza. 
pecto materia.~. h d J 

Atribuir-seâ nota zero CO) à pro Nã.o averà segunda CrlQWa a. se a 
~ a qual tOr o motivo alegado .para jus-

Ta que apr~entar sin&L, expressão tificar a ausência do candidato. 
ou eonvençãc que possib1llte Sfl iden. 
tificada. O nlo comparecimento ~ quaICluer 

Os pontos e os textos 'Ie.là(· sor .. prova, tmportarâ em exclusão do oon· 
teados e os tmpressos respectlVOFi pre ... curso, consJderados sem efeit.J os exa. 
parados na presença. dos e:wdJdatos. mea porventura j9. prestadOt e não 

O cBlldJdatG que se ret.J';'BJ do re. lhe sendo r,ermitldo prestlil as provas 
Clnto dUl'antt. a reall.zru:àQ da tJfOVa. subseqüentes. 

'l'ratando·se de concurSo,) :-te provas, 
para a primeira mves.tldurl;l em C8.t. 
go de carreira, 8 tõdas Se 51..'Ometeão 
OS canCUdatos, 1pdependa."1...ementt l1e 
titul0s OU diplomas que pr .... '=SU5m. 
Observa.r-se~à a ordem do edital, na 

realização da.s provas. A Banct1 Exa.. 
mtnadora, entretanto. podera alterá
la; quando O cOJ.lSldera.r ronvenlente. 

DA CLASSU ICAÇ'JO FINAL 

A inscrição CIo candidato, Côm a 
assinatura no Uvro comper.e-r..tl;. im.. 
pUcará no conheCImento d[.st.at- ins
truções e compromisso tà.clto de acei. 
tar a.s condições do concurso nos têr
mo... em que se acham estabf'lecldas. 
~ da doJs ano.s o pr.azo r]e valid'J.'tle 

dI Pl'el!:ente conc.urso, fi contar da 
data da 'homologação pela Mesa do 
seJ.J,Rdo - Federal, prorrogá ve.l por mais 
dois anos, 

Os c3..JOS omissos serão l'e.solvldlf 
P.:1a Banca Exam1naoora.. 

TOdas as instruções. chatn&.da.s, avi.. 
,s0s e resultados serão publicado!' na 
DiáriO do Congresso N a.1conaJ e na 
DiárIo OjlC'lal. Não há JustWcatJva 
para o não atendimento Q.OS praZQ3 
determinados. O ca.ndidat-o deve e5" 
tal sempre em 30ntacto tom o Se 
nadO, para não perder Os prRZo$. 

AVISO 

o Senado nlio se compr.):Ul!te Den.. 
no presente nem no futuro com re
lação a moradIa. 

As inscrições para o coneurao a que 
SE refere o presente edital estarão 
abertas até o dia 5 de setembro, daa 
8 às 12 horas. no salão Negrc do 
Eldftclo do Senado Federal, em Bra. 
sfI1a, a contar do dIa 17 do corrent, 
mês. Ser.§..c pubUcadoR apenas: 00:: resUl. 

tadOé que permitam a ha!Jj;itsc-ão do SecretarIa do Senado Federal. em 
eR.l~dldato. 23 de agÔ8to de 1951 .. _ Evctndro 

As nomeaçôes obede<>erdo rfgoroY&. ... ,Menae.~ Vlannn, Dlretor~Oeral 
mente à ordem de class1!lr&ção. DrRa l'l à. 27 tle agôSt(\ de: 196' 
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COMIi8õBS I'ERMANENTIL_ 
MESA . 

PreoIdeme - Moura Andrade IPSDI 
, .... ""'·Preslne.M - Nogueira lU. Gama (PTBl 

1.' secretário - Dtnarte Marta tODll) 
2.- Secretãrio - GUberto Marinho ~PSD) 

t.o secretário - Adalberto Sena 'PTB, 
• Secretário ~ Cattete Pinheiro IP'rN) 
• SUIllente - Joaquim Parente 1=) 
2. SUplente - Gwo· lV:..und,n:o (-PSD) 

3.-0 Suplehte _ VasconcellOS Tôrrea (PTB) 
lo' SUplente - He,,1laldo VIeIra 'Sem legenda - IlPll -

REPRESEIIITAÇAO PARTIDARIA 

PAItTlPO SÔCIAL PnlOCRATlCO <P5I), - 22TOpresentante. 

'1. José Gulomard - Acre 
2, Lobão da Sil velJ'a - Pará 

, I la. AntOnIo BlÚblno - Babla 
. 13. Jerrerson de AguIar - E. Santo 
I 14. Gilberto Marinho - Guanabara 

! l 

I3LQ coe PARTltlAR10S 

Bhoo f'arlamelltar independeu ... 

PSP ~ .... ,(N"~~~~ •••• ••••• ~_ •••••••• ,.......... ~ Senado-res' 
PTN ................. ,", ....... " ••••• _ •• ,._ ..... f I .. eenadCl"ea-
PSB •••••••• "' •••••• , •• -,'0." .... :-., •• 1;'" •• ,..... ~ Scnatlor 
PR ..••••••••••••••••• -...... JI •• _ •••••••••• !lI. 1 Senador 
MTR ~ .•. ,. ............. ~ ........ 'lI ............ a: •• - 1 Senador 
FDC ...................... ".,.. ... ' ........... ". 1 Senador 
Sem legendJI. •• ;, ...... _ •• I ••••• •••• 1............ 2 Senadol'es 

Uder do (ioverno 
Oanlel Kr!eger 1l:~DNI 

10 Senadores 

LIDERANÇAS 
V\ce-Llder I Mero de, Sã 

BLOCO PARLAMEIIlTAR INDEPENDENTE 
3. EugênIo Barros - Maranhão 
4, SebOBtlão Aroher - Maranhão, 
5. v!ctortno Freire - Maranhão 
(I! Sigefredo Paoheco ~ Plaut 
~. Menezes Pimentel - Ceará 
8. WilSon Gonçalves - Ceará. 

15. Moura Andrade - São Paulo 
18. Atmo Fontana - Sacta Catarina 

In. Guldo Mondln - R. a. Sul L!der: LIDO de M<1,tos tP'lm' 
18. Benedito lTalladar .. - M, Gerais· r"_ 
19. Filinto Müller - Mato Grossa Vlce-Lid.erea 

JÚlIO Leite - tPR 
Josaphal M;J.rlnho ,se! legen".)· 
Aarão Stelnbrnch IMTR> 

9. Wal!redC' Gurgel - R. G Norte 20, José FeUclano _ Galãs 

I 21. JUl!cellno KubltBchek - GolAs 
22. Pedro Ludovlco - Ga!âa 

10, 1'1.u, Carneiro _ paralha. 
11. ,LeIte Neto - SergIpe 

,pjUtTIDO l'RABALHlSTA BRASILElRO IP'!'B) - l~ representantes 

1. Adal'oerto Sena _ Acre 10. Pessoa cte QUeiroz _ Pe.rnambU.oo 
2. Oscar Passos - Acre 11. JoSé ErmÚ'ia - PernambuCO 
.8. Vivaldo Lima"';' Amazonas 12. Silvestre Pértcles '- Alagoas 

. 4. Eântunda Levt - Amazonas 13. -Vasconcelos TOrre! - Rio de Ja-
5. Arthur Virgílio - Amazonas nelro' 
6. Antônio Jucâ. ..;. Ceará 14' Nelson Maculan - ParanA 
'1. Olx Huft Rosado - R.G. Norte 150. Mello Bra.ga _ ParanA. > 

8. Argemlro de Figueiredo· Paraíba 16. Nogueira da Gama - M- Gerais 
~. -Barros Carvalho - Perna,mbuco I 17. BezeIta. Neto - Ma.ta Grosso 

ONlAO DEMOCRATICA NACIONAL IODNI - 15 representaote.· 

i. Zachar1a.s de Assumpção _ Parà 
2. Joa.quim Parente - Píaul 

9. Padre Calazans ~ São .Paulo 
19. Adolpbo Franco - Paraná 

a José Cândido - PiaUí 
4. Dlnarte Marl2: - R.O. do Norte 

11. Irtneu t:.:)rnha~er S. Catarina 
12, Antônio Carlos - B. Catarln .. 

6, João Agripino _ paralba 1 
6. Rui Palmeira. - ê.lagoas I 13. Daniel Krleger _ Rio Grande do 

Sul 
.,. Eurico Rezende - E. Santo 
8. Afonso Arino$ - Guanabara 

14, MUton Campos - Minas aera.1s 
15. LOlles da Oc,t. - Mato aro .... 

PAR'l'lDO LIBERTADO~ (~) - ,2 rcpresentantt:s 
1. Aloysio __ de Carv.!\lho - Bahia .1'-,2.- Mem de Sá.- R. G. eto Sul 

PAaTIDOfRABALHISTA NACIONAL IP'l'N' - ~ representantes 

I. Cattete Plnhetro - ,Pará'- I 2. Llno de Matoa _ S. Paulo 

PMTlDO SOCIAL PROGRESSISTA 'PSPI - t representantes 

1. Raul.Giubert-i - li: Santo \ 2. Mll!UeI Couto - R. de JaneIro 

",,,ItTlDO SOCIALISTA BRASILEIRO IPSB) - 1 represent"",te 

1. Aurélio Viana - Guanabara 

MOV'IMENTO TRABALHISTA RENOVADOR ,MTRI - l.representante 

1. Aarão- Stelnbruch - Rio de Janeiro 

PARTIDO REPUBLICANO <PR} - 1 represcnta.nte 
1, Júlto .... Lelte - Sergipe 

PARTIDO DEMOCRA~'A CRISTAO IPDO) - 1 representante 

1.. Arnon de MelO - ).lagoas 

SEM LEGENDA 

1. Josaphat Marinho - Ba.hia' ,2. Beribalda Vieira. - Seritipo 

RESUMO 

PartIdo Social oemoc.ráticõ (i='SJ» •••••••• ~ •• :0 ••••••• 

PartintJ. I'r6.b'tI.lhlsta sraslle1ro (.A-B) ••••••••••••••• 
União .Oemocràtica Nacional fOON) ....... u ....... . 

Pa.rtido Libertador I PL) •.•••• '" ..••• Ui ••••••••••• ~ 
Partido rrabalhtsta Nacional ,PTN) •• , ••• _ 0; •••••••• 

Partido' Social Progressista fPSPt •.•••••• ;,. 11 •• ,., •• , 

Fartldo Socialista Brast1elro 'PSB) •••••• ~ •• , ...... , •••• 
fartldo Republicano IPR) .•. , ............. u ....... 'u. 

P.ªrtldo Oel'Eocrata Orlstão ~P~. ' ..•.••.••• ., •• ' ••••• 
Movimento TrabaJlllsta Reno~dot (MTit) •••••••• 1' ••• 

8eGt lee:_de._ •••. ~!.: .•.••••.• ; ••.••.••• : •• ~ ..... : .•.••• ,_ 

22 
11 
16 
2 
2, 

I 
1 
1 _. 1 

1 ., 

Aurélio Via""" tPSB) 
MIguel Oouto 'PSPI 
Atnon de Mello (PDC) 

fi - PARTIDOS 

. PAa~ SOCIAL DEIM:OCRATlCO 

CPSCDJ 

PAaTIOO LIBERTAD0R (PLI 

. Llder: Mem de sa: 
Llder: Flllnt.o MU:ne. 

Vtce-LJderes: 

Wilson Gonçalves 
SigefredO Pacheco 
Walfredo Gurgei 

P AItTIDO l'RABALroSTA 
SRASILEIRO IPTB) 

Llder: Arthur Vlrij'fllo ' 

VJctrLfderes: 
Bezerra Neto 
OScar Passos 
Antônio Jucá 

Vlce-J,Jder: Aloysio' d.e Carv.alho 

PAItTIDO S,OClAL PROGRESBIS'IilII 
-;. .'iLlder: Miguel Conta 

'Vice-Llder: Raul Glubertl 

'PAaTIDO fRABALHIBTA 
NACION<'á.. IPTNJ 

Llder: ,Llno de Matos 
Vlce-Llder: Cattete PinheIrO 

fi- PARTIDOS DE UM 80 
. REPRESENTANTE 

MOVIMENTO fRABALHIBTA 
RENOVADOR IMTRI 

Representante: Aarão Ste1nbrueh 

UNIAO DEMÓCRATWA NACIONAL PAItTIDO DE,i''ti?8fJt:r'A cruS,!Ao. mnm ., 
Lider: Daniel Kr1e.r.er 
V!ce .. L1deres: 

Eurico Rezende 
,AdolpbO FraneÓ 
Padre C.o.lazans 
Lopes da Oosta. 

Representante; Arnon·de Mello. 

p'AItTIDO EtEPUBLICANO tPll.l 
Representante: Júlio Le,tte ; 

PARTIDO SOCIALISTA 
BRASILEIRO lPSB) 

Representante: Auréllo Vlannà 

AORICUL TURA ., 

neslaente - Senador JoSé Enmrlo (PTB) 
!Ice-Presldt,nte - Senador EugênIo Sarros (PSD) 

TItulares ' 
... J- Eugênio Barrol 

.José lieliman\. 

. Tltu1~ .. il 
José Iilrn1f:rJO 
bix-Hult Rosado 

Titulares 

.I,..o-pes tIa Oosta 
AntoniO Carlos 

!10MPOSIÇAO 

t\SD 
Suplentes 

1. AttlUo Fontana 
, 3. Benedito Valladares 

.fTB 
Suplentes r 

1. Melo Braga 
2. Argemll'o de Flgue!redo 

,tIDN 
Suplentes 

1. DanIel Krleger 
. :t. João Agripino' 

D.P.l. 

TltOofto> ' Suplentes 
oI4Iio Le>le , Rsy) Glubortt lI'SP) 

SecretArlo - Ju N., DOut .. . 
-..-' - ~ .... fe!rM ... 10 ao ..... 



DIÁRIO ao CONGRESSO NACIONAl. (Seção 11) 

CONSTITUIÇ"O E JUSTIÇA 
Presidente - Afonso Arinos.1 U VN I 
Vice-Presidente - Wilson Gonçáh'es 1.?Sll) 

t1.tula.rts 
Jefferson ele Aguiar 
AntOnio BalbJno 
Wilson Gonçalves 
au". CarneÚ'O 

TltUl ...... 
Edmundo Lev! 
Bezena Neto 
Artbur V~/lJo 

COMPOBIÇAO 

PSiJ 
suplente.s . 

1, Menezes Plment-el 
~ '-'ette Neto 
~. JoSé Felirlono 
4, FiJínto MüJler 

!>TB 
f;)uplent.es 

UDN 

1. Al'gemirt) de Figueiredo 
3 Oscar Passos. 
2. Melo Braga 

'l'ttulares 
AloyS10 de CarvaUlo tPL} 
Afonso ArlnOll 

Suplentes 
1. DanIel Kneget 
~. Joã.o Agrtpino 

Milton Campoa t" 3. guri(co Rezende 

8PL 
T1tularea Suplentes 

Josapha Mannna (sem legenda' Aarão Stemorucn IMTR) 
Secretárta - Mana Helene Bueno 6randáo. 
Reuniõe.t - ()uartas~feiI'3S àê 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

P'RESIDENTE: Senador Aurélio Viana 

VICE-PRESIDENTE: Senador Pedro LUdovjco 

Titulares 

Pedro Ludovico 
FiUnto Müller . 

OScar Passos 
Edmundo Levy 

Eurico Rezende 
Antônio Carlos 

Auréllo Vianna 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

B. P. l. 

Suplentes 

José Feliclano 
Walfredo Gurgel 

l\'lelo Braga 
Antônio Jucá 

Zncharias de Assumpçã,o 
Lopes da Costa 

Lino de Mattos 
SECRETARIO: Aracy O'Reilly de Souza. 

ttEUNIOF~: 51l~fejra-s - às 16,00 hOTas 

ECONOMIA 
Presidente - l.elte Neto tFSUJ 
Vice-PresidentEt - JosG B:rmír10 rP'I'Bl 

Titulares 
Lelte Neto 
AttJJlo Fontana 
José Fellc1ano 

Titular .. 
40$6 Enn1r1o 
Melo Braga 

Suplentes 

AClolpno Franco 
Lopes da Costa 
1rlneu Sornlu1usen 

Titulares 
1V1lguel COuto (PSP) 

COMPO!5IÇAO 

'PSI) 

PTn 

UDN 

Suprentc.ll 

1, Jefferson de Agwa: 
2. Sígefredo Pacheco 
3. Seba.stfão Archer 

Suplentes 

1. bezerra Neto 
2 Oscar PasSOaJI 

Titularei 

1. Jose CAncUdo 
2, ZachartBs de AssumpçA.o 
3. Mem de Sá tPU 

B.P.1. 

Secretárla - Aracy O 'Re1l1Y . 
ReunIôes - quintas-feiras, às 

SupJentes 
AuréUo Vianna tPSB) 

15,30. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
Presidente _. Menezes Ph';JenUIJ fPSDI 
Vice-PTesMe.ote - Padre Calazans IPTB) 

Titulares 

Menozef Pimentel 
WaJlredo Gurgel 

. COMPOSIÇAO 

PSD 
SUplenteS 

1 Benedito VaJladare:t 
2. 'sigefredo Pacheco 

Titular .. 

Pe/f&OA de QuO!rOS 
Antônio Jucá 

Titul~ 

Padre OaJazans 
Mem d. Sá IPL' 

Suplenlol 
1. Edmundo Levt 
a. Vivaído LJma 

UDN 
Suplentes 

1. AfoM J Arinos 
2. Milton Campol 

B.P.!. 
• 'Titulares Suplentes 

Josaphat Marinho 4Sem tegf>j,1da, Uno de Mattos (PTNJ 
Secretirla -' Vera Alvarenga Mafra. 
Reuniões - quarta·feira$ às l~ ltor",~ 

FINANÇAS 
Presidente - Argemlxo de Figueiredo {PTB) 
VlcP·Presidente - Pantel K..rl~er IUDN, 

TtaUalei 
\T1ctorino Freire 
Lobão ela Silveira 
BIgefredo Pacheco 
Wilson GonçaJve!! 
LeIte Neto 

TitUlares 
Argemuo de Figueiretto 
Bezerra Neto 
Pessoa de Queiroz 
Antônio Jucá 

TItulares 
Daniel Krlegel 
Irineu Bornhausen 
Eurico E!.ezende 

Titular 
Idem de Sá 

Titulares 
Lino de Matos 1 P'TN) 
Aurélio Vianna IPSBl 

CQMPOSIÇAO 

PSI) 
Suplenta 

1. AttiUo Fontana 
2. JoSé Guiomard 
3 eugenio de BartOll 
4 MenezeA Plment.e1 , Pedro LudovicO 

Pl'B 
suplentea .. JOsé ErtnJrio 

2 Etimundo Len 
3 Melo Braga 
4 Oscar Pa5So:s 

<l'DN 
Suplentes 

J Mllton Campos 
2 João Agl"lpino 
3 Adatpho Franco 

PL 

8.P.( 

Suplente 
Aloysio de CarWlho 

1. Júlio Lefte f PR' 
Sup:enr.es 

Secretário - Cid Brt'r,ger 
RJIoIIT\fões - Quartas feira/L 

2. Jost!phst Marinho lSem lezenda.: 

INDúSTRIA E COMÉRCiO 

Presidente - Senador Jo#: F'eJlClano ! PSD\ 

Vice-Presldt:nte - SenadOl Nelson MaCll!a:n I P'T'B) 

Tltulares 
José Fel1clanfl 
Atlllo Fontana 

NelsOn Maculan 
Barros de Carvalho 

AdolphO F'ranco 
trineu Bornhau~'tn 

Aarão Stelnbruch 

CO!'o~p[JRlçAn 

f'SU 

f"'fB 

UDN 

BPl. 

Suplentes 
Lobão dn Sílvelra 
Sebns1 iâo Archer 

Viva.ldo Limo 
O~cal PaSSos 

Lope.s da Costa. 
Eurico Rezende 

Raul Giubertt 

Secretária _ MarJa flelena Bueno BrandãO. 
R!J!.mião - Quinta!!:-fe:ros ás 16,30 horas. 

LEGISl.1.ÇAO SOCIAL 

PRESIDENTE: Senador Viva!do Lima fP. T .]3.' 
VICE~PR.'ESIDENTE: Senador Walfrcdo OurgeJ (p .d.n.) 

Titulares 

Ruy Ca..neiro 
Walfredo Gurgel 
Attflio F'ontnna 
Eugênio Barros 

Vivaldo Lima 
Antônio Jucá 

P. S. D 

P. T. B. 

U. D. N . 

Suplentes 

Leite NetlJ 
José Guiomard 
Sigefl'ctio Paehec& 
LObão da Silveira 

Edmundo Levy 
Pessoa de Queiroz 

Eurico Rezende Lopes da Cost~ 
AntOnio Carlos Zacharias de Assumpçãe 

P. 8. B. e M. T. R . 
Aurélio Víanna Aarão 3teinbruch 

SECRETARIO; C:áud:o T. Cn:ne!ro Leal 

REUNIOES: 3~-fei:.·as - ás 1500 hora.$ 
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A;:,ôsto de 1964 

MINAS E EI~ERC.iA 
p pgES:D&VfE: Sen:::.dor ,,~c.;aph~\t .4<'~<nho IP.B.I,) 

VICE-PRESIDENTE: sen,H'lor J''',e ~.nurio (P. r.E.) 

1'"ltuln.res 

:Benedicto Jalt.i".:lan!s 
Jefferson de Aguiar 

José Ennmb 
Argemll'o de F~guejredo 

João A.gl'lPlllO 
..tntónio Ou'los 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

B. t>. L 

::'Llplentes. 

P,' .. I!'o LL:du\"co 
F,Lmo Mtiner 

N.'!~vn \\laculan 
/,11' ónto Jocá 

.IO-f Cán;Jido 
Af~:l::O Arinos 

Josaphat Marinho. J0J!o LcHe 
SECR.I<.,""TARIO: CIáuito L 'Carneiro L~'~l 

POlíGONO DAS S2CAS 
PRESIDENTE: Senador Ru.v C:tr!1C 1'0 (P.S.D.) 

VICE-PF~~3IDENTE: Se~:",tI{il .l!w·é:jo V.anua <P.S B.) 
Titulares ~n!llen!et:; 

Rl.lY CarneIro 
&bost~ão Al'cher 

Pis Hu1t Rosauo 
Argemiro de F:~ueiredo 

João Agrip'no 
J'osé Cft.ndido 

P. S. D. 

P. T. B. 

. U. D. N. 

Sj(>;t;:l('d~) Pacheco 
Leite Neto 

O:uüt1io ,locá. 
J(~.<;t: Ern:'lrio 

~Op('c <la Cüstn. 
.4..nrónif} Carlo::> 

P. S. B. e P. R. 
.A.unHio Vianna. Jürlo Leite 

SECRETA.RIO: CJi>unio L ,C""'rnClt'o Leal 
REUNIõES: 5a.fe;:'~s -·:13 16,úO horas 

PROJETOS DO EXEC(jTIVO 
PRESIDENTE: ~n~dor Jooo Agr1plno (U.D.N.) 

VtCE-PRESIDE.!\~TE; Sl:-r:ado:r Wilson G-:)nçalves lP.S.D.) 

Titulares Suplentes 
P. s. u. 

Le:et· .Nero 1. \V~Jfl'ccto G1..ugel 
Josê Guiomal'd 2 José F'êEciano 

3 Ruí Cúneiro 
P. L. 

Mem. de Sá !. l\loysio de 'Carvalho 
P. T. B. 

BaiTa!> Carvalho lo E.'>','~Ulldo Levy 
Bcz erra Neto 2. l\'lclO· Braga 

u. D. N. 
Daniel Krieger ,. A,1tõnlU CarloS 

2. Adolfo Franco 
B. P. I. 

Lino de Mattü~ ,. Am'éDo Vianna 

f:,ECRETA.RIO: José Süart~ de Otjveíra Filho, eventual. 
REUN1õES; :".'+f(;ra - às 15,00 horas 

REDAÇÃO 
PRESIDE!I\"TE: Senndor [),.,<-Hmt Rosado (P.T .R.) 

'VICE-PRESIDENTE: S(!.~ ador Antônio Carlos (U.D.N.) 
Titu'''tre3 Suplentes 

Walfredo GUl'gel 
Sebastião Al'cher 

Dix-I;It.lit Rosado 

P. S. D. 

P. T. B. 

o. D. N. 

Lobáo da Silveira. 
Jl}$e Feliciano 

E[lmunuo Levy 

Antônio Carlos Eurico Rtzende 
BPl e S/LEGENDA 

Jm;aphat Marinho 
SECRETARIO' Neuza J. Vcrrisímo' ' 

REUNIõES: 4!l·feira. - às 16,00 hore.8 

RELAÇÕES EXTERIORES 

t'resldente -
VI~·Presldent.e 

Bened1to Vn/Jada, e.s cP8lJ, 
Pe.5rioa de Quelr02 'PTB) 

COMt>f)::.._"sAO 
ntuls;rea 

Benedicto V '\.11&<1 a.res 
Ftl1ntv MtUlel 
Menez~ ?i·oer:Ce! 
Jose GUloms..ro 

Pessoa de Queir~ 
Vivaldo l.J.Ina 
Oscar Passo.s 

Antllnlo Carros 
Jos/! Cllndldo 
RuI Palmeira 

PBD 
I 

• 2. 
,/ 4. 

PTB 
1. 
2. 
3. 

001'< 
I. 
3. 
3. 

S P.l. 

RUJ Cartle1ro 
LeIte Neto 
Vtc~r~o ~~ 
VVtlson ClO~Vêl 

Padre Cala~ns 
João Ag-rlpUlo 
Mem de Sé. _pU 

Aarão Stelnbruom fM'l"'ft) Llno de M'tttoI 
SectgUlrto JoI.o Bt.tbta 1!Ql'1,e)on Branco, 

, JIeU~ -. QUU1tíM- te1r'8.6
1 

AiS 16 nona. 

-

, . 

SAúDE 
PREsr::JEXTE: SC!lf\dor Sigefredo P3.CheCD (p,s.n.) 

v ~GE-P.1E';:)llJENTE: SW<;ldor José Cànctdo HJ D.N.} 

·r.t~Uare5 Suplentes 
P. s. D. 

':·~,2L,;:~lo P~~dl ;C) Wnlfredo Gur~l 
l' ~'.J"'J Ludovicu Eugenio B~fJ:m 

P. T. 8. 
Di:-:-Hu:t RDS:l~ :> Antôn:o Juca. 

P. s. P. 
R:1ul Glucel't.: Miguel Couto 

u. D. N. 
JO~2 cttntlido 

;::,l:CRETARIO: Ar::lcy O'Reihy de Souza 

fteu~1.óes: 5'!--1"eira - às 1600 hora.s 

SEGURANÇA NACiONAL 

PRESIDIL"N'fE: Senador l~ac::tr;ns de Assumpção (U.D ,N ,) 

Titulares 

ViciOl"Íno ·Freire 
José Gu:omard' / 

OSCal° Passos 
Silvestt:(;> Péricles 

P. S. D . 

P. T. B. 

u. D. 1"<. 
Zaclmrias. de As~:umpção 
Irineu BornhaUSen • 

. B. P. r. 

Suplentes 

R.UY Carneiro 
Attílio Fontana. 

Jose Ermíl'io 
Dix-Hu'" Rosado 

Adolfo Fra.nco 
Eurico Rezende 

Raul Giubert Aurélio Vianna. 

Sl!!CRETARIO: i\.l'eX'Sitke pfaemler 

1tEU!\"'1.ôES: 5?.-feira _ às 15,00 horas 

. SERViÇO PúBLICO CIVIL 

PRESIUSN"TE: Senador Aloysio de Carvalho (P.L,) 

VICE-PRlj:srDENTE: Senador Leite Neto (P .S.D.) 

Titulares 

L--eite Neto 

Slgefredo 

Dix-Huit Rosado 

Sllve.s~c Périclas 

Padre Calazam 

Aloysio de Canalhf)' 

P. s. D. 

1'. T. B. 

u. D. N. 

P. L. 

B. P.I. 

suplentes 

VictoriJlo Freire 

.F'ilint.o Müllet' 

Mele Braga 

Antõnio Jucá. 

Antônio CarlOS 

Mem de Sá 

Aarão Steinbruch 1\ Wguel Cout\. 

SECF .ETARIO: José Ney Passos Dantas 

REUNIõES: sa-teira. - às 15.00 hora.,. 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS 

paElSIDEN'J'E: Senador Lopes di> Costa (V.D.N.) 

VICE-PRESmEN'I'E: Senador Bezerra Neto (F.T.B.). 

Titulares Suplonres 
P. S. D. 

Eqgênio Barroe. JefferSOn de Aguiar 

Wilson Gonçalve. José ouiomard 
P. 'li. B, 

13eze-ra Neto Melo Bra.ga 

U. D. N. 

Lopes da 006ta lrínéu Bornhause.Jl 

P. S. P. 

Miguel Oouto , Raul Giuberü 

SI!!Cl1lBfAmO: ~. Pf.andar 

RlilUNlóBli: 4'-_ - iIo 16,00 b .... 
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A) Para Revisão do Projeto qUl3 

define e regula 8 PROTE· 
çÃO AO DIREITO DO AU· 
TOR 

Criu.aa em virtude do Requerimento 
n~ .f:80-G:t ao 8r. Senador Milton 
Camp06. aprovado ~m 20 de 1a.:1e~ro 
de 1962 

Des1gnaoa em l:l ae novmtlro de 
1962 

prorrugada -até 15 de dezembro (ie 
1963 em Vtrt.UQE ao ReQuenmcnu- ou. 
mero 19:i·6' aprovado em 12 1e O,e~ 
zembro de .9ü(l 

Completa0!;! em 4 cte Janeiro Of' 
1963, com a 'leslgnação CiOS Senn..,Te.s 
Senadores vascunceJos Torres e 
Edm undo LeVl 

Pronogaoa até 15 de dezembro àe 
1964 em virtUOe ao aequerunenco nU· 
mero t·, 198- 63 do Sr SenadO! Me!~e
ze.s Etlmentel ap~ovado em 1& ..te (Ia· 
sembro de 1963. 

Memllros (7) - Partido.s 

GIlberto MarlnilO - PSD. 
MeDezes t'uneDteJ - PSU. 
HertbaJd(. V lerra - UDN. 
Milton CamPllt! - UDN. . 
Vasoonc~06 rorrelS _ P"l·B. 
Edmund() LeVl _ PTB 
AloysiO doe Carvalho - PL. 

D!ARIC DO CONCRESSO NACIONAL (Sefão '!l Agôsto de f 964 6929 
• 

D) 

COMISSõES ESPECIAIS \ - &tê 15 de dezemOm de 1963 "'0 
Requerimento 119-6:&. apr. ~ 12 de 

... zembro de lQ62. 
Para estudo das causas queC) Para o estudo da situação - ate 15 ae dezemllro de 1964 oelo 

d ·,licultam a PRODUÇÃO do CENTRO TÉCNICO DE ·Requerlmento 1 138·63 apr. em li a. 
, ciezembro de 1963. 

ACRO PECUARIA e suas re- AERONAUTlCA E DA ESCO- <"",,,,pletada em 29 de autuO;. "~e 
percussões negativas na eo- LA DE ENCENHARI' DE 1962. 15 d, mOle a. 1963 e 23 de ao .. ti 
r-~tção AERONAUTICA. DE S JO- d. 1963., 

SÉ DOS CAMPOS Memoro, 116\ - PartIdOs 
Crtar:1li em VIrtude do Reque.r.ml'n~ 

to n~ "ti~ ti::l do ::ir. Senaom JO!!e Crlaaa em virtude Co H€'Q'jerUneD~ 
l:!.:rmtrto apruvaQ<.I na sessâc de 2.0 ae te. oq lI;i8-63, do Sr, Senao:,J. t'.!tilrE 
agõst-o Oe [!j6:1 Ualazaru., aprovado na sessao je la 

Qf Dovembr(J de 1983 
Oestgnaol:l em 'l:,! de agOSw de 1913. QesIgnada em 13 de Dovemorv de 
Pro:-ro~aaa 0/)1 1 ano, em vutU1.e , 1963 . 

:10 Rt"quer:mf>nr..c {J9 1 191 ·63 110 ~f'I- prorrogada até 15 de Cle'zem1Jfo (if 
abo ,sena.tj 'I o:;tge!redO fla.checo 1964 em VIrtude do ReQuemneQl,Q .... Ú· 
8pr~VaQ" eru Ib J.e Qeum:lrQ.u. mero L 158-63 Cio Sr Scn!1(JQl A 0'0-
1983. Qle JUC-à aprovadtl em 10 di :1o:!:!ern· 

oro de 1963. 
Membros (5) _ Ps:t,dooI I 

Membros (6) _ Par!J!:lf'\ 
JOSé tt'elléluno _ P$D. I Jose !"eljCltUlO - PSD. 
Slgetrt!Ot. t'acheco IVtcePt I - Ruy Carneiro - PSD 

:'dD Ant-Onio JUcé, - PTB. 
JOS~ ffirnurio IPresldente) - P'I'B Padr-e CaJaUUlS - UDN. 
Lop~ QtI; uosr,(l - ODN. I 
AureUt ""'Iu,rlnO ,Relator) - PaU. 
~eoretM;u; AW<llllll LegUta"vo, 1-1) Para o estudo das Mensa· 

Elú-lO AleKsnQre Ma.rqUN cle AlOU-l aen8 do Poder Executivo re~ 
querQtU' Mello t;, 

ReunlOe" .... f .. 1., ..... ' .. lO! ferentes à REFORMA AD-
"oru I MINISTRATlVA 

JetterS<JD ae AgUJaJ - PSlJ. 
Lobác oa SUlIelra .Z-~ ele "",orl) da 

19tiJ) - P$U. 
ltUl' carnelfo - PSO" 
l:5enedlctv vallaoaret: - PSD. 
Wilson UonçaJves 123 <:te Ii.o~u de 

1963' - P$U. 
uan:el K.rlegel - UL>N, 
Lot>~ ela UOsta IZtf ae .JutubtC 1Q 

Ht621 _ UDN. 
MUton Gampos eVlce-PreslocLi!.e} 
Herlba.Jdo VIeIra - UUl\I. 
!:Wl PalmeIra - U L>l"t . 
t:!uvesr;re t'erlcles I:.fJ Ce .. crU r:.e 

1963) 
8e2erra Neto '23 de abril de UHJ3) 

- PTB 
AIous(J Cel.So - P'T'B. 
Noguelta Oa Gama _ PTB. 

Barros Ca..wvalho _ P'l'B. 
AloySIO Qe (,.!arvalbQ tl"reSI.:tanl,c). 

- PL. 
Mero de Sé - PL. 
JDSaphat Mannho - S legenda.. 

E B) Para estudar a situação da ) 
- I Cr1aa.. por Ullclatlv.a da CâmfC'e. 

Para efetuar o levantamen-ldos Deputa404 aprovaC1s Delu ~ena.do 
to da PRODUÇÃO MINERAL 'em 1.12 1963. 

K) Projeto de Emenda â Cons
tituição nQ ];61 

CASA DA MOEDA 
Ctlaáa em Y1J"tuoe 110 aequerunen· 

to QII fMn~6:S (lQ SI l:1enaaor ".ttfll'<: 
IOD el. Ae:Ulat aprovado em lf h 
a.gÔ!SW a. 1963 lJe~i1inact8 em 20 .,. 
&II/lotc d. 1963. 

Pronogaa __ te 14 de _ 4e IIM14 
(90 Õll1,8 I em virtude do R&quertmen. 
to n(lmerCl 1 160- 63. do ar. Sena.aor 
.Jefterson de A,g' . .uar aprovado elO 10 
de Clezembro de J98fI. 

MemllrOl 11) - PartldOl 

Jefterson c:1e Agru&.c t.Prealceote 
P9D. 

WUson Goncalve.,t; - PSD. 

Artbw VU'iWO - ~'B. 
Edmundo t..eV1 - P'lts. 

AClOlptlC Franco _ ODN. 

Eurloo Rezende IV1CeptelSldente) 
'JDN. 

J~~Phat Martnllo - S/legencta. 

SecretárlO: O!lClaJ Legl.Slatrvo, 
PL-lS, J. B Caste10Q Branco. 

DO PAIS e estudar os meios MembroO 1/61 Partldoa 
• •• ! Senaaorel: 

capazes de pOSSIbIlitar ai w= GoIlçalV" - PSD. 
suu industrialização 1 Leite Neto - P5D, 

Cr1.aOoa em 91rtu<1e \1Q Requerunen. 
to D~ 666 .. 6::'. elo Sr _ Senador .. Or&I 
Ertnirlo, aprovado na tes.sAo de l' ae 
~et.embrc de 1963. 

Sigelredo pacto.co - psu. 
Argemll'1> de F18ueueao _ I'fB. 
Edlnunclo 1oeV1 - PTB 
AdolPI1o Franco - UUN, 
João Air!PlIlC - UOl<. 
Auréll() Vianna _ PSB 

Destgnada em 19 eM setemllrtl ele Josapnat M:artnho - Sem legf'nl1a. 
1963. Deoutadoa, 

Pro!'To;;aàa em .vtrtude elo :Reque-. ps'hustavo ca~ema tPreslQenteJ -
rltIlent.o nlo< 1.159·63 do sr. Senlidor I AaerbaJ Jurema _ PSD. 
Milton Campos, aprovado na s~,o Laerte Vl.:ra _ UlJN ISubSt1~UJdC 
de lD de dezembro de 1963. pelo eputado Arnaldo NOIlUelraJ. 

Memoror: (9) - Partld~ 

Jose t<'ellClatto _ psu. 
Attilio Fontana - PSD. 
S;ugêLUO Harro" - PSD .. 
J()s.- E:rmirlo t.Re.lator) _ 
Bezerra Nekl _ PTB. 
Mele- Braga - PTB. 
Lop.. lia Oost.. - ODN. 
M1JtoQ Oampoo IPl"fIIldentoJ 

VUN. 
J Qllo Lelte 'V1Ce.Pr.) - pa. 

I) 

l!eltoJ DlIl4 - UDN. 
Doute1 de AD<1rade - PTa. 
Arnaldo Cerde1ra. _ PS~. 
Juaret fávora _ P;'\JC. 
mwal<1o Pinto _ M"L'R, 

(QUt UJl::W()t, SOlSlU~ AS MA"('~ 
RIAS OA C().\lPE'f'f..:NCIA IIlH' 4'" 
TIVA UO SENI\OU tNCU..'Ii'1>IJU 
AS OI!. (~ftor~OR 1\ ~~\:ONl!:HAC.i\O 
DOs (;HEFES D~ MISSAO 01 .. 
PLQMItTI(.a t'k;UMA.NILI\'l'1! E 
APROVAJ( O I!:S'J ARI~LEt l~tt .. "'l~ 
TO O HOl\lPl!\H<;r-,:TO l!. U RI:!.A .. 
TA.:\1ENTO ol ftEL.~Ç()E:S Ul
PLOMAl'lt,l\~ CO~H PAISI!:S l':S
TIti\S(~ElROS) 

ELeIta em t de outUbl ode 1961. 
Prorl'U~<IqB 
- ate JD ae aezemllro ele 19ti:.! oelO 

Requeflmen{.(.. ,W7·til agr. em 14 '1' 
'1p'.(;I;'Mi)rc df; 1961. 

- i.te Lb ae ae2emoro De ;9:);; p\'.o 
Req L J39-ti3 apl em 10 de llt"zew_ 
QfQ oe 19fiJ 

QomPJet·l:I.aa em ,9 de autuoU) ae 
1962 e 24 de a.b~u de 19f.i2 

Memorot, dtlJ - PartlOQ5 

Meneze« pImentel - P::iLJ. 
Wl1san Gonc,:111ves 12::1 ele >torU de 

1963) - presIdente - pSlJ 
Loi)fl.o da :ii.lvelra. - P~D. 
Rl1l' CarneIro '23 de a.brlJ de J903J 

- PSD 5ecreta.rlo: AUX1.ll.ar Loegl.Sl\.nilVO 
C) Para o estudo dos efeitos PL-10 AJexan<lre Marquea ele A1t1U. 

da INFLAÇAO E DA POLlTl. QuerQue Mello, 
CA TRIBUT AR IA E CAI\"31AL ReUI1l0es: li .. felr .. ao 18 bor... . 

Para. no prazo de três (3) 
meses, proceder ao estudo 
das proposiyões que digam 
respeito à participaçáo dos 
trabalhadores nos lucros 
das emprêsaa. 

Grudo Monal.tJ I.. de outu'Jro de 
1964> _ PSIJ 

Eurlco ae.zende 123 de allnJ de 
1963, - UDN 

SOBRE AS EMPR~SAS PRI- -- I 
VADAS F) Para estudar a situação dos 

Orlada em vU'tuQe Jo Requer1men
to n" :,31·6::l do $e SenadOJ Gouvee. 
VIeira_ aprovado na se5&A.o dft 3 cle 
agOsto de 196"J 

Des1i!la.a.a era 8 de agOsto ele 1963. 

Prorrog"". em vtmJOe <10 Requen
mentQ a Q 1 161 de 1963 do 68nt101: 
Senador AttU10 Pomana apNva.1o 
em' 10 de dezembrQ de 1963. 

Membrm 15) - partidO! 

AttUlo Fontana ?resldeDtf 
PSD. 

Jose 
PSD. 

Flü.ciano (Vlce-Pr .) 

JOSé Ermlr10 - Relator - PTB. 
A.dOlpho t'tenC() - UDN. 

Aurél10 Vtanna _ PSD. 

Secret.àrta: OtlCJaJ ~tl' .. 
~. JUJJe!a aJbeuo """ --. . 

TRANSPORTES MARITI. 
MOS E FERROVIÁRIOS 

Ct-J.a.Qa em yU"tude do RequeriJlleD .. 
to D' 752-63. <10 ar. 6.0840: J".é 
Erm1rlo, aprovado na se.ssAo de 13 de 
novembrc de 1963. 

lJes\gnaoa em 13 de novem!:trQ i1e 
1963. 

Prorrogada até 16 ele dezembro oe 
1964, em rutude ao RequertmeDto 
n' 1 162-63 do ar. senador Jillio 
Le1te. aprovaào em 10 àe dezem:o:c 
de 11162. 

Membros (5) _ Partldo.t 

AttLlIo l:i'O-utana - PSD_ 
Slgetr~Gto P8Cbeco _ PSD. 
JOSO ErmJr10 _ PTlI. 
lrtneu Bornhausen - OUN. 
Júl10 Lelte - poR_ 
Secretário: AUXiUar Legtala.tJVO 

ilL-10. Alesandft M. 1St A. Mello, 

MEMBltOS 
Senadores: 

Bezerra Neto _ pre.slden~ 
Afonso A.r12ws _ Vlce·PrCSlaente 

'Jeflerson de Aguiar - Relator. . 
Leite Neto 
Nelson Maculan 
Eurico Resende 
A uréllo Viann. 
Secretária: Ara.cy O'Rellly de SOO2à 

COMISSõES ESPECIAIS 
PARA O ESTUDO DE 

Dantel Knegel - U UN. 
Milton Campos t Vu;e· Prea1.deu\.O) 

- UDN. 
HerloaldQ VIeIra - U UN . 
Lopea da Cost.a _ UDN. 
Sll\-"estre PéncJea .....••. , _ P'fB 
Vi vaJdO l.ima - PTB, 
AmaUl'l' Silva (24 de abr11 lIt !963). 

- PTlI. 
Vaca .:10 Senauor PlDto F'erretr& 

(2~ de abnl de ]m) - ReiatOl 
P'I~. 

Alo}'s.1O àe ca.r\'alho ,- PL. 
PROJETOS DE EMEN Lino d. Maca., - PTN .• 

DAS A CONSTITUI(' ÃO L) Projeto de Emenda à Cons-
J) Projeto de Emenda à Cons· tituição nQ 8;61 

tituiç§o n9 4/61 ISIIBRE ~XONt:I{A<;AO POR PRO. 
IQUE DISPOR SOIlRE VEN'·IMEN. POSTA DO SENADO DE CREF8 

ros DOS MAGIS1'RADOSI . DI! MISSAO DIPLOMATICA DIl! 

Ele, .. em :n de lUll ,. ae 1961. 
f'rorrogaóa: 

- ate 15 do dezembro de 1962 ~lO 
!tequOrlmt.DIO .-'1 _. em 14 IH 
d~JM~~~ 

CARATER l'ER!\'lANENTEt. 

EJelta em (; de outubro de l11J1. 
ProrroKacta: 
- a~ 15 de dezembro de 1'9621 geiIt 

çIe "l)elro d. 1961: . 

~~Io -8l, .,.~~~., "" 
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AgÔGto r"'! 1 S-S4. ._--",,------ ---. - -
. - &f.f ló a, lar,~llV UI;' 1l/;i:1 ,,. .... ) ( .. ..I(I.O,\'I.;Ht\1 em 30 de m~reo 

ReijU~nUJt'IIu. I~H (j;l .Pl\lV!t(h, toro ,ir Ir iilti, ~9 <1~ u',~tubn .. de 1962 -. :3 
de dP:Lt'l1llIH dE ,!lo:!, ionJ ,ar "9+1:1 

~ .. tI lt lf' Je I"IIJOn il'f ~tii -r.( l'I4e;nu'~ '161 _ ParUdoa 

Col Jvâ4t A:.j.nUill(' "l:S o .. It.:11"ll -'lt: u·ti; 'S) Prol' ato de Emenda. à Cons .. 
de- _ V.ce~t'rl!.'>.(ll"f U: _, utn. 

U:.IO.e, t{: .t>:":(!1 U u~ i t1t\.uçáo n~ 5"62 
~lJve..~trt- 1'-';:':"1',(-:- .,~ \l~ a·,H\1 Ot ·l)I~ji'iu.'.. sonUb A KN'I'REGJ\ AOS 

Reqt1er:nWIITt I HU fi;; I!U:-'· ... "".h. "lT' 
la de l€".f'l\\'.}f\ rh l1Hti ll·!tt:r"""", (11' ~gUllit _ p.sU I W!i~ ~lb I MI'l\Il'PUJ~ 11(0,; :'0% (),I\. !\KUl'..-

;o.,:\1~~E"lr!l ~H ,i'WI.! _ t"'"J~. ( ,\IJ~,~ 1\0 uoS ~S'I"t\lJtJs 'Jl!A~-
Ó<ll3arru,). l:/H'Ii:llh, " 1-"1 t1 UH E:\.t EUER AS "-ENUAS Ml) ... 

AI'IV514 dr ..:an'i'1.I1'l t-'I. f\7H U~"J~, 
A'..lrf'!i1O V:f1nt:~ ;[, 0:::1:: :;t1nJ 't.1 

UJIj~) _ .{ela 10' _ t'~H ~u~nJl: em JJ ele setemllrc 'ie. ~~~. 
Ce -- . ~rurr')~{<.\ca: 

(J(.rpp,(>'iHH\ ~m Ui (lt" flj 1 I'ç.l" ~f I ~ .. '<IJO \.j(Jli.,:Il.V~ ;:,13 <1 • ..otn 
19'i:t {9 .1f ........ t\.t{H\,> oe IU'ia n 11' ,i .. J~ 1"':.1" 
&Orl< 1F ,!Hl:{ rt ,,, f;I ~'II~,r(J - PSlJ 

LNIi<l\ <J.. j,Jllelra -' tJSO 
; .. ,bJl1( ,VI'JtH1Jn .;l9 de- uutubro 

~:lPI r'/t!~ r' .ilr;J.IC, - t':')U 
,H." ";l1n,r.J~ Ú r.e -j,)"!. 1:" 1\;1\3 

- r':'ç.,.;.d.'td,t r'.~I ... 
LI'Ofh 'j<l '"iiJ\if!tr~ - I-J;iu 

~;; ,J,t' t':lrh ;-;. 

MlltuO uampoa - UUN. 
Heuoa,<1r "iel.r<l - Ul>N. 
Rm !?dm~l.f» -UUN 
Amau.r~ titl\la - 1.3' Qe 

19E3' _ I:"TB 
Barros Cal"J'olLho - P'fi3 
A ~geru~ro de r'lguelr~eÇ!(,) - P'rS, 
Bt>zerra Neto .23 de aorU (Se i9-63 

_ p'fB 
AJO,.V,,:o de Can'alho - PL. 
Ll.rltl de Matos - PN. 

N) ProjetQ de Emenda 
lituiÇão ,,9·10,61 

à CO"'· 

tAPLIl,At;AU UA~ ('O'. i\S Of. 1M 
POSTOS OESTI:'<AOAS AOS ~IU· 
NICtPIOSI, 

Elelte em 28 de d.ezerntlrc de ~ 9'C~ 

_ ~w Jfi de dezembrc de 19'63 aHc 
Req 783·63 aprovado em 12 de de· 
zembr" qe 1962. 

_ a.té l~ de <1ezembro de 19M Of'lc 
Req 1 14.2-SJ aprovado em 10 <j~ ou
tubro de 19S5 •. 

,:1'1'" t>:Si.l 
Ml.\ul' ', ... !j:"~J." - U1>N. 
t,i<-'r;:;tI,QI v~",.;a - UUN. 
l.r'~o;;~ 1?o \,..".utl"B ~ - U~N, 
J<J;)( ,\~:-lU tll. .;l~ de aonl <le lQ&3) 

Eleita em lO de maio de 1962. 

Prorrogaaa: 
- ate lb ae d.e'lemo!'o de 1962. pelO 

Req l85 .. 6~ aprovada. em U 4t de-
7~mbro de U,l6~ 

- atll_ lb ele deaeffillrQ de 1963 pele 
H.t"Q • 144·6:i aprovado em lO dp de-
zembrQ Of 1963, 

COrnpletaQtt em a3 de abra de LSQ.. 
Membros - PartJdoa 

JettersOD de /\gUlal -, PSP. 
WHSOD GOllÇaJve.s '23 de abril de 

1.963) - tl'SD 
Ru~ 0arnelro - PS. 
Menez~ Pllllentel - PSD. 
Milton Campos - UDN. 
Heribaldc V\efta - OD1;9. 

EtlrlcO Re~ende (23 de ab:11 df 
'S53, - UDN. 

'Q) Projeto de Emenda 
t\tUlção nU: '2 tl2 

.f~S J I J I I "0\;1 IJlSt 'HOH '\j .,t. f\h 
VI!: HI!;\'JJ.,,"S E.U f' 'U (I:t taU ... 
Mt~i\1( II'II'~I " 

_ u ~e .tl oJé' oeteml:lrc; di 
'tti'll' .. ..;;l;li!:'Llk. U" • 14·I~'iJ 
Ç;iJ) l:i ::11": ::lf'7,emOrl. de 1962. 

;Qti3 ~E'J.O 
<,IíJl U~ ..... ( 

_ <ll,e " at Qezemorc a!! 1\.Jtj" ~i~ 
rtt"l.i'J(~f.:nt'r:lA ',141 ti japrulta,J( t'D 

"" .tt- 1I:'zt':lHlrt dI!' 1963, 

Ct·nq,Ht'l.a& em ~63 ae t.br1 Oe i.~ • 
.\km'llOJt> - P4rt1Q~ 

T) Projeto de Emenda à Cons
titUição nq 6 /62 

IAUMt-:N', A ~AHA QUATRO o NU_ 
l\U:UU Dl'.: REPRESEN1·A.\ITES 
UO:s ES'I'AUOS E UO DISTRITO 
FEn~:RAI NO SENADO). 

1:!:1el' 8 em 13· 9 62 

Prl.Jrru,!!3un' 
- ut.E" 1;) J2 63 oelo Req'lerfmento 

i90~õ2 aprovado em 1.2 12 6'.'.: 
_ ate i,3 l:t M pelo R,equenmento 
148-63 a.p.rQvBdo em 16 12 63. ' 
Comp:er,ad .. em 23 -4 63, 

Me:noros _ part.JGOs 

Jeft~r.sl!1J J~ Aguaf - PSD 
Ruy CarneIro - PSD 
wbao da Silveira - R~jator 

?S1.J 

W:1.SVn 
PSlJ 

Oont:alves (23 4 63) 

Meneze:;: PImentel _ PSO 

MUtvD campos -UON 
HerlbaJdo \lteU'e - lTO.N 

JoS"Onal Martnho - (23 4 6;n 
UUN 

ele ~ uame. ltneger - ODN-
guru:o H,ezenCl.e _ \2~ .... 63) - V'1 .. 

ce-Pre,'wlente '- ODN 

N()g"'..lelra da Gama - PT6; 

Barr~, carValho -

Múrn de S11 - PL 

Aar~ Ste~nbruçb _ 

" vaga ao Senadot PLOto ~errEirc. 
,23 ~ 63! - Presidente ;... P'l'P 

NO~!)eJra dA Gama - PTB 
8!lfro~ Carvruhc _ PTB 
Mem de SI':! - Pl 
JutlC, Leite 123 4 631 - PR 

U) Projeto de Emenda à 
tituição nq 1/62 

Cons. 

I H,EVUH:\ t\ t!;M1'.NUit; t'O.sSTITV~ 
C10NAl 1'11',1., QUI!. lNSl.'lTtJllJ o 
S1S I'I!;!\tA PARLAMEN'l'AU UE 
HO\'I;!'Rl\O t!: o t\.R'1 SI [)A t'U;"l;1;~ 
I'ITIII<;AO FEIJERAI.. DE 18 OE 
,s..:.:TIo:.H"RO OE (946). 

prorr'Jgada: 
- at.E' 15 12 63 peta Requerimento 

791·6~ qoruvad.a em 12.12 6l; 
_ alt" 15 12 64 Dele ReqUltrtr'nento 
149· 63 aprovada em 10 12 6::J 
CQmp~et.ada em a3 -4. 53. 



MemlHO! _ Partidos 
JetterSQD de Agmar -o. PSI) 
ltu1 Ca.ruetro - PSD 
l'edro L-UÔOVlCO _ PSD 
Wilson Gonç.alves t2340 63) 

5D 
Bcoed1U> vaUadarea - PS]) 
Meneae!- P:.mentel - PSD 
Milton camp"" - UDN 
HerlblUdo Vieira - UlJN 
EUrico Rez.ende 423 _ 4.63) - UDN 
Dantel Kr\eger _ UDN ' 
JoiW Agripino '23. 63) - UDN 
Amaury Si!va c23 4 63i - PTB 
NOgueua da Gama _ P'T8 
Barros carvalho _ PTB 
Mem de Sá - PL 
R,aul Giubertl - PSP 

') Projeto de Emenda à Cons-
tituiçâo n9 1/63 

TRABALHO DE MULHERES E ME· 
NORES E TRABALHO EM iN· 
DUS'tRIAS INSALUBRES). 

Deslgnada em 23.4.63 

Leite Neto _ PSD Afonso Arino! _ OUN I Designat.\i em 2.S 5 1964 
Ama-ury SUva _ PTB J..,.phat Mannho _ sem Leie~d.;l, Jetrerson de Aglljar· IPSD), 
Bezerra Neto _ P't'B Raul OluberlJ - PSP I AntônIo Balblno ,PSD). 

.". Vaga do senador Ptnto Ferreir. JO!é LeIte - PR W:lson Gonça~\'e,f ,PSDJ. 
_ ?'l')3 \ Ruv Carneiro 1 PSD) 
.". vaga do Senador Edua.rdo 06· ' -- Menezes Piment-eJ . PSD). 
talão ,Vlce~PreSldente) - prB IZ_2) PrCI'eto de Emend'" à Edmundo LevI IPTBI. 

V d S d Ed d A3 ~J. Bezerra Neto IPTE' ;mBJ ~ga ~ ena or UM o - 'ConstitUição nl? 7/63 AI'thur Virgilto ,PTBl. 
i . O.3Cal· PtlS$OO IP"J'B. 

1l:t;.rlco Rezf!nde - Prf" ,1CtI (TnANS,,'U{l~Nl'lA PAllA A RE- Afonso Arinos ,UDN), 
Mlltc;>n Campas - ODN SERVA 00 I\IIU'JAR OA A1"J\'A MHwn campo.. o; ,UDNI. 
Damel Krieger - UDN QUE SE (;ASl.HU.\'l"AR 4 CAUlJO Eurico- Rezende lUDN). , 
Aloyt1c de Ca.nalho - PL Ii:LK1'IVOI .4.1oy-S"Jo di!' Carvalho ,PL). 
Josapha·· MarUlho - Relator. t Jo.'Oaphat Msrinh.: BPI)" 

Sem Legenda DesJgnaaa em " 10 63 !:urflio Vianna 'BPI\ 
Prorroga-da até I:) 1:& 64 ,pelo Re~' p,arão 8teinbru-ch IBPn. 

quertInent.o oúmero ! 156-6:;, aprovtl.~ 1. __ _ 
Y) Proj€10 de Emenda à Cons

tituição·n9 4/63 
(CONCEDE IMUNIDADES AOS 

VERE4DORES, 

Oes1gna.d.a em ZO.D.63 
Prorrogada a.te 1r. 12 64 oelc Re

querimento Dúmero 1 153·63, a.prova. 
do em 10 12 63, 

do em 10 12 63 

Memor", _ Ponldos COM ISSõES 
JellersoD Qe "gUla' - PSD I PARLAMENTARES DE 
Ruy corne're - PSD lNQUÉ[{{TO 
Wilson Guneal re:o - f?SD I . ' 
Jose Fellclant.- - PSU CHIAUt\:; OI!. At;OItDO COM o 
WaUred() Ourgel - PSD AR'l 53 OA. CONSTITUIÇÃO E 
ArgemU'Cl d~ FIgueIredo - PTB () I\R"l. 149 AUNEA Ao DO [{E~ 
Bezerra Ne·o - P"1'B (HMENTO INTERNO 
Sllvestrt pencle.s - PTS 19) Para apurar . aqu·, ·ca-o 

Prorrog.MIA até 15, 12 64 p610 lU
uerunento 1.151)~63, apr.ova.dO em 10\ 
e dezembro de 1963. 

Membros _ Pa.rtidos 
JeftarWD de AgUlaJ - PSD 
Ruy Ca.rneiro - I?SD 

Membros _ pa.rtiOO8 
Jefferson de AgUiar _ !;ISD 
Ruy Carnel.to - PSD 
Lobào da SU ve1r p - PSD 
\VllSOD GonçalVes - PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
LeIte Neto _ PSD 

Edmundc L-evJ _ prB a SI., 
Eurloo Rezende - UUN pelo Covêrno Federal. dos 
Milton Campos - UlJN acêrvos de concessionárias 
AloyslQ de Carvalho _ f'L _. • 
Ala"", MIna, _ j)DN de serviços publlcos e a 
Josaphat Ma.nnho - sem Leg'c-nd-a importacão de chapas de 

Lobão dJl Sllvelr. PSD 
Wilson Gonçalves Rela"ar 

Amaury Snva - PTB 
fJe?erra Neto - PTB 

JúJio Le!te - PR ' C· S· . aço para a la ,der:.lr-
gica Nacional. 

'SD 
PSD Menez:es Pimentel 

Leite Neto - PSD 
Amaury Silva - PTB 
Bezerr~ Netc - Vlce .. Pres1dentt 

à CrlaCla pela ResOJução númerO 11. 
de 19tJ:J asstnada pejo Senhol .NelSon 
Ma.culan e mais 28 Senhores Sena

'~N IAUTUNO.l\l1A DUS MUNll..'IPIOS! aores apre,senUtda em 30 de mal( de 

'"" Vaga do senador Plnto ~ _ .... 0-
_ PTB Z-3) Projeto de Emenda 

Constituição n9 8/63 Silvestre· Pérlc1es - PTB 
Adalberto Sena - P'I'B 
Eurteo R.ezende (23 4 63) - ~~ 11lH;3' 

TB 
Vaga do Senador pune Ferrelra _ PTB 

Milton Campos - UDN 
Aloysto de carvalho - pt, 
Josaphat Marinho - Sem Legenda 
João Agripino - UDN ';;'llvestre pér1cles - PTB 

Argem1rO de Figuetreao - PTB 
Eur~co Rezende (23 4 63) - UDN " 
MIlton Campos - UDN Z) Projeto de Emenda à Cons--
Daniel Krieget _ ODN . .. 
Josaphat Marinho - Bem Leg.ndo. t'tuiçao n9 5/63 
Aloysio de Carvalho - PL 

V) Projeto de Emenda à Cons-
tituição n9 2/63 

(DIREITO DE PROPRIEDADE) 

De.s.1gnaaos em 23.4.63 
prorrogada; 
_ a.té 15.12.64 pela Requer1mento 

.151-63. aprovado em 10.12 53. 
Membros _ Part1doB 

Jefferson de Agu1.a1 - PSD 
Ruy Carneiro - "Pr~tdente - PSD 
Lobão dJl Silveira - PSD 
Wilson Gonçalves - PSD 
Meneze:s pimentel - PSD 
Herlbaldo· Vieira - Vice·pres1den

, - ·PSD 
Amaury Sllva -' PTB 
Bez.~rra Neto -.,.. PTB 

•• , _ Vaga do Senador p'.nto Fel'
~lra _ PTB 
SUvestre Pêr1LÚes _ PTB 
Arfw V1rg1!lo- PTN 
Eu;rICO Rezende \23,4 63l - UDN 
MUton campos - Relator _ UDN 
Jo;'o Agripino - ODN 
JOlJ.J ph.a.t Marinho - Sem Legenda. 
Alpys1o· d. Carvalho - PL 

(DISl'OE SOBRE O IMPOSTO DE 
VENDAS E CONSIGNAÇõES 

Des'gnada em 31.1\.63 
Prorrogada até lõ.1Z. 64 pelo Re

querlmento nQmero 1.154-63, apro-
vado em 10 12.63 , 

Membros _ PatUd-os 
Jefferson eM! Aguiar - PSI) 
Ruy Carne1r-o - PSD 
Lobão da Sllv.lra - PSD 
Wilson GonçalVes _ PSD 
Meneze.s Pimentel - PSD 
Leite Neto - PSD 
Amaury S11v, - PTB 
Bezerra NetO - PTB 

. .. Vaga do Senador HUmborto 
Neder - PTB 

Argem1ro de Figueiredo 

Eurico Rezende - UDN 

MIlton Campos - ODN 
Dante.t Krteger _ UDN 

_ PTB 

AlOYSio de Carva!bo - PL 
Josaphat Marinho - Se mLegenda-

Z-1) Projeto de Emenda 
tituiçâo nq 6/63 

IINELI!GIBILlDADE) 

Designada em 2.10.68 :) ?rojeto de Emenda à Cons-
tituição n9 3/63 qu=~~On~l!,.oI5i.1f5:!53,o·~~ro~:: 

mSP{)E S{)BRE A ADMINISTRA- do em 10.1283. 
çilo 00 DISTRITO FEDERAL E Membros _ partidos 
IUATI<RIA DA COMPET~NCIA 
PRIVATJV A DO SENADO). ·cX 
De51gns.Cla ero a ó. 63 
Prorrogada até 15.12.64 pelo Re

uertmento 1.152-63, aprovado em 10 
- d.ezembro de 1963. 

MembrOl - Partldol 
l&tferaoD de A.gu1ar - PSD 
rtuy Ca.rnelro - PSD . 
I,obl!o· d. Sil~.lra - PS71 
:WUso~ Gonça/Vea - PSD lioSen.... PImentel - PiID 

Jefferson ele AguIar - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 
WlIson Gonçalv ... _ PSD 
José Fellclanc _ PSD 
Wallredo Gurgel _ PSD 
Argemlre de FIgueiredo - P'l'B 
Bezerra Neto _ PTB 
euv .. tre Pét1cl.. _ PTB 
Edmundo LeVl - PTB 
Eurico _de - ODN 
MIItoa Campoo ... 0011 
Aloysio d. C&rvallIO _ CID:t 

eslgnad,a em 22 HJ 63 Desi"'nnda em 31 de OlMo OB 1963 
Prorrogada ate lã l:d 64 oelo Re·l_ Prazo _ 120 d'as até 28· de se ... 

querimento nOmera i l57 ·6iJ ap!()i.- ~embro de 2963. " : 
do em 10 12 63 . prorrogada; 

Membros - PartIdos _ Por alllts 120 dIas, ~m virtude 
Jefferson de Aguia.r - P6C da aprovação (10 ReQuerlment() n"O.. 
RUy Carnelrc - PSD mero 656~63 do Senhor Senador JoãO 
Jooé Fel1clano .. POSO AgripInO, nA sessâo de 18 di se'em" 
Wilson GonCalver, - PSD bro de r9cr3 (21 horasJ 
Bezerra Neto - Pl'B _ pOl mais um ano ,;m virt1ldf de. 
Edmundo LeVJ - PTB aprovação do Requerlmento llú.cuetO 
Argem1ro Flgue1redo - PTB 11 173-63.' do Sent.lJr üenador Leite 
Mele. Braga - E'TB Neto, na sessão de 12 de deaembrp 
Eurtc<" Rezende 123 4 63) - UD:N de 1963 
Aloysio de Carvalho _ ODN 
Afonso Armas _ UDN 
Josaphat Marinho - Re1ator 

Sem Legenda 
Aurélio Vianna _ PT!1 
Júlio L!lte - PR 

Membros - Part1ào.s 
Jetrerson de Aguiar - PSD 
Leite N etc (Presiden te I - P30 
NelSOn Macula0 - PTB 
João Agripino ,F,ela.ton _ UDN 
JOSsphat Martnho - Sem t..egenda. 

Z-4) Projeto de Emenda 
Constituícão n9 1/64 

• '2.·) Para apurar latos aponta
a dos da tribuna do Senado 

, . 
(El-eiçã-o automát-lca dt VJC'e.PrIe

Blden-~e com o Presidente da Repú" 
blica>' 

Designads em 26.2.19064 
Jefferson de Aguiar IFSD). 
Rluy Carneiro (PSD-
Lobão & Sl1 veira tPSD). 
Wilson Gonçalves IPSO}. 
DOISé Feli{'jano ·PSD). 
Bt:zerra Net\.. PTBJ Q 

.. ..rthur VügmO ,PTB) , 
A:ltôni>. JUcé 'P'fBl. 
Oscar Pas,os IPTB) 
Antonio Carloi- 1 UDN) , 
Aloysio d-t Canalha tPL) I 
Euncc RozendE' mDN). 
Milton Campos IUDN) , 
Josaphat Marinho (BPI). 
JúlJo Leite IBPIl -

Aurélio Vla-nna 1BPI>. 

Z-5) Proj€1o de Emenda 
Constituição n9 2/64 

à 

e outros. relacionados com 
irregularidades graves e 
corrupção no Departamen
to de Correios e Telégrafos 

crlada pela Resolucão númerc. 3'3 
de 1963, 8SS!Iladl'l pelo senhor Jef
terson de Agutar e mais 33 Sen.borea 
Senadores 'apresentada na se.s.sft.<l de 
30 de outubro da 1003). 

Prazo - a tê o f1m da sessão leg1s
JQtlva de 1963. 

Prorrag-ação PGI eo d1aB !até 15 de 
marçO de 1964. em Virtude do Ra
querimentC' númerO 1 163-Em :10 ·Se .. 
n110r Senador WUson OonçaIvfe 
aprovado nll sessãCl de 10 de dezem
bro de 1953 <21 30). 

Designação em 6 de dezembro d. 
1983 

Membros (lU - Part1dos 
Jefferson de Aguiar _ PSD 
LeIte Neto - PSD 
AO'iI1o Fontana - PSD 
Wl.lson Gonçalves - Presidente _ 

PSD 
(DA nova redação à allne. a, do Artur Vlrgn!o - PTB are. lQl • &1 Item IX dO art. 124 da Bezerra Neto 18.11.53 - VI .. ·Pl .. 

COnstltlJlção Federal, a flm de esta- '\dente _ E'TB 
belecer que sejam processa<lOlS e jul- Mello. Braga _ PTB 
gados. nos crimes OOmUllS: Jollo Agripino _ ODN 

_ "" tnembroa do COngresso Na- Daniel a:~et - UDlf 
.1ono>J. polo Supremo ·Trlbunal Fe- f!lUrIco Rezende (23.4.631 - VInI 
tlérál: . Auré!J.o VIa.nn. - PSB 

• Secretârlo: AuxUlar I&g1>lat! ... 
LttiIfaj ... "lIl.mbros da. A.8semblê1.. IA- P~~, J. N01 P""" D&Ot» 
.. peIoe Trlbunà4 de .1u$tlça) • Loollo de SU~.lra - P8D 
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CONGRESSO NACIONAL 
?REtJIDÊNCIA 

Convocação de sessão conjunta para apreciação de veto Presidencial 

19ô4. 

Senador CAMILLO NOGUEIRA D.\ GIIMA 

Vice-Presidente, no exercício 
=ta Presidência 

Senado Federal, em 2!" de agõsto de 1964. 

J 
'SENADO FEDERAL 

/ 2' SESSÃ{} LEGISLATIVA ORíJlNARB, DA 5~ LEGISLA.TURA 

TA DA 137' ESSA 
DE AGoSTO DE 1964 

( Extraordinária) 
~~~~NQJA .>os· SBS MOIIRA 

Ml;UAD'-; E NOGUEIRA . .I)& 

..QA~ 
As 10 horas acham-se prezentas 05 

Srs. S'enadores: 

Adalberto Sena. 
José Guiomard 
Vivaldo Lima 
Lobão da Stlveira. 
Eugênio BaITOs 
Sebastião Afcher 
Victorino Freire 
Joaquim parente 
Sigefrecfo Pacheco 
AllMnlo Jucá 
WILson GônÇalVN 
.4066~_ 

Walfredo Gurgel 
Argemtro de Figueiredo 
João Agripino 
B3rros Ce.rvalho 
Ermírio de Moraes 
Silvestre Péricles 
Jooé Leite . 
Aloysio ue Carvalho 
Alcysio de Carvalho 
Eduardo Catalão 
Josaphat Marinho 
Eurico Rezende 
Llno de Mattos 
Moura Andrade 
Nelson Macu:-.n 
Mello Brag6 
Guido Mondln 
Mem de Sã - (28L 
Q SR PRESWENTE 

(Moura Andrllde) - A ll.<lta de P'fe-
senos aCUSa o comparecimento de )J 
S.!'l'. senador... Havendo nwnm lo
âiíI. _ aIIel'fA a .... 110 .. 

Vai ser lide. a a.ta. 
O Sr. 29 Secretário procede à 

leitura. da. ata. da. sessã<l ZJ.lteri<Jf, 
que é aprovada sem debatel3. 

O Sr. 19 secretárIO lê 
guinoo: 

EXPEDIENTE 



" 11934 Quinta-feira 27 
t 

Mensagem "9 187, de 1984 
(N' 320, NA ORIGE~1) 

" . Excelent.ks~mo,;: S"enhorc;s Membros 
do Senado Fed'el'al: 

rRazo 4 
ne,' vaga decorrente da exoneração do 
Benhor FranciEco Saturnino Braga. 

Bra.;:;itia, em 25 de agô~to de 1964, 
~ H, caste1lo Branco. 

rilensaaem nY 188, de lS~ 
(N" 321, NA ORIGE1U) 

&mll9~ Membro's do S~lJª,d~Fe
deral: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç;~.;"o.;U.;"I;"".,===~=~~Ag~ô;,::s,;to;.",,;d;;e~1.;.;9;,::6:,,;.,.~ 

EXPEDIENTE 
o:::? t\RTA\\r.l!I\lTO DE: IMPFlENSA NAGlONAL 

DIRttTCA -GttRAL 

AL8ERTO DE BRITO PEREIRA 

CH[!FE 00 OCRVIÇ-O DE PUCLICAç:OEt C:HCFIZ DA SEÇ.E.O DE! t;!CõDAÇXO 

MVRILO FERReiRA ALVES FLORIANO GUIMARÃF.:S 

DIÁRIO. DO CONGRESSO 
sEçAo" 

NA.-C~ONAL 

hq:i"esto 'no~ cf icino8 do De~Q,tG.'!Iento de Im~rcnsa ·.N~clQnal 

D-RAS.ÍI,.IA 

REPAR'1'IÇõllS E PARTICULARES! FUNCIONÁRIOS 

Capital EI Interior~ Capital e InterioJ' 

k~\t'G ........ ~.. • • Cr$ Semestre ................. ... 89,00 

Ano .'t" 1_._ ......... ,.' . Cr$ 

50,oa 

96,00 Ano CrS' 76,00 

Exterior Exterior 
!!Ig, ; .: ••• _ " .• ! • ~ ., •• !-._ CI:$ _ i~G,ºO Allo ....... ~.t.. •••• ~ •• ,. .Cr$ 10.8.00 

• - ':Excetuadas aã para: 0, -exterior, . que -sorão sempre anu-ajs, ag. 
assiltlturas poder ... se-ão tc:nar, em .qualquer época. por seis mesas 
ou um anO. ". 

~ A fim -do possibilitar a· remessa -do-valores llcompDnhndos de 
csoloreoimentos quanto ià -sua aplicação, solioitamos dêe:a profMência 
-. rsmessa por meio de 'che_Q:ue ou valo' postal, emitJdos a favor do 
T€tsourelro do- Departamento de Imprensa Nacional.. 

'- "Os sUDlementM ts ediçõ-e&- dos órgãos ·oficiais sel'§.O icrnu:cidos 
nos assinantes sômente mediante soHcita-ção. . 

- O custo -do Jiúmero atraJ>ado será acr~scido de 
o~ercicio decorrido, cohrar .. ss· ã~ IJlais Cr$ 0,50. _ . , 

Cr$ 0,lO •• por 

d~ Estado dus R.elaçóeg E.xteriQres, de 
nOVembro de lS55 a j .. llho de 1958; 

Oônsul' de ~ercei;:a. Clo.sse, em Bue- Mell .. ·;,ro da Ml:sSão para concertar 

tegoria de COl1-3-elheir{) em Mi.ssã) 
'E3pecial; 

Delegado Sup;ente do Br!l-Sil à. Rsu
níão do "Ccmitê dos 2.1" cio. OEA, 
em Wa.shil1gto.:1_ em novembro de 
1958; 

Encar.re:s:ado de NeJ'6:!lcs em Bc;o
tá, em outuh~'o, nOvembl'O e dczenl
bro de líWO; e de maio de 1061 a se
tembrD de 1951; 

Dele:6ado substitut(! na. OEA, c;e 
dezembro de 19.23 a janeiro de 1%0; 

R:e.prese::1tunte do l3Iãl3i1 ao V pt'~ 
dodo das Sessões da Ju..nta DlretlJN. 
do Comento Internacional do 'Café, 
em outubro de l~ôO, em "\~a.';}1jnst0';· 

Chefe L . Dtvisão da. Amér ,Ie:-i-
dicua-l. t:m fe:. ~reirc çf:-- lç:S'1; 

. Assistente de COmando da EscolA 
Superior de Guel'r'J, em abril de:1S62;' 

Representante do I~amant:ti. 11-...'1.· 
Reunião . convocada. pela. Secret.8.'l.':u. 
de Agricultura de São Paulo sObre 
eXP'J'rt3.-ç:\) de bl<illlnl1S .,.:._.:..' Argen~ 
tina. elll. agôsto de 1962, em .são 
pau:o; , 

Secrc::"l':'o-GZl'.al Ajju::to, [...l1J.;:;.t.1>;U
to, para A:;;sU\1tos· AmerIcanos, nú 
agãsto e dezembro de 1962; 

Membfeo Suplente da Comissão <te 
promcçôê:3, em out.ubro de l{Hi2; 

Se:rretário-Geral Adjunto patê. As
suntos Americ,a.noo, em fOlo'8l'eiro ele-
1963; . ' 

Cltere: àa Seção de Sezura·l1J;a· Nn.-
cional do Ministério das Relàçó;;s 
~:teriore3, em março de 1963; , 

Subchefe da Comissão EXeC<..lti ... ",
para dirigir os trabalhos"de. 1 Reunlüo 
de Coot'dE~ação 105 Seniçcs ~e Pro
pagmda' e ~paru.:ão COluerci'J.l do 
llr2liiI no C:)n-Gmente A1n;:r~('a~o, eUl 
dezembro <te :953; 

RR.pte'5\!mante do Ml11.,<;.wr!o, d:.ll'i 
Rekl,çÕC3 '~tcriores na. ,f\!llt-a coor,le
ne-t\Gru de tnIor:'l1.a~5.o do ("Oh$eLlJo ele· 
Segurar.;;!, Naci0!U11. em ma:.rço. de 
1934;- ... 

DoS assentumentos peSEo(tls do Mi
nistro LU1~mO Haddock Lobr .. vettf?ca.· 
se que: 

4) Ioi nmiÚt-S vêz:es elogi;do, na 1011.
ga carteira pelo d'eselt1;)€nho dndo Q 
m~ões e, ccm\s:3ões -ç,,1m lhe !(,rmn 
co-nfia.::l:ls: _ - . nos .JUres, _~l 1945;- Côntiul (lc s-eJ'un- e. aplicação des Tratc..dos Ge petr6Ico 

da. Claz.se. em BuenQs .Aire:~, en'i -:"9M; '~lll Q BoHViu. em lT.::(!o ~;. 1957; . 
Se~urdo . .s:.--cretário na. Em'Jaixa(a do -E~en1enlo de llga~ao.-, entr~ o Minis

lL;~~Jjw~ ;""';;'<·'1:;r·IBr~ll em Buenos Aires, run 194&; Se- térlo das Relhções EX'A~rio1'(s. Câll1~ra 
gundo S~retàrio da. Embaixada. -do- dos Deputados e ·Scnnco Federal, ~rti 
BIasi! em Ro~na. em -H):;':'" f'.!':m~iro novembro de 1955; 

b) ~n..1o consta dôles qU:!l;t'.le!., nota 
deoo.bClladQ-ra; 

-C) C dr..squita,10. _ _ , • 
O Mini:;tro Lucillo Hadt-oDk Lobo é' 

indic"do para- ex~l'cer ns funçõ,es de 
Emb:tis:ad{}l' ExtraordinàriJ e Plen~ .. 
pot~n:làrio {lo Bra..~n jUnto no Go
vêl'no da RqlÚbl:ca do E::;.\:ad-or. 

dock que me i;;;ru~rã~,-ií 
lhê-lo para o desempenho 
vOOa. função cO-pstam da ~nexa 
Plaç§.o do Ministério das Relações EX_ 
teriores. _. 

Brasfli.a, em 25 de agôsto de lC'64, 
.- H..:.. Çgat"clb Branca. . 

CII,RRICUL 1I?,f VI'l'AE 
Ur1'>'1:3TRO LUCl'LLQ HADDQO;S: 

LOBo 
t'TllBCido zio Rio de Janeiro. 
Guant\-bafG., e-~ 2:3 -de T_-:arço de 

2. Diplomado pelo Instituto Rio 
pranco no Curso 'de Aperfeiçoe.men
tod~ Diplomatas,' em 19{8. Diploma
~o pela EsCOla Superior de Guerra 
9Ul'BO_ Sup~l"ior de Guerra, em 1950. 

3~ . Sócio co.rr~pondente da. Sacie.
(\.'l<ie Bro.snelr" de O€olll'"fia. em 
1949; Membro COl'rcspondente d'a ,go... 
(nadada de Geo;;:rafia. de lia Faz, em 
1:931; Hembro Efetivo €!.a s.cü~:':lde 
,Brasileira 90 Direit'?, ,AeronlÍut":::J. 

4. Ingr< .,,·na carreiro dipl m~
jáca, no 'Quadrá do 1Il1. ..,té,r10 d"! - Re~ 
~ Exteriores 'como C6nsul d'e ~
~r:& -Cla::-::-e. por 'Zonc.urso' de .prc:-,'a,s, 
ela j-u~ de 1941; foi prom-ovid) 
\l<'.'lUul d~ ~nnda C_e,. por mc-=ento. em. 1945; Q . --",eira . 
rat1rlo, par eSlt1güldade, em le:;.!; 
: ~o de Segunda Olasse. por me

",:?~t'll!:o, em 19õ8. . 
,." l'I1r::It~ .~ Ql'r.l'~1j;1\ a.;v.!nU;-

tn" l;UC!l1o ,d0c:t r:d:~ tol om;!fllo.-

Sejretárlo t2.:t L....:.baixada " Br:.\sll Representante do . Mlnistêrio das 
I Relações Exterio:cs ml. AssessorIa 

Roma. em 1954;' Mmisti."o .. Co':'lSe- Té.::nica Parlamentar ele sevretária da. 
lhciro, na Deleg~:;tn do Brasil JH .. tO Presidência da Repúb:Jca, em abril de 
ê. Org;ani.zll-Ção doa Ez.te:.403 Atnerioo· 1956; 
nos. em Washington, em. 1958; Minls- Representante di. -!Iini~lé'~'io d-as 
tro.Conselbeiro da Enlbaixada do Relações Exterlo!'-es no COllJ,'elhó COll. 
Brasil em Bogotá, em 1960. sultivo do Instituto Nacional de tmi.

Além de.:-sas funções. exerceu o Di-
'p10lna.ta Lucillo fiaddock Lobo as 'se- gração e Co!ol1ü:açáo~1 (Il1 agôsto de 
guintes n1issões e cQllÚSSões:' 1956; ~ 

-Auxilia.1:' Arqulvista-Bib-liotEcásio da. Seert;tâ.:io-G':tnl da Comissão in5-

Sec~'c'~:';J. do; Estado da.." Rchções 
EXteriores, 17 de n.gôs-to de lG64 .. -
Roberto Barthel-Rosa, Oh0fe d:l. DIVi-
são do Pessoul. -

A Comissão de Rclt::-ções 
riarcs. 

Secl'eta-ri~ do qo~êrno do' Es!ado do tituída pJ.l"a.- e.stu:lar e :propor medidas M ,I1Y 1 US, De ,1 ca4-_ 
Rio, em Doveni.tlro de 19E-5;' e providências neccssár:c..s ~ atendi- .,,;:!:!!e:::·;;n~S::a~ii~Je~m~~~~:::::::~:;,,",c;;..:.._ 

Atudlia:r da- Oasa Civil da Sem-eta- mento das wsposições do Tratado só- - . fI>;\) 32.2. NA Of!tCrS1\!), . 
ria. do Gov~rno do· Fste.d·o do Rio. em bre petróleo. celebrodc- com a. BoUvia :! 
janeiro de 1920; No CoÍlBelho Federal em 1938. t'm fevm·eir..:. de 19;;7; S::nhcre.§. Mer..~~?::l:~': 
de Comél'cio Exterior, em janeiro de Membro da 'Missão Especial de.sii!;- ~ . " . , 
iMO; nada para concerve:r Cl-lll () Govtrno De 1lc0::do caiu o pree-::to consU-. 
~Qr da Divisão de Assuntús ·boliviano a$ previdê.i1cias· necessánns tuciQDí,ll. ~4 ..... lj,ªbr~dlf-S!lnn-1etor 

Int-exn:u:iont .. !s da- mocela Super~or de ['.0 atendimento dos '-fra.Udos ctle'Jra~ ~ n,nrOV{ll)roãê"Vossas Er..celeneHl.s a 
Guell'a. ,em 19!9 e_ I9S!;; h d1'Eposlçã,o dos com Q Bolívia em 1938, enl m1l.o nomea~ao aue ae.s~jtrY!iZet~ llô Em'" 
da -Missão Especial. da Argentina, pOr de 1957;,- Ir disposiç"~ JFo Genel'el-dé~ baixedõr-K:fu"ffínt'"FfnnersM~'Lãfayette 
ocasião dJ, posse do Pr~<:1dente Get.ú" Exér-vi1'l •. . •. '"; S.:r{'~~l:r-c;;l' .. ;;, .1deI).~ cU Au(ii2,-da p:::.ra ê,rucer. em ó1.l'áter. 
lio_ vargas, em janeiro de_ 1251~ te. da República 0:0 pnrr-guai.. por ooa,- -cumillilI!'Võ--c.ou'f-M-{Th: "Elüba1!:::s"dor 

Delegado as ·-soreIJ.id-ades, Co!l1emo- ~ffio, de .sua. visita ao Brasil. enl st· Extràõtãíiu~~io e ?leruPõtéh~iâflo dô' 
rativas do., dirlgibilldade p.o ar e Inau· tein",,~n de' 1[57;' ... r llrasi!-jürtto 'àO 'GO'Vêtl'fõ~'êto L1'Jün?-
guraç5.o ê!o monument.o' à Santos Da.. Assessor do Mir,,:stl:c -d~. Relaçõ~ aSi'ürr§õesd! Emtlttrtn:tlGr--mt~ra~r~l.~,. 
mont, em Paris-. ém JUIilio de 19S2j t· t' '"\ d nál'lO e- ·~!PJiJ&J.lCjMi9-'-':- :;-{iQ-)3t't""dil 

'Ao, disposição de Sua Excelência. o Ex erIores Ilf3.- en rCvlUt' e.;;pe-~~ j",~ 40,... <>n'('"!.nv,'rno. (2_Sua_1VL'lJ,OSr.a e 'Chanceleres do Brasil e tia Eolívta '-'+'>"'L~",,_ ...... ,,< -

Senhor I{arl Grubet. Ministro dos em CO,rumbá.'e Robor#~ em janeiro d,e n...l1&L.!la. Jordâní?-. -. ;,. 
Negócios Estr.angehos da AusUitt .. du· 2. Os m~ã6 Emb!l.l.xa.d:DT lJl$.T~ 
rante -suO. visita. oficial 9,C) Brasil. eru 1958; - I tim FJ'anc.isco_ Lafayette de AnÇlrada 
j ulho e ... .,.õsto de l.!!'S2; _. .'. MembJ:o da Delegaç5.o ,de: Bl\uil irl.-:. que me induziram, a., s,cnlh{Uo 1), M1. o 

"""6 cumbid«. das NegoclaçOOs de· Ates In~ \ d li 
liembro do. comissão ~ccutr~a da.. ternaclonais Dra:311~:S{)H-"!n, em fevà~ desemnenho dessa,.. c eVll a ::unç o 

Semana. da Ana. em H152; . ,,' constam'da :.mexa infor:rr.ação.do Ui .. 
Oficial'de GabInete do. M!ni$.tro dfl. reiro ,d2 1958; nisté1'io das Relações ~tcrloTes, 

AeronáuUc4 em teverclro de 1P51; Membro da. Miss.'!:o ,F.iPecial A ao~ ErB.sflia, 25 de ag&;.to de 1964 . ...,o. 

AuXi.llur de Oabmete do .Minl$trl)Jl~mbi~ em ínnl-o de" la58, í:o-M Q c-~:. Humberto de Alencar CasteZ1g~!!!~o.-

; _. 
",.' - ~ "",--



Quinta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlto If) 
:ao:: _ __ :a _ e::; JS$ ELJZ_ 

.CURRICULUDI VITAL 
E,mAIX~R MARIIM FilA ClS
. CO LA Y"TIE DE AND.,!!L 

C) fOi conaeccrado com· a "Oran 
Cruz do. O:-dem Nac:cnal do Quetzal", 
pelo G(;'vêrno da Rep..ÚiJ1ica da Gu:s.
temaJa' 

O Diplomata M~tim ~ranci.sco ct) é' solteiro. 
Lafayette de Andrada ncsceu em Bar-' 7. O Embaixe-cor Mll't!m FranclSCo 
b:lc::-na, Estaoo de Minas Gerais. Lafa,yette- de- Andrc.d.a. atualmznte 

2. g ba.char~l em C .. ênc!as Jurld:C;ls EmlJ'llxJ'Clor Extraordinário ~e PIem
e SOC!(LlS pela. Faculdade d~ Direito potenciárío do Bra:il junto ao ao
êJ, Universidade do Rio de Janel~"O, rêrno do L1b~nl>. é injicado 
1o~'mado em 1930. exere;;!, em ca"M~r curnulativo 

3. InóTeESOu no Ministério das Re- M funções que já ex~ce, as de Em .. 
lações Exteriores. na qualidácte de oa l1Çddor EX&l'a'Jl'dlni!.rio e Pletlipo
Auxitar de COílsuIajo, em Buenos kndário q:o B~asil junto ao Govêrno 
Aires, em 19 de junho de 1934; fo! d~ Sua Maj,:,st~d; o Rei da Jordti.n1.a. 
nomea.do Cônsul de Terceira Ch.1. .. <:.Se 
em 6 de outubrO' de 1938; promovido 
n. COnsuI de Segunda Classe, por me~ 
re:~jmento. em 1 de dezembrO' de 1943~ 
a. Cônsul de Primeira Classe, por me· 
recimento, em 10 de dezembro de 
1945; a Ministro de segunda Clas:;e, 
por merecimento. em 14 de agÔlSto de 
le53: e a. Ministro de primeira Clas
se. por merecimento, em 5 de maio 
de lS-59. 

4. Durante sua carreira, foi des1g
nado pa.ra, a exercício das seguintes 
funçÕM: 

Prlmeiro Secretário da Embaixad'l. 
do Brasil em Buenos Aires, d~ 4 de 
julho de 1949 a 4 de fevereiro de 
1950 e de 6 de.março de 1950 a 17 de 
agOsto de 1960; Conselheiro. em 11 de 
agôsto de 1950; em exercício, de 17 
de RO'ôsto de 1950 a 19 de m.arço de 
1953,° EncarregJl(io de NegóciOS. de 
13 de abril de 1953 a 2a. de maio de 
1953 e de 28 de julho de 1953 • 4 oe 
agôsto de 1953, 

Encarregado do Consulado·Gera.l do 
Brasil em Valpal'(l.Í8o, de 2 de março. 
de 1953 .. 10 de abrlJ de 1953; 

Ministro-Conselheiro da Embaixada 
do Brasil na Itãlia, de 23 de novenl" 
bro de 1955 a 1 de outubro de 195ti; 

Encarregado de Negócics, de 20.2.56 
• 24.2.5r$; Mjnistro C1>nselbeiro da 
Embaixada. do Brasil junto à Sa,nta 
Sé de 1.10.56 a 30.9.57; ICnca,rreg.ado 
ele' NegÓCios, de 9.10.56 • 18.10.56. 
Ministro COIl5elheiro da Embaixada 
do Brasil em Portugal em 11.10.57; 
Encarreg,ado de Negócios, de 10.12.57 
a 7.1.58; de 15.8.58 .. 15.10.58; de 
11.6.59 • 10.7.59; de 17.7.59; Em
baixacor Extraordinário e plenipoten .. 
ciário do. Brasil junto 11'0 Govêrno da 
Republica da Guatemala. . 

5. O·Embaixador MatUro Francisco 
La.!.ayette de Andrada -e,:erceu, além 
deESas funções, as missões e comis .. 
aões seguintes: 

Oficial dp Gabinete do MinIstro da 
Educação e Saúde. em 1930; Auxil~~r 
da. Secretaria Geral da m Reun1ao 
de Consulta dos Ministros das Rela..
ções EXteriores das RepúbliCas Ame~ 
ricanas. Rio de Janeiro, em 1942; Au· 

. xiliar do Chefe do Departamento Dl· 
plomA.tico e COlilSular, em 1943; Ofi~ 
daI de Gabinete do Ministro Pedro 
Leã.o vcloso. em 1944; Secretário <la 
Delegação do :a'aslJ à Conferência 
Intel'a-merican!l. sôbre problemas da 
Guerra. e da Paz, México, em 1945; 
Oficial do Gabinete Civil da Presl· 
dência da República. em 1945; Secre
tário do ~::E.~id~llte do Supremo Tri· 
bunal Fe-deul em 19M~ Assistente do 
S'Scretário~Gl'!ra.. Da C<iJlferência In· 
L=' . ~ :la. ~ra a Manutenção. da 
Paz e da Segurança di) continente, 
em 1941; ElementG de Vgação entre 
o Itamaraty e o Congrf'.eso Nacional, 
-em 1948; Oficial de Gabinete do Mi· 
n1.stro da Fazenda, em H>.J.3. 

6. Dos a.ssenrementcs 1ndividualS 
do Diplomata Martim :B'rancLsco La .. 
!ayette de Andr-ada., verifica·se que: 

a) não consta dos mesmos qualquer 
nota desabonad<Jra em. sua v1(fa fun
cional; 

. secretaria d=" Estado, 18 de agõsto 
de 1964. - RYlJerto BrtrtJteZ~R03a. 
Chefe fia D1vi.:;ão d,o p:.>s§oal. 

I:'ro!eto de Lei da Cámara 
n9 13{', de 1954 

(li,''' 

o Congresso Na.cional decreta.: 
Axt. 10 É concedida tsenç!ío dos 1m~ 

postos de importa.c;ão e de consumo. 
taxa de despacho atlu.aneiro e de em.o
Lumentos consulares para eutom.6vel 
com transmissã.o automá.tica que fOr 
adqUirido ;wr ex·jntegrante da. J."Orça 
Expedicionária. Brasileir:!l., mutilado 
em conseqüência de ferimentos rece~ 
bid03 na. Calnpanha de ItáJia. » 19 O automóv.el adqUiridO na fO'T~ 
ma prevista na. presente lei nfio po
derá ser transacionado antes de de
corrido o prazo de 2 (d01s-:)~iiiiím,;n;:O 
salv-trd,a e. hipótes'e do 1-

de tod06 os impostOs e taxas 
da isenção. 

§ ~ O automóvel adquirido na. for .. 
ma. desta lei poderá ser ob~to de 
transação comercial quana.o ocorrer A 
morte d.e seu titular. 

Art. 29 A Carxa Eoonômioo Federal 
financiará a aquisição de automóvel 
com transmissão automática aos ex .. 
comba.tentes da Fôrça Expedicionária 
Brasileira, mutiladoo em conseqüên.cl8. 
de 'ferimentoa recebidos na. Campa ... 
nha da Itália, em se::senta <(0) pre$
tações mensais, de Igual valor, a ju
ros de seis (6%) por cento 8.0 ano, 
qm,mlo a mutilação tmplíque fi, fm. 
possibiJidade de condução de carro'de 
traThSmi.&são mecânica. -

Art. 39 Esta lei entrorA em vlgor 
na data. de sua pubHc-açllo, revcgsdas 
a.s di.5pO;SiçÕt'S em contráriO, 

d.."..I&, 

lntegra.ntes dos Qua. 
. 00. Educaç§<) . 'l.\ 

I">r funoionArlos qut: . 
qv-"W-O próptlo da Eso I 

de Medicina. serão con
extintos, ef,etmmdo·se &U4J 

cargos 1n1cla1.s à medida 

Interiores, do crédito especial de 
Cr$ 2!J.OOO.COO,i}) (vlz>1<! • cinco mi
lhões de cruzeiros), d e s t i n.a d <O a 
custear O contrato a ser celebrado 
entre o Departamento de Adminls
tr~fro daqu~le Minist!-rfo e a IBM do 
BrasU ,- Indústria, Má.quinas e Ser
viços Ltda. - para. o preparo, em ~er_ 
viços m:canizados cl~ contabilidade, Cal'g'c3 em eotnl.ssão e aa 
das fÓ;.!llS e cheque3 de paga.mento 11,'nçõ," era.tificadas atualmente ex1s. 
do pesscal civil que retornou ft:OS ser- do MinIstério dai 

nos têrmos do art. 46 'U Lei 4.242. com lOCação nw viços federaiS em vil tud~ de opção I :r~~~~fi~, <x>m lotação nai 
de 17 de julho de 1963. apôs OI 

Art. 2t;) Para a Rbert'!.U'a do crédito da Q,utarqula, 
.espeele.l de que trata. a presente lei, Paulista ele Me .. 
ficam dlppemad-as e.s consulta,') a que <sessenta) cUaa, 
ce r.efere o art. 93 do Regula.mento I ~~~~~l~~~::~~ de efltatutó, 
Geral de Contabi11d,ade pública. I: ~~~~fr ~~~)~~~~;:~~i do Con.. Art. 39 O crédito especial em queK--
t!1'O será. auoomàticamente rfgLstxado o artigo 12 da. 
pelo TrIbunal de Contas, ficandO 4<em ~ dezembro de 
ser" naquele Tribunal .. 

Art 49 Esta 1~1 entrará em Vigor na. 12. Esta. lei entrarA. em vigor 
dat5 de sua publicação. rev-ogadas as data de sua lJublicação, revogadQII 
qispo-sições em ecr;ttrárto.· . dispOSições em contrário. 

1l~%j~(\e DaqUI por diante, U<glvel. 
~ M comiSllões .. ~ l'rojetoo do 

<..:...::.:...:...::..c_-::::-==-o=.="'_=~·::· ExecuUvo êQê7"""FfntsãS~cíe a.eôr_ 
. dõCõríí·o àIt.·!O~; o "iili>1ên-

t:rojeto de Lei da Camara ~13i~".-rn~-~te~rií~_i>~'-~-~~·~E··ls···t·' .. '1! 
. n9 138, de 1964 . o SR. 

.. !inda ao 
(NO 2.!5.5-:Ç, D" 1~, NA_ ÇASA 

DE ORIGEM) sôbre a mesa, projeto de lei 
XtuTJ§Larm(J . a escOla. Paultsta que vai ser lido, 

de Medicina ~ estabelecimento ~QPoia4o e ve.l ào Comis_ 
j19!<iiJõ-:-ciii~1i$!ruim .• "''''',. 4.0 114' sóes ae -oonstitUição e JUstiça, de 
tllZ~ZLajJJ(Í-![~!fl~A.- ç .dá ___ ~tr(1.s Legislaçlio Soc.1a-1 e de Serviço pú .. 
P!P.EM!!!C ...... !,· bHco Civil, o segUinte; , 

O congresso Naclonal decreta: 
Art. l' A Escola PaulLsta de MedI- Projeto de Lei do Senado 

clna, federalizada. pela Lei n' 2.712, nl> 48, de 1964 . 
de 21 doi;! janeiro de 1956, é transfOl"- D' 
maoo. em estabelecimento isolado de lSpõe~lº-br,e_eILt~llID . .uJ.ª,ç,ª.Q .de_ 
ensino superior de natureza autâr- ~ D n 1 ~as, nWi .a-u ... 
quica. tarQuias. . .. 

Art. 29 A Escola. Paulista de Medi- O Nacional dec::eta: 
cin .... terA per~Dnalldade jW'idica, com Ipr;;,;e~';'d, isentos ·da pro~blção 
sede e fôro na Cldad-e de São paulo, no a.rt. 189 da Lei núme-
e gozarA. de autonomia. didátlcà, ti- l. 711 1 de 28 de outubro de 1952 
n-anceir4, admin1st.rativa e d1scipli.naT, dentistas que exerçam. com per; 

Art. ao. A manutenção da Escola compatibiUdade de horário dois 
Paulista de Medicina, no corrente em diversa autarQUia, ou cargo 
exercício, COlTerá à. conta das verbas federal, estadual ou municl .. 
co.n.s1gna.das à. Universida4e Federal COm outro em entídade autá:r(lu1ClL 
de Slto paulo, no vigente Orçamento sociedade de economia mista. 
d.g, RepllbUca, que deverá. destinar A:t. 2~. ElSta lei entra em vigor 
anwalmente recursos para a manuten-
Ção e desenvolvimento do estabeleci- data. de sua ,PublIcação, revogl'ld:>-
rnento. disposições e~ contrário. 

Art. 49 A Escola Paulista d-e Medi. 
c1na. administrará os bens do patri
mônio da,. União que estiver utilizan~ 
do, 

Art, 5' A Escola pauHs,. de Medi. I ;;~~n~~~~~~~,~' elna. pod,erá importar. COt.n isenção de 
direItos alf.nd"~árloo, c.s equlpamen
t&lS de labora~nos, os publicações, os 
materiaJs eientificas e dídátioos de 
qualquer natureza de qu.~ necewte 

para o .seu funcionamento. o~~~~il~fà~:~~~~ 
Art. 6' jIJ conceQida à Es<:oJ~ Pau_ I ~~~~~.r.-' lista d-e Medicina a franqul!\ pootll. r; 

telegrát1c.a pAJ'8 corréspondência de 
1nte-rês.se d.e SUB admin<tstração. 

Art. '1'1 O QUa.dro do Pessoal d. 
escola paull.sta de Medieina pa~S:l a I ~;;;I;í~T~.~li~~·~ integrar-se- do criado pelo O~creto I ~ 
n' 52.367, ~ 10 de agôsto,de Je63, e 
será fixadO pOr decreto do poder Exe .. 

cutivo. d.entro do pra.zo de 90 (no"I:~aj~~~~~~~~~~~~~~iM~~~ venta) dias. 
!ri AOS atuais $ervid-oreD doa 

I ~:,'ii:~~ do Ministério da Educação ~ 
I ~ lotados !ta pauI1sta 

~.:.~~ direl~ 

b) fOi condecorado com a j'Ora:em 
aI Mérito", no grau <1e '"'Grande Otl~ 
c1aI", p'e-lO Govêrno da Argentina, e 
mt1itas vêzes elogiado pelo desempe· 
nho dado aos encargos que lhe roram 
cometidos;, . 

Art. l' Flca autorizada a abortunt, I 'lIIOI1!!i<!e 
ao Mlnlst6rlo d& Jus~ • Nf8óel<Je 
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~ .. , segundo Se vê de de· I riiioaremo.s que ,~les tiveram. ~ ~u maneiTQ n.o Ceará, imenws Lages ar ... 

1.4 ' 

~9 - ÇQMISSAO DE SER"VICO (Diário Oficial de 8 ae pr{)gre$W indU5ttl.8.1, Q. sua ,[ndúStn.:l. tificiais sem canais de inigação. OOTI&> 
~ PUBLICO CIVIL de 1961 ane;l;O)' impJv.ntad3, entraram ,no grupo das titui vergOlÚla pnra O :Brasil. termos 

('. "'De te.to, no seu objetivo conformi'dade cóm· os Esta .. naçõe.:; progress:sWs, modernas, JUS- inúmeros he.ctru:e5 d'e terras, l1l1eJlsaa 
.- p,ojeto nã,o f"'! mselh. o "reunir-se-á ordi- tarnente qU':llldo desen rolveum sue.s regies c-oro mais de vInte milhões. de 
y ~}~~~~l;~"ru~~~ 'i~s:Fst1~;;~! ,. ( dI" -- ha.bitant.es. no NOl'ldest-e, região semi-.uma vez que !nl.rian.letlte uma vez por quinzena ar .. hi ~e etl'lcas. ~ A..~ árida, pl'eeisando de)trr~gação d'evÍ'Ü."'o :preconivada, .,' e extl'aordinàriamente. sem- Suo exatamente es.ses tr~', pai::>es _ 

'lnédica- mais ampla etlCl6.."'lte ,P,~- 'fôr convocado pelo 'presldente da Europa que po.<;su~!n maIor pote,n- à má administra.çao de C..-o .... ernG-3 U1)"" 
'pularôes intertOl'9.llas de nO~lo 2als • maioria de seus membrOO (§ cla! elétrico, per ca.plt.a, O .sEU, índIce teriOl'es que se preo::mpaJ'.a~ apenus 

... é malor do que o da França, ua Al~- em ccnstrujr barrageIJS c:-cloplcas pa. (Ji:.q _ CO~~ ISSAQ DB CO:Jj~STITU]- 1 nlanh~ e da IMl"te"r.. ra armRz.ffil.ar milhõ.es e mHhões doe 111 ---"i\' - - TlCA: ai; Rt,;"ibuiçô~s de 6rgão de i'lJer.a- llf.:1 ---e. ..... - d é liCO 
'aO E JTlS e fisC1.1izador do Cúnselho estao Não precis<lmso ir longe para veri_ Imetros cub .. cOO ~A ag.u-9., qu, po" 

(
I C'Ors,. se é pQ.SS!\,~! a, especif:cadn.s no art. 10. e os de seu ficar quão benéfica é a :l"..sta:nção da serve, em l;onseq,uencla '~~·\r at1~~~c}a.. 
de um c[irgo de me(tco ~m Presidente no art. 15, dos ESt.:U-utos energia eléu'ic.03. no Pili~. q~ase completa- oe caUR1,:, e llr.ga-

ipal't..ter Ql a L ~ mencn01l3 o-.~, lo didO a energ'" de Paulo Afonso ao I E' jtl'3tament.:.e paI a ê.~.::e fa 9 <1.1~e I --d·t'cosecundárloOUa",c""'·'.I· d" Agoro mesmo começa a ser eAen-\çao. , ~~ t 
vel oom raz.áQ maior se há de reco- J::) na forma do art, 29 dos Esta"u-.... ..", 'e.<'. la Icham~ a atençao do GovernO: e nu .. ",

, ' a conlpatlbil
l
dade nnl'& () exer- t "e- C"'SO ". extinção todos os meu E-stado nat.al, o Oea . ..." e co-m e, 't ". ledl''''~'''·'len'e a'''.v'.s ~í~f;ede dots carg;$ tiiü~;s, da p.ro~ be;s d~' F~;da~~D rnverter5.o à Pre- tel'em03 a implant~ção ~! o, d,e:wn~rol- der Mc~n-?~~,:'~ ~ Vi~""'Çáo e~ 6br~ p(;_ 

i o rev{ o Pro~ D t lt F dera1 vimenl;{) de ,-una Eerle -te mcustrws, ~ nI<>~e.~o a ., ~ ,,~ :fissão de mél iCO, C(l~~ P 1 feitura do lS;1' o e. No CearA J .... ~ .... fab-:'l{~~m (ompen- b1:cas, cana!.s de lrrlg!lç~o p,,,:a os 
jeto. em auta.rqU.la ~.uver"6?-bli~'U nUnlt\ E fL consulta que faço, pare. sados pal'ti:ndo de madl~raS' e,ntio-3.. grRllde~ aç:-tdes do cear~, '. 
aucarqu:a e 00 servlço 1'u 'co. P~~~;";~~'lQ;U~~n"~;\U~' v~ida sôllfe se poS!iO ~ 'd ' 'fl>, '" A açao pIOneira do Es~ad-o nas lJ1.fla-

POr essas razões, 'op:namos ~ p~~a ã. designaç§.o... dm€!lhe oonSl ,.t'radaSn ~:h ....... yo l?o~qu: estruturas, e às \'êzes "em cel'Las indús-
col~ti.tucionalidade Iiú ptepcsit;.ao, agõsto de 19S4. ~ nada", Ser'il<nm. OJf, sa III US trías deve sel' transferida. para o se-

Da exposLO, verifica .. se que a pro.. ~~~~~~@~~~ trla1!7~1da~ no preparo de. compensa.-I to • t'c 1ft Cito aqui o. Fábrica. vidéncla con.substanciada no pre~ent:! dos !" par 1 u r. , ,'" ê 

~
!Pl'Ojeto. à semelha.nça do que fOI a~~ .J~ ~ão 'i~.~lalmente fa~'l'iC;f:tdos rà- !~acifo~a;h~€ ~~t?~:o~e dl1~~riSt.n:;rd; 
mitido pal"a Os mÊ!dwOS. é ju.s~a. op~r. dlOS transl~tores, mâ.-qu;;:-a-s de ~ I mofores. de ~a-D1inhões. de automóveis 

. tuna e nt.e-nde ... também, ao mterê .. 6e Lura e :- p:~J~lem os S.", ~enadOles Ino Brasil, Atualmente def~citária, one .. 
-'" "dm, ':"';stra"'ao.. - transform",-,(lres para I) R.o de Ja .. !., N0ç'o cabe"j8 ao G~"êl'no 
.... .,. U" 'Y neiro São Paulo r -no.'o a ''"_ a. • ~ ~ • 

. ,e ',_ atrevês de concorrência l>ublica. l.an .. O SR. PRESIDEl\'''TE MOS, .se S?t~, pela enc.lm,p,açao das çar essa fãbrica a grupos bl'B-silelrõS. 

" 
(110URA ANDRADE) -.'0. ~roje~.o o' nom'e aefiadQr conces~lonâfla.;t, SOu, DJ.ln.Jem, pelO I 't ""ulare tsso porque sem sombra 

b d ' l'do lr" fiS pagamento a e=sas emp 'Mas cstrfln... pi'll I~ S. d '" "r-
lÓe lei que a,ca a. e ~b: j ... Igeiras de um preço Justo e ra7..0ável de <W.lvlda, na in ústrla, semp.e 0])<. 
Comissões cornpetent~..s,. ~ "erâ P:reci~nmos honrar os \~ompr:)Jl11SSo.s ticuÍar se mostro atIVO, m~lS ocioso- e 

sóbre a mesa comum Caça0 Que Intel'nacionais E ~uand() e~sim falo malS argut.o do que o GCioêrno. lId. peio SI', 19 SecTetârlo. ~ 
-. chamo fi atenção do Oa.s~ - não Infelizmente, entre nós, o Governo, 

E' lid.:/ a seguInte é somente em relaçoo à .América do no setor da indüst.ria, tenl-se mG-S" 
COrJUNICAÇAO Norte que nos obrlgameg· a hom-ar I trado via de regra, uma mau admi-

êsses comprom1s:::os int.ernaeionais, nistràâor. Foi o qúe veríticamos, por 
_

~.:...:":':::::::'::::":::: mas também. quanto ac;; países da exemplo no fim d·:) século passado, no 
Europa, As nossa_<: relaçôcs COIr a Japão, quando o Govêrno, ao lado qe 
França. por exemplo. mãl~. da. eultllra obras de- infra· estrutura, centrais .. 

o SR. PRESIDEN'l'E 
A Comunicação Hda vai à pubUca. .. 

ção. O Sr. Senador Josaphati ~1al'l
:nho reassume, bOje) o ex.el'dclQ, de 
seu mandato. I ;;':"'m,ni; 

O Sr. 19 Secretário k~ proceder àl~::ll;~~r~,~ 
leitura. de indicação enyl'3.da à mesa I: 
pelO S:. Josaphat Marinho, 

) E' lida a seguinte: 

Indicacão n9 3. de J 96.4. 

outro nacio
vemos mui

mundc 'oc1den..
cujos costume·s, 
copie.mos, :f;Ste 

o nobre Deputado 
chamar1a de p0-

r seror -ore§.l..<gnté pQ.,...S-enadQ Fe- e qne -é hom para. o B1"e.sil. 
/o.::-: .;:- vez o que é bom para o note~ 

f
d(';ra. '- I~,~:fl;';~~;~ é ainda melhor para o 

1 ,- destn.! I 

que 6e,iam 
Il'€ccr que: 

_ClL a lleslgnação se etetuou_ paI erem do Prefeito, como .se ~'e na 
gina do Diário Oficial anexa.; 

1J) _a competência do prefeito 
bnixilIr o ato é fundada na 
mero 3.751, de 13 de Ilhril E:sti.tU.tOs 

. (arts. 20. VII, e 47). e nos 
da FUndaçãO (art, 89); 

conceb1 o nacionaliSmo co· 
mo urna. antítes-e ianque. O meu n~_ 
r,ionalisffin é -e}\:clusi'Vamente favor~
yeI ao Brasll. Vejo na enCâmp'l-çao 
das ~onceS;Sionâl'las o momento opor-
tuno de nosso parque 
elétrico. _mede-se O 

povo 
. En_ 

consome 
na.bita.nte. 

apenas 320 
por habitaD

o estado de sub
que vivemos. 

'!;;:;:;:-,,~,e~;e~.h~~.,;e por certo se lembram os senadores que 

.J6l a Fund-ação é pessoa jurldlca 
direito privado e tem entre seus "O Comunismo é C> pode::- 50-

~ãOS de adminiGtrtJ.ção o viéb.t'--o mais a eletritiooção ~ da 

estiveram na Rússia e aqui está. ao 
meu Ieda o nobre Senador Sigefredo 
Pachi:t .... - de uma vislta que fize
mos à um-a feira de 'Unootra. em 
Moscou onde se exibia o progres.so da 
in<1u.strialização da. URSS. Em pri .. 
melro plano, encontramos urna fra.se 
Célebre de Len~ne, Dizia ela: 

'Diretor, cUJos m'embros ex.ereem Rússia." 
dato de três anos. pel'mit1da.. uma 
condução, conforme preceituam OS res.. COnl{) naclonallsta. como brasileiro 
pectivos Estatutos <art.s. 19, 79 99) como homem integradO na clvUlzs. 
(Dtãrio Oficia! de 40 de agóStode ção, nos costumes e na religiã.o oe\... 

, anexo) ; - dentaIs, sou pela enoompação das 
~ 92: segundo o art. 26 dos Estatutos concessionárias, porque nela vej'=>, .:.... 
. 'ê . prevista uma "remuncTil.-ção" para uma oportuni-da.de t\8 ex ... 
1-00 membros do Conselho Diretor, 11 .. ~,~~~f~~~;o~:n~~osso parque. elét.rico. 
t"ada "anualmente" pd.it Prefeito, e .~ 08 países relll!tiv8-
\ .essa remuner)'l.~ão corre.spn.."'lde a uma re.rra.s, COmo fl. No-
l "'v.iud·l. de çtu>oo" ))01' ~es8ão a que , a própria. sutQA. vo.. 

de todos nóS, estiVEram e-,stremecidas el.tricas barragens et-c,.~ intro-duziu, 
eln con~equêncÍe: da fuga aos com. pequel1às indústrias, e, no período 
pl.·omiSSOs antel'l,Ormente t.ssumjd03. Meiji. transferiu tôdas essas pequ.en~ 

O norte-amerlcano - I~U o \:onhe~ indústrias parJ;t as mã'Js pa·rt.1cula.res. 
ço de perto, pof~ tive c?Qrtunidt3.de promovendo 3ss1!U o desenvolvimento 
<l~ com êle conVIver dumnte :muHos de cima para baiXO, entregando a no
anos, e de frequentar SU.l-,s uniYersl- bJ'es, à elite, a industrialização do Js.. .. 
dfLc;Ies em Micbiga"n, Harvad, Hoston, pão, .. 
Chwago, Inlane e' NOva Orlean); _ e O pl';'n~ipal argumento que senti, 
perfeitamente coerente no seu pa.s.- quanto flo fa.t-o da aquisição, pelu' 
oodo como no zeu pl'l:._ente. Brasil, das emprêsas concessionárias 

Quando o COronel Na.ssl~r. d(l Egl .. de Serviço Pú~,lico, é o d·e que, ob~n .. 
to, quis desaproprÍar o Carla] dt:' Suez ào elas do Govêrna cent{) e trinta e 
e se propãs a pag'Õ;r o justo preço, a c;inco bilhões de dólares, êsses seriam 
indemzar ae m3.nelra radilável to In reinvestidos n.o nes'So Pais e, portanto, 
glaterra e a França, de;ientor,~ dó essas empl'êsas estrangeira,,> r:carl.am. 
maior número de ações daquela VÜl- com o contróle de algumas empt'ê~;lS. 
ma.rítima, 'o americ.1no t\i.editnmen .. indu.striais lladOllnis, 
te formou ao !ado do B"'il;O enfl'e'tl- . - é ál''"' 
budo velhos e tradl,j => ",' ., d Acho.que ~ al'gmn.ento na? v, IH? 

y on",.lS rUa os pelo con"ráno pre<:lsamo-s e que m!
- a França e ({ Inglaterra, S~!mpre- lhôes e ~ilhõÉ's de dólal'{'s "enh".rn 
q~: se faz uma ~esaprOç'riac;~{~_ por para o Brasil: se, em Iug-ar de iS5 
geri~t~:~~t: l~~[t~Vel, a. opeIa(I~w é ~nnhões, os norte:a-merican~s .nH~.ndas~ 

sem pare. {) Brasil 3, 4. ou <) h11hoes de 
A cXP"-ll1Sào d,): energ"ia elétrica no dólares, seria muit-o mais interes..o:.ante 

Brasil, felizmente, tenl-;:;e vfrificano para -o povo braslleiro, muHo mais 
nos últimos anos, de maneÍ!\9. prumis-; útil para o J)ro.5resso da Na-çã.a, e n6s. 
SQra, graças, sobretudo, às inicia.tlvas ln-aCionalistas. decidiriamos com a má
do GOVêrD" do Sr, Juscelino KUbits- xima boa-vontade, se êsst;.-'> dóla.res 
chek. "vte,.cosern para o desenvolv;mcnto do 

O nosso parque industrla.l cresce Bres.il, transforffiando-o num "'key 
anualmente, de maneiru I' bastante country", num 'país-chave, para o d~
sensivel, proporcionando ru, ::\Opuln,ôes senvolvimento àe repúblicas da A1l1C" 
() uso, o cOnsumo' de energia e, par'" rica do Sul. 
tanto, a_ tndustrialiroção do Pais. DepOls d.e fundado o ~"-ercado 00-
M~ nao é Sômente da energia in ... mwn Europeu, perto de 3,0-\10 emprê .. 

dustnaJ que necc5S. "=itarnos. NCCe;:,3.lto._j sas' atraid. as por êsse mercado enor
mos, da energia elétIica d~~ origem me: se traru:fel'iram ou abr.lram r:l
térnl.lca. A ~nerg1a térmica é sobre .. mos na Europa E a Ei.1.tepn pragre
modo propfc1a' às peqUC!"las localida-- diu, tornou-se cada vez mais irt.::jt~pen~ 
des, distantes d~s grande.s l:Jdrelétri- dente. A Europa tornou~Se cada vez 
eas, as quais nao poderiam Ber atln.. mais nacionalist.a, como é o exemp1Q 
gi<las sem uma perda oo.stnnte con. da França. no bom sentido da. pala~ 
siderevel de linhas, vrft,' 

Neste caso é a oportunidEH'ie de o Se &se.,; dólal'es americanos, de cêr-
Govêrno dar a mão à.'3 cmpt'ês.ns pl'1~' ca de 3,000 e..--nprêsas, vierem tl'âZel' o. 
vadas. Eu. que sou naciQnalist-a pen- desenvolvimento, elevar o nível de 
80 que a estatizaçã.o precisa if,el; feita vida do povo. trazer o bem~e.star so
de mooo pioneiro, na infta-estrut[lIa, daI; que se ol's€-l'va em toàDiS os pa1~ 
isto é, na energia, que, além de' ser s'es eurcp;eus, ferá um nacionalümo 
setor básfc-o, é t-écnico e d'iz 'de p-'~l'to xenófobo n.egar-Ihes a entrada no Bra~ 
à garantia, à defesa na.cional. OutrOS siI. O no.c:onalistno p'Jsitivo, quer ex. 
pontos da infra.-estrutura de-rem, lar. clusivamente o bem-estar do Brasil. 
çOsa.mente, ser estatizad-os, H.e-fi'ro':me o progresso eCQnâ+mico e social da 
à,.c; estrad8:,s de ferro, às estj'adas de Nação e, a.s51ln. ~6 poda 'Ver com bons 
rodagem. às l:)3.'ITag~n.s, à irrIgação. olho.') a entrad-a de dInheiro ameri

IUfeUzmente-,' isso n{io tem 'sido ·fei.. cano, 
to de maneira, c-o-nst'lllM.nea, "lógica e S1", Pl'eSide11te, p&.a primeira vez, 
l'tI.Cional ..... Vemos no N.ordestE', sotlre- à frente dQ Goor;êl'üa da unIão. t'iStâ 
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um representante do m~u' EStadO. Co" 
mo cearense dou () testemunho de que 
o Eximo. $r. Presldente a:.. Repú bUc. 
é lUl1 homem probo. honrado. patrio
ta. sIncero, razã.o por que dou a. S. 
Ex90 um voto de confIança. na solução 
do prQblem.a das emprêsas concessio
nária.s <1& Serviço PúbliCO porque elas 
n{\.c, podem permanecer estagnada.s. 
sem possibilida.de de expancifr ... se. sem 
Po&SibiUdade de aumenta!' B. l}rm:lucÚIJ 
de eletri'Cldade, a fjm de concorrer 
pa.-ra.. ar índt1Strialita.ção e pr~l'esso dO 
P.a!s. . 

Temos duas alternativas: dar a es .. 
sas emprê,Sas concessionárias de Ser· 
VIço Público tArifas consentâneas com 
cs.'P1tal investid-o no Brasil, ou. en.. 
tampá-las, nacionaUzá-I'llS. . 

Sou peJa. naciona.lização daiS conces .. 
sionárias. . 

Tenho dit<)o - (Aluito ~.tn. Muito 
bem.) 

CO~IPARECEM MiUS OS SI<S. 
SENADOREB 

Edmundo Lev1 
Arthur Virgflio 
J<>sé Cândido 
Menezes Pimentel 
Heribal<1:o Vieira. 
AorãQ Steinbruch 
AuréllO Viann1li 
Benedicto Ve.1!adare.a 
Nogueira da Gtloma. . 
Bezerra Neto 
Antônio Cal'l08 
(lO) 

O SR. PRESIDENTE 
(l.I aura Andrade) A lista ('!e pl'e5'en· 

Çit aCU4Bt o oomparec!ruento õe ilS .se~ 
nhores Se.'l'Jadores. 

&ncontro-se reunld-a. a. COlnfs.s.io de 
~rlC:~lltuTa_Seu pn!5Jdênre,~ entreFah· 
T;O. comUnICOU ê. Mesa q,ue, no lllstan .. 
te de votações no plenário, OS t=enho· 
reg Senadores que $ compõem p.'lra. cá. 
se dirigirão, 

OnDEr,! DO Dl.-\", 

patS~"·:;e à 

DIÁRIO DO CONOflESSO NACIONAl.: (Seqão Ir)' 

o SR. VlV ALDO LIMA _ Agra<!e
cldo a V. EX'. 

O SIt, PRESIDENTE 
(Moura Andrade) _ A sessão se

rá suspensa, por alguns installtea. a.té 
que Os Srs. Membros da. Comi..~ão de 
Agricultura. possam compl3.recer a 
plenário pal"a -votar .. 

(A sessão fi suspensa 45 10 ho
ras e 45 minuto,! e rea.õ-erta às 
10 horas e 50 minutas) 

O SR. PRESIDE:\'TE 
(Moura Andrade) _ Esta reaberta 
~. 

O SR. BARROS CARVALHO 
(para encam.tnhar " vOlaçdo) 

Sr. Presidente, do exame feito a res_ 
peito dtts emendas e do pl'ojeto, e, 
ultimamente, das emendas oferecidas 
quer às Conü.'Ssõcs, quer :1,0 plenário. 
deliberou a bancada petebl.sta- neoro .. 
:panhar o voto dQ Sr, Relator. ~~ 
nador \Vl1son Gonça.lves. 

Era o que CL.wa a dizer, 
SR. 

(paUsa) 

(~,oc.ede~se à.. votasao). 
vo~ram "Sim'<' 30 Srs. Senadores 

e '* "Não", Houve dllils abStellçõe.s, 
O_pl'Ojeto .foi aproyado. 

PROJETO ~E ~ P:\ CAVAR' 
N'" H. E Hm4 

<N.' 2. 137·B. DE 1964. NA ORIGEM> 

menos qu1nze anos de serviÇo na 
carreira. j a metade ~OB qua1a 
prestados no exteno.r. U 

Art. 20 AS promoções na. Caneira 
de Dlplomata. obedec~rão ao d.isposto 
na Lei n. 3.917, de 14 d. Julho de 
1S61 e~ na. cempoo,içâo de Quadro de 
Acess-o a- que se refere o pará6rafo 
único do artigo. 18 da mesmil- ld, con
con'el'ão os Diplomatas cO!oC!l.':l.OB por 
ordem. de auttguidade, nos dois V'ri~ 
melros terças da. respectl1' i\. classe. 

Art. 4.' O. Mlnl.stros de segunda 
Classe que além de preencherem as 
ex.lg'ênc1as est.abelecidns no p:rrágrato 
3.9 do artigo 23 da. Lei n.? ::J.911. de 
14 de julho de 19\)1. e ~ollta1."em com 
trãs anos na sua. clns5e poderà'J ser, 
eventualmente, c::om1ss!-onados com.o 
Emba-ixadore.s. . 

Parágro.fo \ln1w. Os Mi.nistros Cle 
Seg11llda Cl~e já designados para 
as fUnções em comissão a. qu~ se Te ... 
fere o parágrafo 3,9 do art!g() 23 da 
Lei n,o 3,.91'7, de 14 de julho de 19S1. 
poderão continu-ar em exercício ate 
ser considerado concluíd-o o C'oIllu;slo.. 
namento do funcioná.rio. 

Art. 5? Os atuais C'l1l'g03 G"Olaâos d.e 
MiniStro para AsSuntos E~onóntiCO$ 
de primeira e Segul1da C!a.sSf', do 
Quadro do Pessoal - Par~e Pemnl" 
nen te - do Mini.stér!o elaS Relações 
Exteriores. pn.s.$.urão 8 denominar-se 
"Mill1stras de Assuntos comel'cia1s". 

ParágrAfo único. Os Mil1.l&tro,s. (.ie 
Assuntos Comerciats de ?mnelra. e 
Seguncla Classe, segundo a noV'3. de
nominação prevista neste artigo se .. 
tão aposentados compulsbri.::l.mente 
quando atingirem 65 e 60 nnos de.Ida,... 
de, respectivamente. 

Art. 6.'i' Os Ministl'{;i) de Assuntos 
Comerciais poderão no intel·ê.sse da 
nruninistraçfí.o, prestar igualmente set~ 
viços na Secretaria de Est!ldo das Re""
lações ExterIores, em igualdade de 
condições cem os d!p!omatas de elas.. 
se correspondente. . 

Parágra(1 úlllco. A-o.s Mi~t!05 de 
Assuntos comerciais- com!)etirá, pre ... 
ferencialmente, a dll'e.ç1lo dos serviQI'JS 
de Expans.ío e Pro.P3.1cnda Comerc?-al 
(SEl?RO), no exterior, s.em prejmzo 
dos in~erês:ses gerais da adrnillÚltra--
ção. . 

Al't. 7.Q O preenchimento di\s vagaa 
de Ministro de ASSuntos comercIais, 
da Quadro de Pesso31 - 'P<lrt.e Pel"'" 
m.aneute _ do Ministério dM ttela~ 
çõcs exteriores, fIcará <londiclonado à 
previa. a?tQvaç~() pelo Senado- Fe .. 

Altera tz bgLJht...3JU...'L....~e H. de deral, dos nomes proPtmtos pelo Po .. 
1ulho de.....l9!ll ... Jl..l!e reoroantza a der Sxecutivo, 
Millj.~tgjiq das: RqlctQõJ3.._s:r;t§.rio", 8.9 Ficam exttntos os 21 eargos 
!E.., l ",o.,~,>s de Cônslll Privativo: da Qua .. 

o Congl'esr:o Na.cional decreta: Pe:ssool _ Paro pznnanente 
Minl.stér1o ds,s Selllções Exte-

Al't. 1.9 O Parâgra!o lOdo artigo 38 
d. Lei n' 3.917, d. 14 ã. julho de 
1951. p3So/.l- n. ter a. seguinte redação: 

riores. . 
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O SR. PRESIDENTE 

são as seguintC3 as eJl1endM 
aprovadas: 

EMENDAN'l-CPE 

~crl!sc('~t_~~I!1e-çº-u:!2..e.r.L.-o_ se-
gUlnte arqg9= 

It Art. _ O ocupante de cargo da 
carreirôl de Diplomfl.ta. do Qua.dro 
do Pessoal - Parte Pe.!manente -
do Ministé1'io das Relações Exte .. 
riares, que, até 31 de dezembl'O de 
1964, requerer a.posentadoria .• 
oontar 35 anos de Sel'vjço PúbHco, 
será aposentado. a pedido, com os 
provent.os de lei. Ilcrc-.sc1do.s ds 
25'%-," 

EC~"DA N' 2 _ Cl'E 

. Dê-se t:.{>'ya.Jmt do a.rt, 1~ go_ Pro .. 
Jefõ g ·segum~;_ . 

"A.rt. lI! _ Assegurados aos atuais 
DiJ)lonlatas, até que sejam promo-
vidas à cll12Se imediatamente su .. 
perior. 0$ li:nites fixados .na lezis .. 
laçii.o anterior. o § 19 <lo art. 3S 
da Le! n9 3.917. de 14 de ju!h-o de 
1351. pas.ss a ter a seguinte re ... 
d:.:ção!"," 

E.'IlID'DA N" 3 - CP]: 

~~..&J.dL~rt. 2' do 
Projeto da se3]in~-mw~rI.: 
"C) M promoções & I\11nlstrD d-e 
Segunda Classe obedeeerõ,o 803 
crltédos de merecimento e anti .. 
guiC1ade na proporçác> de cinco 
(5) vagas por merecimento e uma. 
(1J Jar antiguiaade, devcn<lo' 00 
primeiro caSO, o candidato contar. 
pelO menos, quinze anos de servi .. 
ço na carrell'a, a metade dos quais 
pl'estados nO exterior." 

NO 4-. 

p.ro]ato, 

"nos dois primeiros têrÇôS" 
pela s-egulnte: 

"na. primeira metade" 

Y9..@cã-o, em turnó l.\!l1c-o, (lO 
Pr~efu"-áe-LêrããCamãrà. n9 114, 
deià4Tiir~Cl1i7'lf64. ".. -casa d. 
orJ..&.émls-ª~miQ!ê."1~Y3._a\)~ ~eiUiól' 
P.§siden,te._CÍjlo .Rml,l9Hça-l-_ q11e _. t\l
t.lla3U&L,p9 3.91J_lle .. 14.d& I~lho 
de ltSl. ~ue reor:la+niza o Min:Sté· 
r1i:!l~~c..cs ).~E:?r;õt.es~ Jendo 
Pareceres, sob ns. e09 e 810, de 
lSS4,. d.a.s CXUnissbcs do p.::o~etos 
do Ex?cutivo, favmttvel com en1€n
C:::l.s. ofel'ece, de ns. 1 a 5 (cPE); 
dJ F1n:ln~as.· favorável e' de~n
drndo d: pl'onunciament.o; de 
Com-tituic;ão e Justiça. sl/ore o 
P:ojeto e t'3 emendas, nOs têrmo9 
do art. 83 do R~uerimento: de 
P:ojetog do Ex~utívo e de Fi
nnn~, sô:Jre as emendas ê.e Ple
nário. 

'" lJ! Serão apos.entados com
pu1sõriamente os Diplomatas 
atinsÚ'em Os seguLtlte3 lImites 
Idade: 

Art. 99 Ficam cmdas~ no Quadro 
de Pessoal - .Pax\<> SllplemeIltl>! -
dO Ministérfo das Relações E.."rtel'lo .. 
re.5, 21 c2.rg03 i.sc1o.dos de Oficial de 
Chancelaria, nlvel 18, que Jerão pre
enchIdos pelas at1l9J,s QCupa-nte.s de 
MrgO isolado de CÔ1LS.ul Privativo, 
dQ Qu~drQ de Pesso3.l _ Parte Per .. 
m.rumt. - <lo M;;li.stérlo dss Rela
ções Exteriores. 

E:\({EiNDA N9 fi _ OP) 

Acrescente~se! onde coubera. o _fJ8-
gu!iite"l>rUgo; . - --~ ~- . 

NUessão an riaI'" . submetido ~ 
1l!.tg'-i! . • 
emeno:as tendo coo!!.lg:fLfp.1.t~~ 1.tL-n1l· 
~. 

A \'o~ação d(!\'~râ ser rep~tltb, 

O SU. VIVALDO LI~.1A 
(pela ordem) (sem rev'SIlo eo ora.. 

aor) Elt. l'r~.slge!lte~ J)(>(jl ~ P!'l.aVl8 
P..l!r (o.zer U!Ild. consulta a VosS3; Ex
celêiiciâ-sôoré se..·~ã-estã--ilt'ira d4 
~t~t.ãÇilo do .,~jer~~~~ pQ$Sl
l5,uJ.cIãã-e cre--Ser ouv1Uâ e. ComircSão de 
:r:te1~·~:b'{L€;!!P:fçF~ã ·i~i~ito da. ma
!Tr1,,~l[I!lC ~'JIllq .o..<1J'SUllto é.e.sJ>Wl
r~-dã tlômisSão 1\ que tonho ~ !tonra 
llúíe1'tt!n=-~::'il!':::'lti.ar tüípre."<l.ente 

O SR. PRESIDENTE 

Ministro de Primeira Classe 
65 anos' 

Ministros de Primeira ClaMe -
60 anos; 

Primelros S2Cretãrlm 
anos; 

Segun<l03 
atlas" • 

secretários 

§ 1.° Os cargos de Oficial de Chan-
51) celar1a a que u relere o ])l'esen_te ar· 

tigo. serão e.xti.iltos. e suprlIni.dos à \ 
50 medida. que vagarem. 

Art. 20 As letras "a" e flC" do 
tigO 37 d .. LeI n .• a.917. de 14 de 
lho de 1931, passam a ter a .5ei!ulnte 
redação: 

"s,> .as promoçOes- a MinLstro \te 
Primeira C!~ obedecerão exclu .. 
stvc.mefi.te ao critérIo de merec!~ 
mento devendo o c:and1dãto con,.. 
tar, pelo menos, vinte anos de 
serv1ço na Cllrreira. das- 'luaLs 
pr:estádos no exterior. 

I 2.. Os at~3is oCup!\lltes de cargo 
isolado de Cônsul 1?rl:V30ti'lO podedo 
ainda. ser, l\ qualquer tem 00 anIave1 ... 
tades em cargo Pú31ico. inclusfve au
tâ:rqulco, desde que reque.U:am ao Pre_ 
.sídente da. R.epública, poSSU':lnl esta
bilidede funcional e satisfaçam os re-. 
qutsltos prof'LsstanBis el:d~i<1.()g para o 
exerc1c!o da noT9 função. 

Art. 10. Ficam criados, no Qua. 
dro de Pessoal - parte Suplementar 
- do Minlstérlo d... Relações EXte
rl.ores. 15 cargos em com1ssâo-. sIm-
0010 zr..C. de ddn.sul Pl'ivo.t!V"o. 

"Art. - O ocupa.nte da cargo 
isolado de Minlstr() de Assunto.!
Comerc!al.s, do Quadro de P"",<Jal 
- Parte Permanente do Mínfsté
r1" <las Relações Exterior.... que. 
até aI de dezembro de 1964. re
qu.erer apGsenta.-doris. e contar 35 
$0:3 d. Serviço Públlco. será ._ 
s:a~ado~ e. pedido, COm 03 proveo
tlOG da lei, a,cNst1dQa d-e 25%. lei 

• N'l1 
Ao art. 51': -

Onde 53 lê; 

'"",sam a <l.en<imJns.r..... MlDle
tro.s, para' ASsUntos OamercIaia.". 

Leia-se; 

"J;la.SSaJD. ai denomInar...ae ~ 
tIO da. 1. 0Ia&Ile po.ra. AOauntoo 00-
merata.Jo e 1!4lnl.stro do 20 CJasIIt 
)1O.ra. AsSuntos Comexc1a.ia." 

O SR, PRESIDENTII 

C!·;óura Andrade) A PresidêncIa te· ~ 
ria fi satisfação de delibenr a res
peito de requerimento formu1!;!d-o nes' 
be sentId-o pe1a douta. Comiss'áo de 
rtel-ações Ext'eI'iar{ts. 'TOda\-'!, J3 e'Sota.. 
!1;1~ e-!n prosseguImento de votação, 
i:~ Ee lnictoll ontem. Assim Sfllldo, 

a) as prom()(jões a Mlnistr.o 
Segunda C11lsse obede-~e-l'ão 
critérios da merecimento e 
guldade n4 proporção d. 
vagas por merecimento e 
Cl.ntlguldade, devend-o. 

., Art. 11. O poder Exec.utivo·bs.ixarl\,. 
pll!" Decret.o, ao regulü.mentaçii-a 'ia 
presente lei. (.!toura Andrade) - m requell-

Art. 12. Esta le! entr$rá em .lgor menl"" de destaque pan. ~ .men<l4a 
na d>t~ de sua publlca.çl1o r""Oiladao ""'" par"""""" __ o Ser'" }kIoo 

ro caso. o candidato !I.S d~.slções em conttArlo. . pelG Sr, 11 SeeTe~á.rio: 
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São [ldos e aprovad~ r;J f,eguin-

tes; -
"MInistros llara Assuntes Eoonôml-
ôo.s". ' 

As emendas ora. f-alam em "Minis
tros pare. A&sunt<>s Qomel"c1a.ia" ora 
falam em "Ministl-.os de Assuntos Co_ 

Nos têrmos dos arts. 212. letra!t, merclals" Não sei qual das e:xpressões 
e 310, letra a do::JThkill1.WtlAJ:ptemo.lpl,e,'ai, ... 'tá, se aprova.da fi, matéri!,,~ 
Icquell'o d~ p ª r a 1i1tação em 
ie-parado da Emenda nL6.-ofe.:rec~a 
ao ProJeto de Lei da CâmarjLn!.114, 
de 1961. 

Sala das Sessões, em 26 
de 1964 d Mem de Srí.. 

São as seguintes: 
~> N9 11 

~~~i~~~~~~~~~~~~~1 Ao art. ag (parágrnfo único): Dê:.~e ; !.HU:âgrG.fO Únieq dQ art 69 

I} segumte tgdjlCÃQ' 
"A direção dos s.e,rviçoos de Expan

são e Propaganda 'Cúmer~ial (S~~ 
PRO) no exterior, competira, e.QS Ml
nistroo de Assuntos eonlHrcIa!3, que 
exercerão, também, a ch~::ta d<Js ~ 

1!!~~il!~!l!!L.~:"';1l1...!lLll~! suntos comerciais junto à respectiva Missão Diplomático!'. 
=-titrJ.Q<lL!!p~ª.r.lli.._.:m._ l~,ra n, Nã 12 

e 3101 letra. a. do Re._,(l'lm..~l1to __ I.nterno, , ~ 
J;J ~ -- S11)lT';ma se '9 Ar.. -t"" Will.<l.lX<l.Ô,e.1;A<l.ue,_I1.a.r.a....l1.Otação em 

separado da. Eineng.LllU.a....a.t:er:ecida 
ao ProJetõ êie Lei ~ij.mJl.r~I]~,,_1l4. 
de 196!:. 

Sala das Sessões, em 25 de agõsto 
de 1964. - Edmundo L':vt. 

~l:l!\QIL®9.-l\r.!s .. 212,. letra n, 
.e..aJ.O~l!l\!:"_"._lli!...ruIDm<mk>..Interno. 
n.q\i~.ll:U~tague...JUU..ª--YQH!,Ç!9_~m 
§~radp~eJlda_n2~ ll,.., oferecidá. 
ao Projeto d_~_J;.re..l-ªa_C.âlUBJ:a .. n~ 114, 
de 1964. 
-sãlã" das em 25 de a-gõsto 
de 1964. -

O SR. 

NQ .15 

Acrescente-~de oou1:Jc!': 

"Art. - OS ocupantes dos cargOS 
de Oficial de Ch?llcelarll:i, a que .se 
refere O art, 911, que até 31 de de2eltl~ 

de 1964 a.p()~ents.~o-
35 anrus de ServIÇO 

R.1'Josenw.dos com os 
~c:tegcidOs de 2.5%" 

O SR, ALOYSIO DE CARVALHO 

Sr. Presidente. pe~o- ao pala;vra pela 
ordém. 

o O SR. PRESIDENTE 

(Moura Andrade) Tem a palavra 
nobre Senador Aloysio ele Carva-

A Emenda n.o 7 re}:ôrtou .. se, apenas. Teve V. Exa.. a gentileza d~ ler A. 
ao Art. fi/l , ca.put, ElltretaJlvJ, () pa· emenda pelo que ouvimos se (lc"'prffn 
rágrafo único do Ar!, 5.9, d [) proie.. de que," de forma alguma, ~5.() aUn- . 
to vindo da Câmara, :refere-se a j'Mi. gidas os atuais tltuls.res dos pcs\o~ tie 
nistros: de MSunto& Comerciais de Ministros para. Assunw3 Ec()uôn1,ic(J$. 
Primeira e Segunda Classes." Seus dir€itos são LTltegralmen':.e re~~ 

A Emenda. n 9 8, objeto de desta_ peitados. pois ê.sses .cargos somente 
que, altera o pmjeto vindo da Cá- serão extlntos à medlda que vnga:,chl. 
mara., adnlltindo a. :fórmula "Minis- Amputa .. ~:e, porta!lto, a facu;d~ó" e 
tl'<:IS para Assuntos E'conômico3." o arbítrio do PresIdente da H.epuollCil 

. PerguntRl'ia, então :a. V, Exa.: Se a para o futuro, E' de ~se It?uvn.r ,o .. atu.:lI 
Emenda n9 8 rÓI' rejeitada pelo PIe.. Presidente ·que ];)1'Opoo dlmmmçao ntl. 
niria, como ficará rE~olvHlo, em re~ gosto.sa faculdade de nomen: - um 
lação ao caput com a ap':oyação da dos encantos d'o Poder, Ulll <i-os maio-_ 
Emenda n9 7, que de::lOmina. "Minis~ res atrativos do mando. J!.lsiamen~c 
tro.s de Primeira Cla"!~e para l\SSUD_ êsse o gr:.;,nde 111<11 do ca.rgo crJfU!f) na 
tos Comerciais" e "Ministros de Se: administração dã- vida púuEra brfl~i~ 
gunda Classe para Assun~o Comer.. leíra. provinha êle dai. O Pre.:;~(~ell· 
dais". Abrangeria o pará;;rafo únt te da República pOdia ,Hmea.:r p..,,:ses 
co? Haveria. nece.ss1dade de uma Ministros, livremente, arbitl'àri_J.!l1éll_ 
emenda, que seria de redação, deter~ te, às vêz.es, escolhendo bem e muL 
minando que Os "Min!st.ros 'de Assun.. tas vézes escolhendo maL E' a- sLtllf,
tos Comerciais de Primeira Classe e ção presente. Alguns dos min:strm 
II Ministros de Assunt·os COUlerdn.1s .são excelentes funcionários, capazes, 
de segunda Classe", ])a.~3em a ser zelosos, eficientes; muitos, por~m, fc6 
"Ministros de primeira Classe para enverg-onham o Brasil e nada fazem 
Assuntos COlllerciais" e "Ministros de no sentido de merece!' a fart.a remu
Segunda Classe par:.;. Ass-mtOg Co_ neração de que desfrutam, sem maior 
m~rcia1s"? . responsabilidade. 

Desejaria que V, E':m. dlssess~, de . Ora, pen&o que o mal, ng;lra, foi 
inicio, ".se entendeu a minha questão agravadO mais ainda com a nova de-
de ordem. (Muito bem) nominação. O eminente Senador Wll-

O SR. -PRESIDENTll::: -son Gonçalves, ontem, Justíflcando seu 
parecer c<JlltrãrlQ à emenda, realçou 

(Moura Andrade) Compreendi, a importância dos problemas econômi-
perfeitamente, a. quesUi.o de oruem de cos na vida internae1onal, na vida da. 
V. Exa, . Diplomacia. Realmente, no século e 

VDU fazer 3 yerlflcm;5o d 1 Emen,_ na ép.oc~ em que vivemos, êsses, pro,.. 
da n,o -1. t blemas pn:valecem. predominam em 

A :EJ1ídlda. n,9 7 está formulada grande parte das, rela,ções.. Mt\5 Q.pro-
têrmos retificadores de tôdas as jeto, vindo da Câmara. dos Deputados 
nominações de "Mi.Illi.tros para As... e mantido através de emenda do Se
suntos Econômicos". A emenda do nado, termina com a denomil1açã,<o de 
Senador, GuIdo Mondin sôbre o JlS.. "Ministros para Assunto Econômicos" 
sunto fOi muit'{} bem fo-rm·11ada. . e a. reduz a "Ministros de Assuntos 

De fato, ela -determina q1J,~ p.a.ssa- Comerciais", O que criará eerta di
riam a ser "Ministros de Primeira ticuldade, porque. não há duvidA-, OS 
Classe para Assuntos Comerciais" t. assuntos comerciais fazem 'ORrte dos 
:"Ministros de segunda Classe para assuntos econômicos, m~ !iem 00(100 
Assuntos Comerciais", onde se lê os assuntos econõmiops fazem parte 
"MiniStroR para Asuntos Econômi.. dos assuntos comerciais. Dêsse modo, 
cos." I hav,,,ó diflculdade em se esta'Jelece-

rem os limites entre os assunto;; co~ 

Assim. Vor exemplo, os fl,ssu..'1tos :~í;~~~~~~;i~~~~~lmerCiaiS e os econômicos. econômi<!os mais importantes, muito 
mais relevanteS, àS vêzes, do que os 
simples a.ss~toB comerciai~,. ficarão 
excluidos ela alçada doS" Mm1Stros e 
fica.rão com OS Diplomatas de Car .. 

y':aj se votar. ~nL.1l:rimeiro In~L'!.r... reira, invalidando O argumento dado 
a Emenda uI' Q, creStaC~ cUJa l'e· pelo Relator, SenadOr Wilson Oon-
daçã() é a segumte: çalves. Quer dizer, OS problemas mais 

C< importantes, de maior categoria, em 
8'!Í!@ô~~§:F""'-'~","~-"~1 matéria ec\}nõmica, continuarão com 

Os Ministros de Carre1ra. r., ando ape
Art. 5.9 Os c.argns isolados de nas os assuntos comerciais _ pal'ece_ 

Ministros para ASslmtos Econô.. a O1'ientação 'do projeto _ ElO" 
micos do Quadro ,de Pes.s:oal - entregues aos MinIstros que, 
Parte permanente .,,:,, dQ Ministé... o nome de Ministros pa .. 
rio das Relações ID~teril)res ficam COmerciais, Por exemplo 
transferld08 para a. "part,'3 Suple.. em matéria financet .. 
mentar do mesmo Quadro, sendo natureza econômica, 
extintos à medida G,ue vaga,rem. ,/ internacionais, como a 
O SR, MEM DE SÁ - 51'. Pres1 .. ' que houve em Gebebra. para a.c;sun .. 

dente, peço a palavra para encamL 
nhar a votação, 

(Moura Andrade) _ Tem a. palavra 
nobre Senador Menl ele Sá. 

" 

Com a devida vênia., --:- pare. usar 
expressão forense -- e co'm 00 respeito 
que me merece a maIoria, quer no 
Senado quer na Câman'. fios Depu
tados direi que o Congresso incide em 
mO. gr.ave contra os bons interêBBes 
da Diplomacia e relaçõ($ ex!eriore& 
do Brasil. 

tos de ordem' econômica e geral, pl·O
blemas de câmbio. 

o eã.mbiQ! Está ai uma pergunta. 
que va.-i perturbar o ltamaratí. O fI,S_ 
sunto comercial depende, fatalmente, 
do câmbio. Mas, o eâmb!o é ma.téria 
comercial e econômica, 

Ministro de Assuntos Comerciais 
participar de negociações finan

=iiitbdoO-i>U que envolvam prOblemas de i 
c Não nos vercarrtos nesse as-; 

que é o menos grave. O gra"e...., 

I.:~l~~~s;el~vai permitir a persistência. de de pess.oas completamente, 
à qarre1ra, para nela .set ... 

. Quem 
nove anos, como ~u 
que só por ex.ceçâD, 
inJustiça, Ul)l n9mf 

óiio.l;eço ~ d~03t 
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cOlTcntes de cirC::.lllStô.nc:as políticas ~e encontra gente com valor, gente serviços prestados ao Pa1g no eX. da lógica de S. Exa. dever_se.lam 
emeq~entes. coru:c:ente de seus deveres e capacit-é.· terior, em setôre.s (e assuntos extIngUir todoe Oi o&rgos de SenadÔ-

Nz:o quero clt ar nomes mrs lembro da. paf'a lhes dar cnmpr~mento .. _ tconõmiCQ$." I'66, uma· vez que &e devem. extinguir-
o caso típico de um grande p,,-ulist,-t, , , . #- ... " os ce.rgos de Ministros para ~un-
um grande brasileiro, hoje Í'llecldo. 5e e ?ecessar1o c~~'gO pa.ra ass;mt?s Rã, evidente:ne~te, uma. 11tni"""'.tilo tos EconômiCOS, pelo tato de alguns 
Ind~cudo para Embalx·3..dor, leve seu eco-nómlCOS, para as:untos comelcial<;., que não autorIZarIa o Pr~lden~ .da MInistros noo estarem à altura de 
nome vetado por questõe.s completa.~ I que se aumentem Q!;, ~uadros d.Ç: Ita... Repú~Uca., por menos espfrlto publico dar.lhes bom defiempenho. ComQ 80 
mmte c:rcunstancla:s e p:'cftlnd:llnen~ maratl, e acho que é necessárlO au" que tlVe..<:.se, ft- escolher ~bso~utamente vê, a aplicação de,ssa. lógica nos leva
te :n:qtlas. mentárlcs, m2.1S que .se faça terA€m ao seu arbitr!o os candltiatos aos re .. ria. mUlto longe, e ta~vez muitos es. 
N~D vi em nenhum dos caso" em ace.:.so a @sses cargo.S' somente aqueles :feridos ca,:gos. Mas, da própria fan- teJam de acOrdo com êste rac-iooinio. 

que a rdeição se impunha, vet'íf~(~aT- que se sujeitaatffi ao rigor das elimi· damentaçao do nobre sel,!aàor Mem O sr. Mem de sa _ Raciocínio QUe 
52 êsse r05tlltado. O máximo) qUt:! se llatrJ'jas de acesso e aos. rigores do de Sá recolho a conclusao de que não e3tá à. altura da. inteligência de 
cb:ém fá ponderável e expressiva vo_ cUrso e, depois, à di~cip1ina e aquist· S. Ex' entende Que os cargos da.. V EKa. 

- t á . - d" 1 d t' t-" t dos aos Ministros para Assuntos Eco_' • 
tn.{'80 c::m r }'la. que arranha, dur::mte ÇUO esse ro e me er, ao ltt .. por :aJ1. nômicos são de ordem permanente, O Slt. WILSON GONÇALVES 

4e hCl':'S. a suscetibilidade e o exestl_ te no cf....so do.') diplomatas. õ· d· d ._~~_ O ,/:ue me proponho explicar é que, 
mal':o d() nomeado depressa e~quecido, Acarreira diplomát;ca. se asseme. crescem La a. Ia e, segun o m,L..l.u~ 

.l.·~. de ontem .·0 t.-o Ilnpo<tan se ouve defeito nM escolhas ante. porqn'.' ta:s cO'sa,; desapan:c:m C1,.'m o lha, em certos aspectos à caneira mi. ,P - 01. s , « -

notki:ir:o das jornais I 11tar; exige tirocimo, eX.ge diSctpUna te,s que ~stãç sendo ~ própria condição rlores, então que se aprimore o pro
exlge o conhecime'nto de cert.o espio da. po~it.ca mternaClonal. celSo de seleçãO, que se fa-çam con.
lt ca (j h' te d ~ra.' Entao reconhecemos qUe SÓ se ex- cursos. qUe se exijaI\1 t-odos os requi. 

r . 0_ da sa, o c~n eCILllen. o w tingue wn cargo quando suas atribui- sit-os uece.ssârios, inClusive prtncipa:'" 
dlçao.d~ dlplomB.'C1a, Nada dlS..sO terao ções não se justificam, não procedem. mente do ponto de vista. moral, para. 
Us M!lll?t~,,; que f-orem nomeados Se nós, pela argumentação do ilustre os novos candidatos. Mas ~ue não 
co~o teJ!l sido, alguns dêles bons, Senador Mem· ãe Sá, extinguirmos se extingam cargos Que são neces.sá. .. 
mmt·(}s deles l}1aus.. cargos de Ministros para MSuntos rjos, porque não é possivel Coloc8.rem. 

o Sr. Aloysio de Carvalho _ g a 
se~s.:o secreta não pode .ser ;ni!Jllea.:1a. 

O sa. MEM DE eA - De modo que 
o re.5:juoJ.!'do é pouCo nWdo. O grave 
é permit-ir que isso se faça. 

Chnmo a atenç~o para o fato de 
haver ainda. uma in.'3tituiç8:o séria 
neste País, das poucas que se têm 
salvo - o ltamartl - devido a uma 
nDrmH qUe lhe tem sido inf1exivel nas 
últim-as déoo.das: SI norma do concur~ 
50. E mais d() que iSso; o principi-o, 
agora, de um curso de preparaçãO 
ltsse curso é dos melhores, ma1.s rigo
rasas, mais severos do Pais. PaJ'a in
gresso no referido curso são rl!ali2la' 
da'.:. luas provas, uma ~n:,limina.r. de 
lingw.ls que ocorreu em jlU1ho próxi
mo fíndo. Para tal prova foram cano 
vocadcs candidatos de todo o Pah. 
As pr.ovas realizar.am-st em cinco ou 
seis capita,is de Estados, A('orreram 
ao pregão do Itamarati cellten:ls de 
candidatos e só 31 paw.:tmm, tão rI· 
gorosa. é a prova preliminar de Un· 
gUM. 

O que eu J?aÇl' querg mal::! é. que pre- 'Econômicos, ou t r a s Pe.s&>a8. outros se em plano secundário OS problelTh"l.s 
valeça o arbItrro do o:Jr. preSIdente da funcIonários irão exercer as funções econômicos dO pais em função das 
RepubUca, embora com a homologa_ que aquNes exercem. E ver-se .. iam suas ligações com o estrangeiro. 
qtlo do Senado, qLl& raramente é de· pessoas que tiveram sua rormaçã,o in. DIz S. Exa., ainda no mesmo pro. 
ne-gada. . telectual e profis::.ional num setor in- pósito de reduzir _ já que não pode 

Entendo .que precisamos a.pr~~ore..r teiramente diverso chamadas a exer_ L.O todo, pelo meno:; em parte, a com .. 
o Itamaratl e lSSO Só &e verlfl'Cará cê-la. no setor econômico o que ev1· petên.cia ou e.s atribuições dos Ml. 
através do sistema que e.st-á adotan· d-entemente é wn deslocamento do nfstros para Assuntos Econômbo" ou 
do: concursos rigorosos, seleção rigo- raio de e.çãÓ e se choca. com B. própr1a para ASSuntos Comerdais, Que a noVa, 
rooa, promoções, perd.omina.ntemente, exposIção dê motivos do 51'. Ministro d-enomillação sugerida pela Càmal':J, 
por· merecimento, como o projeto con.. de Relações Exteriores, que tem como dos Deputados apenas com a inten
slgna, e então teremos, como já te· ponto fundamental a v~ação profis- ção de similitude com a denominn-_ 
mos na carreira diplomática. homens slonal de cada candidato. ção que têm em outros países, que 
tão capacitados par3 tratar doS 8.3. Se somente agora. se cogitou de in. es.'5a, denominação "para Assuntos 
suntos €'conôrr.Jcos, como os que se de. cluir o e~tudo de Economta nos cur- C<lmerclais vn.i. pOr si Sã, impliC")r 
nominam economistas. 50S preparatórios para Q carreira de em redução na cCHupetência dê5ses 

Aliãs, o projeto nem exige que seja Ministro Diplomático, é evidente .a ministros. 
economista o nõvQ Ministro para A,s- ccnf1ssão de Que o.s atuais ocupantes Pela. -primeira vez OuvI que a deno· 
suntos C-omerciais. Pode continuar a do cargo nâo tivet:.am oportunidade de minaçã'o de um determinado cargo 
!ler, como até hOje, qualquer afilhado demostrar sua ~ competência específica importe na delimitação de suas ll.trt. 
politico, qualquer genro de Ministro nesse se!'Or. Na~ c<?~preendo - se é buições. As atribuições são dadas por 
ou, às vêzes, coi~a pi()f cOmo existe neces..,árra a atrlbUlçao - que se e~· lei, ou por decret-o. Nêles é que se 
atualmente. tingem êsses cargos, e se dê essa atr,:. especificam ~na.ig as atrlbulqõe8 co..~ 

Pelo projeto, qualquer brasileiro que 
estropie () pOl'tuguês e assassine ltn· 
guas estrangeire5, pode ser nomeado 
e €'nvergonhará o Brasil, numa eIrr São estas as razó€'S, Sr. Presiden
baixada, se não souber a lillgU8J es- te, que me f~zeram insistir na emen. 
tl'angeira de que necessita para o de. da., chamando a atenção dos nobres 
~empellho da. SUa missão. COlegas para o fate ãe que ela. não 

bllição outros que evidentemente nao Ministros para Assuntos Econõmicos 
estão preparados para o mister. ou para Assuntos ComerciaiS, que roO .. 

O Sr. Mem de Sá - Mas, estão! derão ser maiores ou menores, em. 
bora a denominação não corre.sponda. 

O SR. WILSON GONÇA:'VES - a isso. Se a cal'gos pub-lico,s õe,'mos 
:::.e o motivo é a incompetência de aL denominação que corresponda a tô
guns, não c-onheço classe em que nau dtM as atribuições minuciosamente 
haja Incompetentes. Portanto, o que aprcpriad.as a cada cargo, cada deno
de ..... emos fazer não é extinguir cargos, minüção seria um Regul-amento. 
mas sim cria!' novas condições para A meu ver, a a~gumcntaqão JJã() 
futuros pr~ench~l1;entQS: Assim Clamo procede porque. com qu'aJquer d:!no ... 
para carrelra dlp.omàtlCa, ~ue d.a a mjn~ção que tenham, a lei pu o l'c. 
dia se 8~~ejçOa e se a.pnmora, ~e· gulamento dirão das atribuições que 
procura dlÍlcultar ~, entr:a~a ~e ele- devem exercer no estrangeiro, em be. 
mentos Inaptos, m'lterio ldentlCo po- nefícío da economia. nacional. 
deremos adotar com relação à de as· 

prejudioa os atuals Mimstros que são 
Depois dessa. primelra pl'ova! de lnte.iramente preservados nos seus di. 

l1nguas, há uma. segunda, a reallzar· reitos. Apena.s atinge o arbItrio do 
se agora em outubro, verdadelro ex(\.., sr. Presidente da. Repúhlica, impedin. 
llle vestibular (te economia, exame do que S. Ex' continue a nomear dis.. 
,astante severo, de programa ex-tre- cricf.onàriamente, para. oa.rgos cobiça. 
mamente rlg-ol'oso. Depois, há dols das: como êsSes os afilhaClos dS! pOU· 
anos de curro intensivo que, verdt'6- tica. ' 
deJramente, tira, do candidato tódas as Era o que tinha a. diz.er. <Muito 
_possibilidades que tem e elimin'3. todos bem. Muito bem). 
~5 candidatos qUe se mostrem pouco , • 
capacitados par a.a. missão. O SR. PRESIDENTE suntos econômiCos .ou de outros quai.'l_ Quanto à que~tão de concurso que, 

quer setcres, desde que se exijam con- para. o r:cb;'e Senador Mem de Sá. 
diçi5es para o preenchimento dos car· t€m a Virtude de, por sI só, re,U?ir. 
gos, e n~o apenas deixando entrever em u~a .pessoa, todos <:,S re-Q,~lSlt()S 
uma rivalidade existente entre cate- excepclOnalS para determmada mVe8_ 

Devido e, isso, ar. Presidente, 8. di· 
plorr~acia braslIeira tem nos seus qua.. 
dr-os, atualmente, na parte jovem, UIDl1I 
seleção de valoras qUe nos irá orgu· 
IhM drntl'o de poucos anM. 

Ainda temas, no extel'10r, evIdente· 
mente, multas funcionários desidiosos 
e incapazes, sobretudo das velhas ca.· 
madas do velho sistema da diploma~ 
da de rendas e de salões de' recepção. 

Mas as novas gerações e1>tão pro· 
Lmdamente habílite.das a ctesempe
)"lhar a.s funções, na época atual e. 
SObretudo, se espeCializam no estudo 
da Economja.. 

Quem tenha privado com os iovens 
(1ue estão no comêç.,. de carreira. e Já 
m ui tos c-omo Ministros, veri!lcaré. que 
.' totalldade, ou a quase totMid.de, é 
composta de homens conhecedores, 
principalmente dos problemas econô' 
micos, Não cito nomes, porque po. 
deria. cometer graves injustJças, mas 
há, hoje, no Itlamarti, o melhor gru· 
JO de economistas que se encontra 
~[) Brasil afora. o Banco do Brasil e o 
Blnco Nacional de Desenvolv1mento 
~~conômico. outros dois órgãos que se 
<' alvam. porque mantêm inabalável e 
ínflexível sfsteme. de concurso, 

O rtamaratJ, o Banco do Brasil e o 
Banco Ns.<Ci'OM) de Desenvolvimento 
Econômico, comprovam qUE' O sistema 
de concurso é o únleo capaz de dar 
result.ados eficientes :para () bOm ren· 
dimen to do serviço público. E' onde 

(Moura. Andrade) - Tem a pala .. 
Senador WiIso~ Gonçalves. 
WILSON 

ligelras consldeta~ 
que a emenda não 

o oS fundamentos pelos 
apresentada, 

gorias diferentes. tidura pública .... 
vejo c noore Senador Mem de Sá O sr, . Mem de Sá - Náv foi JdO 

multo a,paixons.do pelo assunto. ouvi o que du;se. 
sua brilhante exposição sem a menor O Sp', WILSON GONÇALVES ... 
lnten'upção, e agora cumpro o meu temos apenas um exemplo. Não nego 
dever de Relator. E, aatendo.m.e à ar- a competência, () esfôrço de apl'imo
gumentação de S. ex·. po~lvelmente ramento, a preocupação pa-t.ri61li~ I 
terei de chegar à conclusa o de que dos dirigentes do Ministério das Re .. 
o ~obr,,: co)ega t,alvez queIra também lações Exteriores ao longo de nossa. ~ 
extmgUlr os cargos do Senado, vida política. Dei a minha contrl .. 

O Sr. ~fem de Sá - Não Poderei butçâo modesta, proCl!-rando, atra,,:és 
falar .após V. Ex!). e, s6 por ~so, o das emendas na Conussã.o de proJe.. 
tenho aparteado. tos do Ex-ecutivo, ajudar Çl'u cOl~:t>ora.r 

para. que o projeto atinJa fi fllla~1. .. 
O SR. wn.SON GONÇALVES - d::!de deseja.da por êsse- Min!&térlO. 

Diz o nobre Senador Mem de Sá que Mas também entendi de fazer di&t1n .. 
não adianta o requisito QU a condi. ções onde não encontrei argumentos 

Et:'l pl'lmeil'O lugar. faría uina reLi. ção essencta: proposta pe"~a emenda sérios, isentos de ,paixão, para () aIS" 
ficação àti palavras do nobre Sena.dor da. Câmara, dos Dé-put.ados para que, sunto (Je qUe estou tratando. Apenas 
gállcho. quando diz que os Ministros de agora em diante, a escoll' .... '\ dos no~ quero dizer que as figuras que se têm 
para AsSuntQ4 EconômIcos do n().. mes para preenchimento eM'sses cargos projetado em todo o curso de IlOS',sa
mea.do3 ao livre arbitrlo do Pres1den. seja. a.provada pelo Senad. Federal História diplomática no estrangeiro, 
te da. RepúbliCa., sem q'tlal.squer outras porque a praxe é que o senado sem- nem sempre foram ministros de car ... 
exigências. pre aprove. N!.sso vai, naturalmente, que tivemos _ Rio Bran«> e Joaquim 

A Lei p,Q 2.060 de 5 de novembro ou um elogio ou uma censura ao s~~ q}le t .. 'cmos -_ Rio Bl"anc-o.e. ~~aquim 
tI 1953 q'l"'" traru;formou os conse- nado. Sou nõvo nesta. Casa: e nao Nabuco - nao foram M'l!J ...... w de 

e . " 'I;> • percebo exatamente qU'3.1 a mtet1ção carreira. 
lhelro& ComerciaIS em Ministros para de S Ex'" Portanto não é o concurso SÓ qu.e Assuntos EconômIcos estabelece no • . , ê cl __ d ti 
Al't 31' I ,29' O Sr Mem de Sá _ Censura grave. revela a compet n a ~ ca a um .6: 
., • . nós para o exercício da ffUnÇão pu. ... 

'IPa.ra provimento dos cargos O SR. WILSON GONÇALVES _ blica. Que O sr. Pnsidente da H,e..:. 
de Padrão 110" são exigidos dez I\.ltu!, neSSe caoo, alguns Senadores, pübUca, seja éle q.uem fOr, tenha es .. 
anoa de serviço púbUco, sendo ou a maior:Ul., não estão cumprindo pinto plibl1co PEl-l',a es,,01h~:, nom-efl 
cinoo anoa pelo menw de bons! bem sua mliSsã.o. Dentro, port.!mto, à altur-a do d-esempenho de. h1noiG n.o 
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ts:trangeiro; e, se necessário,' O ML O eminente Senador Wilson Gcn
pistério elas Relações Extel1:ores ap're- çe.h"e.s chamou, .ontem, aliá.! com 
~entarã. uma proposição regttlamen.. muita propriedade, a atenção para 
tando, de agora por diante, como faz Esta redllção nmbigua.. De um lado, 
para ministro de' carreira, o preen- estAb:elece: IIA03 Minist.res de Assun
bhimento do C'a,l'go de Ministro para ws ComercIais compet.:rá.. pref.eren
~sunt()S CO!J,l.ercia.ts. clalmente, fI.. direção do Serviço de 
E~tas são as ponderações, sr. Pre~ Expansão e Propaganda Comercial no 

~ldente, que poderiam, neste momen- exterior". 

to, n.1inh~ para mostrar que a a1'_ Ate aqUi~""~ta~:~~:~~~;~jrf!~~~~~ gumentação do nobre Srnador .Mem 
de Sá, nao obsta.nte a cintilante in-
tel1gencia ,de S. Exa. por todos nós 1~~~~~ã:~~~~(~:~~:la:~da reconhecida, vai muito- além do que \1 
-8, Exn, dtsejava. Se a função é ne~ do dispositivo acres .. 
cessária, vamos conservar o cargo, e sem pl'ejulzo dos lnte .. 
procurar e.pl'imorá-la.. A meu ver, da a.dministração." 
dentro de algUIÍl tempo, terá êle relê_ o Ministro de- Negócios 
vo ext.l'aordinâri-o"r pela própria fÔl:'ça não quiser deslgnar um 
-<1.+'1', assuntos econômicos em todo o Assuntos Cumercia.is pa .. 

,. --","","=,-

Diplor.a.áticas, 0-:1, na sua ausên- Em seguida, o Art. 10, determina. 
ela ou lnexistênda, a Um fundo- também que: 

....njrlo de carreira, d;ploma.ta: .. " 
(lendO) 

Então, essa preferência não é novi-
dade, po:-que. em de~reto anterior essa "l"icam criados, no QuaaI"a oe 
preIcrencla é a.ssegltrada. Ocorre peS110al - Parte Suplementar -
êSse decreto anterior fOi assinado do ~\nm{jt-ério das Relnçõe;:; Exte-
SEnSçlor Afonso -Arino.s, qua,ndo riorl~s, 15 éflrgos €~n comissão, !;lm .. 
ni~-tIO das Relações Exteriores, e ago~ bo1o 12-0. de Cônsul Privatro:;o." 
ra. S. Ex.a.. quer retl::at' a p~-eflerêr.cia, S2,be-rt:tos que "CônsuI Pr1vativo" é 
q,ue já existe. . a denornlnação dada, em 1930, 00 car .. 

E\'identemente, hCl.lve de S. Exa., go que, hoje. chamaríamos "cargo 150-
o Sr. Afonso Arinos, uma evolução ao lado". Em 1930, for!lm extintas vá. .. 
·obsel'vat o problerr_a n;.as entendo de. Cônsul ds Carreira, nas- . 

havendo a (te Ministros I ~~~~,i~:;,:,S, e tnstituidos os de Cônsul 
Assuntos aos /1 OS quais poderiam ser pro .. 

lUlteg:rant;,. vidcs por pessoas que i1tendc~.se~"p -a dc_ 

u-\i1JerSo. rl'lo a B.\!!PRO, êle se apoiará nesse 
Cem essas cons1.deraçõe.~, Sr. Pre- dlispo;;ith'o _. "interêsscs gerais da I q,,,rn-'le 

Sijente, estou n';l confiança de que o administnçãol>. Assegurando essa. 
lP:e4ário desta C~ rejeitará a EtneI1- de urbitr:i.O, poderá. escolher I:~~i:;~~~{i~:':~~~ 

termina(,os requisitos. de conformi .. 
dade CO!Q as oonveni~ncias' do Chefe 
do Govêrno ou GQ OO'\le.tllO prQ;/lsório. 

esl)ec!ali~1 A exposIção de mo'~b:os do Senhor 
Ministro das Rcla".õ~ Exteriores diz 

vel'datle Quando nflrma qtie éSses 
da. P,rimeiro para evitar lnjusHças 'pari\. Atsuntos Comer .. 
e ps.ra que ~e mantenha ou um funcionário de carreira. 
Iria. de· fUl1cionários que fnla bem da c:J:,pacidadE' técnica de 
íesco!hidos, Com c,r1tério e com -a dente. (1l-1ILito bel;~). 
J'lalidade de prestar -relevantes s'e:r-
Viços à economia nacional. CMutto A redação contém, dentro de si 
bem-!) • expie.fsão que SE~ exclui ou 

fiol' um ladO, dá preferência. 
O sn. Ministros, ma~, por outro 

J>ruLlla...m!l!ml~~_-l!Jllelldas 
prejudiclUlM: 

N.? 8 

." O parágrafo ún'ic"õdo art. 5.9 p:tb .. 
sa a ter 6 seguinte redação: 

para Assuntos Econômicos de pri .. 

esta. preferência é 
dos iIlterêsses ge .. 

poderão 

"Parágrafo- único. Os M\n1stro3lj~i~~I~i 
e. p o oS e n tados compulsbrla.menfe melra 8, segunda cla.!fse6 serão ~~~~i~~~~~~~ 
quando atingirem 65 e- 60 anos de 
:kiad~, respectivamente". 

N .• ~ ~ 
. () art. 8.9 ·p9$sa a ~r a r4<1ação: 

de Cônsul .Privativo poderiam 
em 11Úll1ero de qui~ze. 

Inclu1dos na Pril'te Suple:lllcnt..ar 
do Quadro de Per':soal do Minis
tério- 'dns Relações Exteri\Jres, j(\, 
que tais funções devem tenc!er a 
desaparecer com n criaçr..o de 
Consulados de Carre:ra na.s clda .. 

.... des onde €stão sediados. 

!!!!!!j!!;;::::~~~~::::::::::íi'Jilll!i!!t!1!ij:!!i;P1rl.!tiienae é que està 

pelo própl'io 
fieme apenas em 

rua,.. se con~úbstD.nc;e, oll" 
aquilo que ê nntural - faça. 

d votaç~:9). cs Consulados priva.tivos~ 
Vai ser f€:ira a otUI.;'or3') íPauaa). que. ufti.a excrescêncÜt pãs~ 
1l.QU!.~.i.Ul.:-~ ..s:§.....s!'n.act'Jr~.:Lg._ sam a -OCUP~G{lS por Cônsul de 

"não" 31 Srs. Senaôpl'cs.. carreira, prep:l.rados e·rec't'utr"dos e.trn.
vês de concurso, que constitui segundo 
o nobr'e Senador Mero de Sá, fi ga .. ' 
rantta do serviço exlg!do 'peJo: rta
marnti. 

HOUve uma abst-cnçüo. 
ESta l'cjcltadr(: -_. 

() SR, PRESIDf:1N'J]: 

(Moura Anàrade) _. ~~~ú,_. Disse COm muita propriedade <:- nO ... 
bre Senador' Mem de Sá que {} lta ... 
ronrati lima das mais t:Qmplet'í\5 OT-
,~~~:~~õ~~ do pais. Isto se deve no 
I~ de recrutamento de seu'pes .. 

"Sllh",titve-<:e a J:ednçvo que é fêlto rigorosamente atl'a .. 
tl .... Q J(! ne'íl gr1'Jljn!c.:. de con";!urso, comp~ement.ado nt:a_' 

de no "próprio !t.amrsati. 
"Art. m· - Ficam ~~l~~~*~~::II~~Ei'~t~r:~,~;â,:~I~D. o pl.'ojd.<) Q.ue- aqui ~s.~ Cor.sulados Privati\as e , criem cargos em c0misflâo 

(los, em número fixmlo Ó:10 nas fr0l1tclrn, num'l 'ran-
do Poder Executiv-o. õe acôrdc COHl a- -orltntaçf~O sistemMica. 
-a conveniência do ,serviço,. por Mhiisté"ri'o dns Relações 
Consulados de Carreira. em cuja lrex~~rió!es. 
dü'ecão poderão S(~l' providos os 
atuais titulares de c:argo ee Côn
sul Privativo". 

a prJ.lavra o Sr. S~mldor 
Lcvl. para encaminh:lr a 

11 

8::. !:!)l\iUNDO L~ 

o párágro.f':;' único do ATt, 6.· tem li~I~~~~~i~'~~~i~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~ I ..,gulnte redação: 
"P"râirafo _co. 'Aos MInIs. II11:cntaQ''', 

tr06 de Assuntos Comerciais com-
petirá, preferenélalmente, • dire-
ção doo sen1ços de Expansão e Ilr~~":;~~;~l',~~~f;t'~ Propaganda COmercIal (SEPRO), rI 
no exterior, sem preJu[<o do. In-

. terl!sses gerais. da adm!nl8tra
ção". 

,iJ SR. MEM DE Sá 
ar. Prosldente, peço " pa111J".a 

da encaminhar ~ votaçãO. 

porque • redoção do 
ver, do· .!lrma n".. 
MM •• 

8.' do Projeto, lã com 
l';'I~;!~~~:r.Q da Câmara. reprOduzindo 

Além . disso, no Art, 2;~ dêssl~ Decre-jl determIna quer, 
to, diz-se o seguinte: . - . 

"Ficam extintos (l!.! 21 cargos I~;:i;!ã~ 
"A Chefia. da Seç.ão, a. que se Ulolados de 'Oônsul Privativo, do j 1 

refere o artIgo anter1or, caberá-. Quadro de Pessoal - Parte Per-

cotnpareceu perante a Co .. 
Agricultura e, diante da' 1m

regimental. nquel.a .Comíssão 
vir a plenário, para fc,ali!,;1\"r 

R$ votações que aqui se e.stAo dando, ao.s MlriLsrros para Assuntos Eco .. j manente - dO. MilJ'sWr1o das Re-
nO~lcos lOtados nes.as M1ss6es I" .Iaçôes ExterIores." FpJta votar apenas duas ·emendas ~, 

, 
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Art. 59 - O Der .... Mtamento Admi· em ~guida, o Sr ~ Ministro continuará, 
a sua dissertação diante da Comissão 
de Agr j cultmll, ficando pOla ·convida." 
dos Oli Sra, senadores para compare
cer àquela CCalt~ão, após o encerra
mento dest.a yctação. 

Tem a pala.vra o Sr. Relator, hODI'e 

em zona de, guerra, na. n C<m. .. 
tlagração Mundial. 

Farágr8!o úruco. Fica. e:tendi
do QQS Min.iStros para ASsuntos 
oomerclaJs de l~ Cla.:se os bene
fícias dêste' artigo. 

Art. 29 O ocupante de Cargo
de Ministro de 29- c:.csse, da. Parte 
Permanente do Quadro d~ p~ 
.soal do Minbtério das Relações 
Ex:terJoreB, que, até 31 de outubro 
de 1964-, o requerer, será aposen
tado com os pl'ove-ntos estabe-~e-o 
c~d:),S no inciso I do art. 184 da 
Lei n9 1. 711, de 28 de outubro 
de 1952, acrescidos de 25%, desde 
que tenha 25 anos de serviço Pú· 
bUc<>- - dos quais G. metade no 
exterIor - e haja servid.o em zo
na de guerra, na. Il Conflagraçâó 

'nistrat.ivo do Serviço público e a Re~ 

~~~~~~~1~~ do toria: da unfversir,ttde do Brasil pr, i vide-nciarão, conjttntamente. a laVl; 
! tura dos têrmos que torem impre. 
I cindiveis para efetivar a tran~fe;"êJ 

'un11,ersL : cia do a.cetvo material do E:>cjjtót 

~~~~~~~~~~~;~.'~;~~~ 'Técn:co da Cidade Universitária, Senador Wilson Gonçalves. Êt. 6() - p:u:sJ.rão para o t>at: 
da un:versidade do BraE O SR. 'WrLSOX GONÇA:LVES 

. -
(Sem. Tet:tsdo do orador) - I:::ierel 

breve, Sr. Presldente. !~~~t~~~~~~~~~~~' im6\'eLs construidos e f I c<mstrucs.o na flha da Cidade UI 
t0::1'Ü5 Os terrenos e 

na. pcti'rC$ ac~~escido.s de ma-rlnha rel' 
ria. de 19 do corrente) dcs r,o~ 1 c!-O-nados no art. 19 do Decreto r. 
missões de Profet-~s dp E'J:ecut~l-'a I mero 47 53~ de 2;.1 de !lezembro f 

e de P:nanças. ! lC59, respeItada a uUrzaÇão e"pe< 
Em votacão o p.15je:o. I fica do~ermjn':1(:ta pe~ art. 2? Co ri 

; ferido Decre~o. 

Mundial. ' <4L~.s...-.§e1!~d~qX~, qu_e~ Q r~'ovJ.m. ,Art. 79 - O cargo de DL-etor f 

QllillT)lPl,...J;1t!.tnan ?cr:J: ,ssntac!o."'. (p:.u~ '&,crítõtio Técnico Qa unlver.sidaf 
salta. P·3.râ~rafo úníco. Ficam e.ten- Isa>. 'do BrasiL slmoolo 3-C. constante ti 
ês.<;es didQs aQS MmiStros }}ara ASSUll- . I tabol qu (oram '--aixadas .... ,"m 

tos Comereí8.is de ~, Cl" "se os Está aprova.do. Val à san;f..O-r ' ~ a", e IJ "'" por ,,~ ...., - Lei nQ 3 ,&O de 12 de ju.lho de 19: 
ança do Poder EXecutivo, porQue beneHe;os dêste artigo. }l:'~ .s~zp:~te~_p',.,p:,cj':~ __ tp:<r e integrado no Quadro do DF'parl 
localizados, de modo geral, nas trcn- A!"t. 3\) O o:;upanie de cargo vado: tnento Administrativo do Serv!Ç() P 
telras. tIl l de Pl"imeiro-Secretário, da Parte P:aQjIKr...Q ~'C' LEI_' _ TU C_l'_~!,:;Ar:.A blico, fica .transfer.do c()m a .. teSpf·' 

O projeto traz a seg nte mov men- Permanente do Qll.ldro de Pes- ~2â';'{ ~ - Uva dotar;:ão. para o Quadro perrn' 
ta~âo: extingue os cargos de Cônsul soal de Ministério. das Relações . ~~~_!,-~ hente do Ministé~lo da Ejucac:âo 
Pflvati~a e cria, na parte 5uplemen.. Ext.erioreJ, que, até 31 de Qutc,bro (N9 3.09o-B~Gl, na Câm':':M Cultura. 
tal, outrOS tantos cargos, OU seja., VlD... de 1964, o requerer, será apnsen- Al't. aI;! _. Os crêdito-s conc2d:C: 
te e um cargos isolad<rs de Oficial tad.o cOm OS proventos estebeleci- Xr..q'1Uq~rsL.Jl_ J.ll1i.lli';[sici:aefe 11"0 E, T. U, B. nC3m transferia. 
d~ Chancelaria. nível 18, que serãiO d' do BrasiA o EscriLótio Técll'icp da /., 

h 'do I t \S • d Os no incISO I do artigo 184 ja • !nUae un'Vers-tn;."1fi:,- -o;'" 'D~' __ O!s"o à Universidac.e do Brasil, atravl's ( 
preenc I s pe OS a ua ocupallt.es e Lei uI? 1.711, de 2"8 de outubro de .... à-~- ;r.:;~~._ .......... ~- .~+ ~." M:nistério do Educa.ção e CUltura. 
cargos isolados de Cônsul Privativo. 1952, acresddQs de 25-%, desde que ~.-tL.E_~ll~frl-4?il,~é,O~" rJ.Q _ pc:)'lr-
Em seguida, ainda dá. oportunidade tenha 2<1 an.os de .serviÇo ptibllco t~ ml~tJP.fn;D dD' Ser- Art. 99 - E3ta le! entrará. em " 
para qUe êsses ocupantes de cargos _ dos quais a metade no exterior 12.~_I:.tU!1i.ç,q ........ l]-"4_.out):.a~_..2PPv.- gor nu dat.a de sUa pu'Jlicaçfi{} r 
isOladOS de Cônsul Prlvat!vo .possam, _ e h.S,ja. Servido em zona de dência3.. .. : 1>ozada", as dtsPOSlções em contrári(o 
a qualquer tempo, ser aproveitados. gue-' rI Confl - M I 'hl" 1 I A~"', nra. agraça.a un_ O Co"~.oo,o Nacl'---' decrel"'. O_S_ D. PRESIDES:'" em cr<lI'50 pu ICO. nc usive autár- dial. o ... >WOO VJ.J..i:U '" _" u. !'""" 
Quico, desde que o requeiram ao pre.. Art. 19 _ O "EscritórIo Téc!1ico da UlIoura. Andrade) - P..1SSa-se 
s1dente da. Repübltca, oO$suam esta.- PArãgrafo único. Ficam esten- Cidade Universitária ~e.T.U.B.J, in& item segmnte. 
bl11dade profissional e apresentem os didru 8.0S OifcüÜ3 de Chancelaria, tit 'ti: . - . 
requ1sitos profissionais !!x1gidos para. nível 17, da Parte Suplementar do .UI <li na D~vu.ã.c Ü; E-:i1fic:',?.s. Pu- V(ltacã~egt ... tqrp~ . .tulic.Q~ ( 
o exercício da nova função. Q1.lI3àl'O de Pessoal do Ministé- ~lico.s do D.epar~m.e.lto AdmInIstra- erm~to de Lei..Jl3. .Câmara" n ... 11 

Ora, a emenda do nobre senador rio das Relações Exteriores, 08 t1~O ~o ServIço PublIco, P~l~", D~~reto_ clltJ,9.9..Gn~2 )J1,B~q1;,. P;l Oa, 
Edmunoo Levi começa por não extín- beneficios dêste artigo." lel n .7.217, de R~O de ~e_~mb.~ de Cle.....9~e..l!2J ... _d~_inic,aJiya. ~o S 
gufr os cargos ... Então ;le5 vão con. ~, flCa. ttaru;fe.1dl? pala \:l: Un.ver- nllOl.' :?resldente da R.~ubHc 
tlnuar existindo na parte perIIlanen. únYou nãverifi~~r se) d~ed ParJágrn.fQ ~~~~eJ dÓ o BrEdRSl1, ~J.nculadalt_ ao Mi· àüildiSôO.e,. ~bi:'~ ,~êi\.i',~~, direlÜ 
te e, conseqüentemente. difi::u1tando lCO ,o- es.~ p;-e U lca () pe a vo- w . .:ovt:.I o a ucaçao e Cu u"':~. Q.e-c'QP.Jn~nit~a~.:ie.&\H:9_.!l.Iemã 
ou ImpDssibllItando 0_ "oder Exe. tação. Tenho a impres..oo de que. en- ""-t lena'- Pareceres Favoráveis (se 

uv [;" tre as emendq,~ de ~ece!' eontrárlQ ~. 2'} - as sen idore,s do Escrl~ u •• . 
cutlvo o preenchImento dos lugares que jã, f{).:rQm rejeitadas, constavft tórjo Técnico da Cidade Universitá- m. 796 e 791. de'1964) das CC" 
com pessoas de sua imediata cOnfi- dispOSição idêntica à contida no Pa- .ria que passaram à c:a.tegZlria de !un-- m'Fê'õW"4ilroletos .. dQ Executh 
Rnça. Entendo que a 1'!11efia dêsse rágrafo único do Artigo 30, da emen- cionári03 públicOs por fÔlça da. Lei e de Fina·nças .. 
consulado deve ser exercida por ele .. da n9 14. (Pausa). n9 3,780, de 12 de jUlhO de 1950, ,w.o 
mentos da inteira confian~ do Pode! A emenda. n'? 15, que foi votada transferido~ pa:a a Universidade cio 
EXecutl"j1o. Dai -por que acho qu,~ a no grup() das emendas, de pll'€Cer Brasil. 

A yotacáQ deverA fiPíer-~e par e.' 
crutin!c sec.'~w. .. _ 

Os Srs. Senadores .. _~ .. Jl9j.~.=1l vc 
t.:u.:. -:(1t1lusa,. . 

~atéria está melha:r . disposta no- pro~ contrário e rejeitada, estabelecia..l.is- § 19 - Os servl(oi-es do Depar~ 
Jetô do que na emenda, para o que I'''~', ,ou idênt!ca à do parágrafo 'úni- tamento Admin!,stl'ativo do &arv.ço 
peço vênia ao D'obre Senador autor Artlgo 39. da. emenda n9 14. Público e os requisitados de outras Vai-se .nrqceder " ªwu:g.cãp (Pau 
~--. t -- --Dentro dessa orientação, entendo o seguiu,e: repartições que s.tuaIrnente servem nl) su). 
que t:ca melhor' para. a contextura ~ e.T.U.B. paderão continuar pres- Vot.aram, "SL.\1.j~ 21 Srs~ Senadores 
-geral do ~rojeto o disposto. nos artigos Acre.scente-se. onde couber: tando essa colabo:ação, até qije .seja hôuve 5 .!il:>st~nções. Não se verifiCOl 
8.9 e seguintes. ra7..ão por que me ma- aprovadQ o Quadro a que se refere o iz.u:q):iÚií ~ 
nU t t_ . t I I' Art. - Os ocupantes do.> car· a.rt. 87 da Lei n V 3. 7S0, de 12 de Ju~ I - :-

e8 o, ma~ UIlla vez; cOn rár o à gos de Oficial de Chancelaría, a 100 de 196G. "I uai::-sf ~prpced. er à chamada, par .. emenda e espero que o douto Plen~rio \. '" . ·t que ~e 1'e ere o art. 99' que até ! 29 _ Po~er"o ser .provelt ... ..!r. .. vemic.a.w.o_d,e_ 'pre.sen~a. areJei e. para que o projeto nã.o seja 31 d d b 9S H '" -.0-. 
falho nes~a parte que é substancial, '" e ~'Ze~ ~r1 de 1 4: requere- no preenchimento dos cargos COD3- (Procede~5e â chamada) 
ti meu ver. '/Multo bem!) r",m u en a a e Q}le oontarem I tantes do Quadro a que se retere o 

35 anos de serviço publico, serão !p:lrágrato anterior Os servidoI'e que RESPÜiJ.'fD.,..."!i'"M. A CHA,MADA OS S.ne. 
O SR. P3.2R!D"2NTE e.1;"Osenta.d~s cOm os proventcs .da atualmente servem' no ~ T U BS SENAOORFS 
(,""fouta Andraae) - lel zc:'esCldos de 25%", .1:1. • . • 

~ A ma.téria me parece prejudicada § .3Q - P1.ca inst: t.uida ll.'l _ Uni~ 
u.rn.a vez que, tendo o Senado recusa~ versrda-de do Brasll uma c.:mLs2o su
do aposentadoria voluntária com e. per!isora. do. planej[un~nto e da: exe

(PrOcede_M à votação) vanta3em de 25% para os OflciaiB de cuC.ao das obras da Cld?de Umve:s1-
Vaí §,;:r feita 11 p~lllr.acã-o (pau- Chancelaria com 35 &ll()3 ';:e serViço, ttln "!:,, composta. de Olto ~fnib:-{)8, 

i:::a\. parece-me óbvio que a recusou para preslclida. pelo .Reitor ~~ U~llver.; .. da--
os que .teph03.m :ro an03 de serviço. de do Brasil. Part!c!p<::rao. CC~O 

~~~~~'~~~~t.~~ ;!~~~~~li~rf~~b~~i~;;4~~~ membras. um representan~e do MI-~ ~ g I niStério da Educação e Cult~a, 00-=---..... t I tro do Departamento Administr.::tivo 

~ SR. PS~ ':I."s~r~ ~~;;~~'fi-~~~~~~~:'fi;~c~a. do Serviço Pú"IJllco e o D:retor do -= E2.critório TécniCO da Cidade Uni-
(Moura: Andrade) - Vaj-.se votar versitária; os· demais membros serão 

ú.l.!lma • .em€'nc!a--E.'-.a.-..de.-n9 T4-: escolhidos na forma determinada 
Em votação a emen_da.. (pav.sa) , pel- Co~oe'~o unl'ver-' ária da ~, .. Acre3cente~se, cnde couber: v ~..., .l.JJ .::;.>... UU1~ 
,\1'2:1 ser feita a apuração (Pausa). versidade dO. ,J3rasll. 

f' Art. 1" o ocupante de O:trgc (Procede..se à vota"n.o). á . " 
ae MiniStro de Primeira Classe, .... Par grafo untco. A Coml.:"séo t,:orA 
d.l, parte Permanente do Quadro (paU$Q). um secretário, designado pelo seu 
de pzs Qal do Minl..:,tério d8s Re- Pres~dente· e functona1'á de r:côrdc 
lações Exteriores, que, até 31 de e com as normas que forem aprovadas 
out'lbro de ·1954, o requerer, será pelo MiniStro da Educação e Cultura. 
aposentado com 0;5 provento'! e-s- Art, 49 - Dentro do praz~ de 90 
tl3belecílos no mcisQ II d<' artigo (noventa) dias da data da vigência. 
184 dfl Lei nQ 1. 711 de 28 dE" ou- Em nome dv Sr, Presidente da Co- I desta LeI. a Reitoria da Universidade 
tubro de 1952, acrescidos de 25% m1'sãJ de Agncultura, co-nvldo Oc, Srs. do Brasil submeterd ao Presient" ela 
de"de. aue tenha :ro anos de 'ier- a comparecerem àquela' República. por intermédio do Min~s-
v'ço rú"b!ico - dos qtrai.s a me:ll- I a fim de ouvirem· o sr.) tro da Educação e Cultura projeto 
de no exterior _ e haja ,c;erv1do da Agncultura. de regimen.tb do E. T. U. B. 

Adalberto Senna. 
JOsé Guioma.rd. 
Vivaldo Lima. 
Edmundo Lev!, 
AXthur Vlrglllo. 
Sebastião Archel". 
Victarlnoo Freire-. 
Joaquim Parente. 
J(),sé Cândido 
Sig2!redo Pacheco. 
Menezes p~ent.el. 
Antônio Jueá. 
Wilson Gonçalves. 
José Beurra. 
WalfredO Gurgel. 
João Agripino . 
Barros Oarva;hO 
JOSé Ermirio. 
Silvestre Péricles. 
AIQysio de Carvalho. 
Eduardo CatalãO. 
Eurico Rezende. 
Benedito Vala dare. 
Nogueira da Gn.m. 
Moura Andrade. 
Bezerra Neto. 
Melo Bra'?;a. 
Antônio Jarlo.!. 
Guido Mondfn, 
Mem de Sá. 



.. 
elARIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seçib 11) 

= ~ 
1942 Quinta-feira 27 . Agasto de 1964 

_,, __ c =._. 
I ooor.re poré;n, Sr. Presidcllte, que I tanda, urgentemente, d'\~ energia e)é~ \ Não havendo mais quem peça a. pa.-
I tão 10g-o Rssun"iu a Pasta o atual trica. I lavra, decla-ro encerrada a diSCl;\S:'áo. 

1"U6n-:te:'am à. (:hrimada. lO S1'S, -tMinLstl'O de Minas e E~ergia, a Ban- A I!Stz:.i~ do Painlei,a. e a 1J.1in~ dQ .Q.:Jll:OJet~ é retire.C:o Qa._QtQ.el11 do 
dorES. cada de. Santa Catarma. teve. com GarcIa, la enl !ase ad.aHt;~da de cons-l Dla. ra .s Comls§o~~CJmle:tfllt:.!S. 

SR. PltESJDEN'l'E 

o 5" ~'e;,jfiCOU quorum. . S. Exa. uma reunião, j'lstamente trução - (\ primeira, com 5Uu.s obra3 iir(l a !'CClaçao dâ enlenà'a ~ur.:C:SI2'l· 
~ ..! pa.1'& discutir a matéria constante ,C~VlS cowpLelas, ~v::.n)s pn:.coi!dendo ....... 

~ebue a O:'dem do Dl~_~l!.-p.~.l dêste projeto, bem como outras rela... agof03, a inst<\laçãe e à UqUL1Çâ'J de 
fos em alstüm~ :1 c:'ona<ias OJm ft economia carbonffera equlnamentos elétricOS; n segunda . .in 

o 8 ~ matérias estão em dI) meu Estado. em fa.::e final de cOllcl-..::;:f,o, nma vez 
j () n· ~ J. ----r-- Naquela Dpol'tunidsde. os repl'csen. que o GQ7crnador do E.:~ado. há. me w 

de 'Iotãao.: I tantes cntal'inell,Ses no C'J?gresso&, c.r:t- se&s, jn~ugurou a refet~de Vdn~J -
.l-se pass,u, pois. ao n9 11. canceram II S, Ex lO a lmpol'tancw, nao delxam de <:er CQn ·empladas. se 

do auxilio da DnHio para as usinas minha e~nenda fOr aplovnda e tam~ 

,íl~~~~!~~~I~~~. hitlI'elétrica..s,· em com-trução 110 oeste I bém não üeb::a ;le ,seI' ;'ontmn:JladO dé Santa CaLarina, ,de Santa Cru~. o si::..iema da f;or.e)ca, js~;:. é 3" 1ill:1tlS O SR. PRESIDENTE 
das palmeiras e da Ferradura. N.a- de tran3mi.5.!ãú q:oJe .. r5,} .eva~' aos' . _ 
que]a' reunião ficou .ácertado que êSse centros dE' é011':>'1;110 da ~le1:':,a ,jc Oe.s~ Em d!.'õcu.';,s-:o Q projeto. (Pam:v). 
c:x;édito especial compreenderia tam~ te e do V~le do Itajaí fi energia elé~ I Na~ haVell~Q {b.lem J::€~a a_ pa. ay1'o, 
bem as usinas a que acab1.l de me. trica produzirIa cela US":1.d. d{) co.piA decJ310 E'llce:rrada a d15cussao. 

! "Q~"''ll'''' . !'eferir. Razões que julgo _pcnderá~ vari. _ ! A votnçãt' foca I1diaàn por f(lltiJ,.de 
;ti~~1~li~2.;P~.' veis fizeram com que o proJ~to che. Tais e!llWCendlmenfc~~ nãu serfl'J' q/Í-órum. -_.- -<-
jJ . I gll1lse ao Senado da Repúbllca sem prejudIcn.Ó'OS ~pt'-n3.s, nLnl1a l':menda.· --

que fóssem contempladas as usinas destaca. a doldÇD.C de 300 Ulllhõe3 de Dll,(ms:ão-, em lu.L1li:....ímicQ, .• dou 
do oes~ caturinense.· cruzeiros nura. !,;el' aplicdoi..a na (J~i- pr'Q.Je1P""õe R-e.soluça-o nr,. 38, de 

l. sôol'e :t n1e~(\ em.enda que vai Pela~,\ Sr, . President.e, uma tem na de Ferradu&'9", T.l1 US:1J.a está scn- '~uêmtm'!A-aa-Cfjrh:ssâ() .Dí .. 
lida p210 Sr. l~ Secretário. especial signií'ic8Qão .- a, --crsin.a da do construída CO.TI as rua:Ot'es dillC; ... l~ ~e~1iT].r. e àdfê:Q{iiixi:\õ ,da 

Ferradura, no Municipio de São 'Mt~ dades, porque falte., na ti~gíão, inclu~ ~~.sJ.ª-4Q.Jto. Ce.ará," o 
,~. lida a seguinte gueI. no oeate do Salto. locaJ.:.zndo no slve, elementos têcntcos para (!ue o- Noticiari.S"L:;li Pl,.-8. All~Ôp,:O A,u-

EMEh'"DA N9 Rio das' Flores. Est:l. sendo c~ns_ Cop.<:órcio po.sm reali~:l.r ~re lUç,d<' E8- yusto- Gen~l q~.bral. 

I 
truida pelo cons6rcio Intermunicipal tisfatórío o se:] :J,e.'i{d(~rat~::rn \lU~ é a ,Pau' sa'; • 

J Art, 19, o~de Se lê: de Eletricidade,. UQ Estado de Santa C0.r ... M!'L Ção da USll1" da ];<'('rradul'a e E..l discu!;S('!.o o projeto 
}r$ 1 150 ():JO.OOO,OO (um bUhso e I C,atarina, COl1.Stltu[da.pela ant,\ga re- 1M .ih nas- de '.il·anl'Zmissàl) que levam Nâo havendo quem p~Ç>'J. a pala\'ta. 
:) e .::;n..:(üentll mllhões de cruzet_lg~ãO de Chape~~. reglao pione1r!'t, rc- 1. ('J -: fla .prorl\lf.!'lJ. naquela fo~rc. de dec1~!'(' ence.rrada a discUiSJ.O. 

para. apUcação nas IJslnRs de gláo nova a b.a'Y0s ~(i~ o problet,na el.:c!" -.; a h,drele' r! .~, n .. ~ ti'? nnm~d- A y'Ú~~çàc fica ad.ada 
ehl Garda e c::!ist,ema S<ltelca da falta de energul eletnca para atm. pIOS component.es do COl:.sórc:\). In- _ _ _ por falta. _de 

~a.nta Cat.arina" ,0 'I gir .. o pleno desenvoh' .. men~o eco.. ter~unicipal d~ Eletrkidade - o pri- ~:. 

Lei-se: I Os Goyêrno.s da Urunú e dO Es- municípkls desmembrados d;;.quele.5 ,nÔlnICO. melro do BrasIl - e ater,de a, outros t,~~~~~~~~~~~~1 
, ;r~ I .1;"O.OG(I ,COO,ÓO (um milhâo e tado, apesar de tôda boa vontade, que compõem o Comórclo. 

o e cinqüenta milhões de el'uzei~ não puderam atender à solução dêsse Ti\-'e'o clJ'dado de. Sr. pre-.idente, 
para aplicaçã<3 nas Usinas Pal .. problema, razão pela qual, em 1955 e Uma vêz que () destaque é dE, uma 

:a. Gar.cia e Sistema Sotelc9 e f~m 19058, os Muntcípias daquela re- dotaçã.o de 300 mUhõe3 à'l~ cruzeiros, 
1.a da, Ferm-1\.11'9. do Cons6rcío 'In- ~;'ião resolveram constituir um Con.. determinar C'ue a aplll!ação de.s.~a im
'1unicipal de Eletricidade, sendo s6rcJo Intermunicipal de Eletricide.de, portâ.nc:Q ~érá feita r~'!Ja ELETRO
\ esta últlm::t Cr$ 300000 OCO,OQ 1.0 primelIo do BraSIl. Dez Munieipi:>s BRAS. 
zent<3s mi1hô3s de cruzeiros) a Ee ..... 1 ca fronteira da Repúblíca Argentina Na segunda-feIra, t:ve ocasHío de 

t\'Olicadas' p"t1a El~ETROBltAS·'. constItuíram essa entidnde de direito manter- conferência com o prcs'd(mte 
• & público e obtiveram, do Ministério de ELETROBRAS, Mini:;tro otávio 

11a~ das Ses.::ões •. em 26 de agosto I de Mlll.9.S e Energia., através de de~ Marcondes Ferraz. levando·lhe o prO-
1904. _ Antónw Cgrlos r<puder ereto do Exm9 Sr. Pl'esidente da Re. blema, e tive a satisfação de encon-

Não: J.Ve.l10.0 qu~m p3ça'a palavra.~ 
declaro encerrada a disCUis.10. 

A votacª-Q [lea 'tdjD.::1ª--1W'_.f~n?: ele 
númer:;, 

. pública, o. conceEsão para a. produ~ t.rar. em S. Exa., a melhor. acolhida 
) SR. PRESIDENTE ... 1 ção e distribuição de energia elétrica, para Que a ELETROBRAS possa ~U~ 

. _. Inão s6 nas dez Municipios que C()m .. pril' o Consó:'io não só é,e re~ut·~os 
.n di.scussr,o o proJeto com a f'Dun .. \ põem o Consórci'Ü como nos outros como mand'a a emenda qUi! 3Ca;.lI) de 

., SR. ANTôNIO CARLOS 

r. p:-esidenle peço a. pala'\7a. 

•• SR. PRESIDEl\"TE 

qne surgiram J)-Gsteri-ol'mente à cria- 3P!esentar. como também a.tr.aV~~2 di" 
cão dessa entidade. cujas -diretorias assistência técn·ca. . 
f{lram desmembradas (laqueIes prl. O Ccnsórcio rep·resent..'l. um ato de 
melros dez Mtmicípios. heroísmO), porque se trata de r~~iãl). 

onde não existe númêro SU.fkient.e de 
O Orçamento da. união tem c()n~ engenheiros civis. onde nãl) eX15tem 

templado o Consórcio para a C<lns_ engE'nh~iros eletricistas. Há, sim 
'em a palav"fa o n{)bl'e Senador An- L!ução do sistema da Ferradura, com muito boa-vontn.de e, e.c:[lln de tudr-. 
'0 Carl.os. d{,tações, todav1a, i:rulUficientes para a df:'terminação' daqueles pequeno'.: 

atender à grande obra que pretende- municípírs da fronte~ra da Repú'.Jlic.a 
mos realizar no Salto de Ferradura. .4:rgentinn em col"..struir essa Usina, 
Inicialmente, a Prefeitura de São Mi~ para que a reg:ão p-ost'a, en~ão. d fl-

OiS 
2 e 
Civil, as 
emendas a da 

~~~~~~~~~~~~~~~~.I ~~:~ do Oeste conseguiu dotação em gir pleno ciesenvolvimento e~Y-.avés eb de' 3 milhões a 3 nii1hões e industrializ...'l.ção, 
de cruzeiros, para. a realização D:rij/) um ap.elo à Comi~srw~e Fi

da obro. )\'tais tarde, ?-trayég da faixa nança-~, e"pecialmente ao em~nente 
dl~ frontelnl,. ec;u:;eg'\.uffi<l!i u?J1 desta. senador -Argem5ro 'de FigueiredO, Re-

Educação e 'Cultura. favorável, 
ctml as emenda':). que oferece. de 
liS.: 4 s. 16 lCEC): de Finanças, 
favorável ao llroj:ctó e às emen~ 
das ns. 2 a 16 e ccntl'á::io à de 
n9 1. 

CLllfW.,.....,. .... ,"'"'."-!que de 18 .ntll~oes ~e eruzelros l?ara lato!.' da matéria. pa.ra que,l\um.a ,rez Em dil,cussfio o proje~;:'Lçmcn-
a mes.ma fmal1dade. E. de'P~ls 61550, I q,ue a emt"uda não aumenta o Qt:Qn~ ~usa}, 

execução 
da. pr<:dução 

em nos.~ Pais, o Bxe-
:vo encaminhou e.o .. Congresso Na .. 
19.1 propGsição autorizando a. aber. 
'1 de crédito de trinta bilhõe.s de 
:o;eiros para rliversns usinas· hidl'e~ 
'[cas e termoelétricas, em d:versos 
ildos da ,Federação. 

'."1 Estado de Sa.nta Catarina foi 
·templado com duas ru.bricas: a 
'1leira de cInco bilhõ'cs e oitenta 
hóes de cruzeiros, pal'a o. concluo 
, da, primeira etapa da Usina de 
livari. que está sendo construída. 
1 Sociedade Termoelétrica de Ca~ 
ari; a segunda. rubrica de um bi~ 
0, cento e cinqüenta. milhões de 

'zeiros, que deveráo ser aplicadm 
; Usinas de palmeira, GOl'cia. da 

,. TELCA, em Santa catarina. 
niclalmente. Sr. Presidente, qU!;TQ 
·larnr· que todos êsses empreendi. 
ntos. tanto a SOTELCA como as 
'nas de Garcia e de Palmeira. e {) 
"ema da SOTELCA, tóda eSE.a li.. 
). de transmiSSÃO de energia sã.o 
WMnde Il'IlportAn<:ia l)&fR meu HB. 
~. mCf€'cendo, poorta-nio, m.eu p1e-n(} 

al~da Obtivemo;;", .uma dotaçao de '80 titativo do cr~dito, uma VI!'z qu~ a 
mLhões d"e ~ru2dros. atmvés da ~IJ~ emenda não de.;:Ioca recnr.s('.s de um 
P!r1ntelld~n~la do Pla~o ... de V?1o~lza~ ~tB.do para outro EstacTo, uma vez 
çao ECQnQm~ca da Regiap da flO~" qUe a emenda não prejudica aquo:!las A vot'ação ficn adiada. por :falta de 
teu'a sudoes"e do pais. tl:t'rnbêm P~Ht obras qUe -deve-rão F{'r atendJd.as com n~~. "'~'-'- . ~ 
a. Usina da Fel'l'adUl'a e a sua U~ll1:t o crédito de um blIhão e cenj;(' e cin~ á '1 . _, 
PIlMo, que .se localiza no MUnlClplO quenta milhões de cruzeiro;. acõ!ite <'loESdia,esgOv3< a a matêna \.Ia Ordem· 

Nada mais havendo a "tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a 
sessão ordinária-, àS l4,3!}, -s. seguinte 

de Descanso. ?-<? ~alto do Famoso, que os recursos dê-se créd·t() especial 
atl':\vés do Mmls.ter~o das Minas e que ::>:e de"'tina a Sant catar'na 
Energia. No exf::rc:ímo de 1963, con- t d ~ tal. 
seguimos uma dotação de ~ milhões a en o po ,:.1:Jn1. e. ravés .da dotação de 
de cl'uzeiroo para. a Usina da Fer~ ~inco milhoes de cruzell'os. P?-'-"l3. Que 
rad'.lra e vinte e cinco ntllhões de SOTELCA atenda. ~ ~e~Páo Cm~-
cr\:.~~eiros 'Para a Usina de Famoso. tral <'lo ~t-adO. :~ubSoJdlárJa eta ~Cap1~ ORDEM DO DI,<\ 

números redondos, o consórcio tal., atra~c.s de tecuri'lo.s qUe ~erao ~:a" 
recebeu, direta 'ou indIretament.e, nl.'l11?~d~"l paro 1\, USlnll d.e ,l j OGre- a, 1 

através dos diversos órgãos o!,netlClando..,g Va,e d? rtaJa.í. - 'F~€.. Votaçã.o, em turno único, do Pl'O-

f!~r'~I~~'~v~~ que atuam na região, rpão de Santa Catarmo.:,. A\~nn9.~ de jeto de Lei da· Câmara nO? 113. de 19€4 
de cruzeiro.,';, . A tmpar-' tudo. êsse~ r~(,lP·sOo:. est'(l:~.'Ü ~'rrml'l"'In~ (n9 2.171-B-64, na Casa de origem), 

no entanto, é insuficiente, e ,d<?? C('n.',orclo Intel'mun:cl't:ül de E}e- de inlcia.tiva do Sr. Presidente da. 
daquelas que não podem espe... tr:c·dade., _' República, que dispõe sôbre ben:> e. 

em regIão de grande pro. Com :~.'n." consideraroM. dOl~ c()- direitos de companhias de seguro t1.le~ 
Em 1954, um só Mu.. mJ justIflcada a {'menda t.'lu~· t~ve _ a mã5', tendo pan'C:~tes Fr.vo1'áve:s (sob 

só comarca; em 1964, honra de- enI"31111roh"'" n. cf n::>1dcr-Elç:to ns 796 e 797, d{~ 19€4\ das comjs~ 
nove Comarcas. do ,Sf'DB.rI'o. ~fni\"/.~ ~,., H.e?a. . sões: de projet'Ús d:) Executivo e de 

sr, Presidente, que F,?''t o que t!:.1ha a d zt;:r. Llt !lHO I Finanças. 
os centros de consumo do bem). I 2 

e dê São Paulo, não fiÓ de O SR. I R.E3JDEN'fE YOla";:'o em. tllrno' ún:co do p'''O_ 
dA produtos agrícola.';; como ~,'" '.~'. ", -i<;;;;í>ém de .<'u!nw. .lt r.-Ila qye. (Acit.v·ber!o ~fm.U) Q,tQt'.nuQ a I let(l de ~l dn Cãn1ara"n9 121, ~e l!?6.'J 

parB $e industrializar, eriã n~e6SL tti".:e~lo. (Pilmtt·l. tn ll 2.1!1-B-64 na .... Oa.:.e. de ongem), 

i 



Illulnta-felra n 

de iniciativa do Sr. presidente da Rf.I" 
púbU.o9., que aur...orize. tinanciamt'!ll
to de papel' para. tm:preg::)oo de jor
nn.!S, revistas e livros, tendo Pare .. 
ceres Favoráveis "(sob ns. 811 e 812, 
de 198-4). das comissões: de projetos 
do Executivo e de Finanças, e dep.en .. 
dendo de pronundamento da. Oc.mis
são de constituiÇão e Justiça. sõbre o 
Projeto e as emendas (art. 88 do Re .. 
gimento); das Comissões ·je proje
tes do Executivo e de Flnança1; sôbre 
as emendas, 

3 

Vot~ção. em turno únIco do Pro
jeto de Decreto LegIslativo n9 30, de 
19M, originário da Câmara dos Depu
tadas (n9 1'71-A-63. na Casa de <lrl
gc.tn), que aprova a. uConvenção con
cernente us normas minifuas de se
guridade nac1onal". adotada em Ge
neôrn. em 195-2. por ocasião da 351' 
Ses.'ião da. conferência Internaei-cnal 
do Trabalho, tendo Pa.rece~es C:jn· 
trá,rios (sob ns. 707 a. 7.09, de 1004) 
das C()m!s~ões~ de Constituição e 
Justiça; de Relações Exteriorf~; e de 
L"gl1llação S~ia.l. 

4 

Votação. em turno 6nico, do Pro
leto de Decreto Legislativo n9 50, de 
1964, orlginArlo da Câmara dos Depu
tad-os (n9 99-A. de- 1963. na. Casa de 
orIgem), que mantém decisão dene
l2:atória. de reglstro ao contrato ceIe .. 
brado entre '8. UnIão Federal e o 
Sr, Georges Fredetlc Rosier, para 
exercer 9, funçã.r. de GeólOgO, Dl! 01 .. 
vlsão de Fomento da ProdUÇão Ml
neral. do Mini.st6río da I\ÇiCUltUl'a.. 
tendo Pareceres favortiveis, ,f)b ntlme
ros 876 e 677. da.s Comi~Sõe.s de Cons
tHuição e Justiça. e de Se~'vlço Pd .. 
hllco Ci\'l1. 

5 
Votação, em turno únicO, do PrO

jeto de Decret() L<'g1.s1ativo ng 63, de 
lDG4, orlglnã,rio da. Câmara. dos 
Depubdos (nQ 125-A .. S4, na CMo. de 
orIgem>, que mantém decisão do Tri
buna.l de Contas da União 1e1\ega
t6r!.a. a regtstro de contra·tn OP.:lebre. .. 
do entre a Imob1liã.rla clnelàndia. Li .. 
mltada.. e a guperntendêncla. das Em" 
pt'ê~as Incorporadas aa patrjmOnlo 
Nacional, de ~romess:1 de ven1a dfl 

• tireM de terreno locaUzadas na 11'4-
v,endo. Sert.ão,. Município ::te vassou
rM, EstadQ, do R.io de .ranetro, tendo 
ParC"L'eres fa.v. Tãvel.a (sob nS. 7:::4 e 
725. de ISI!4) , dBJ! Com!"I\e.;: de 

.... Constlhdçw e J1l.5t1ça. e de Finan .. 
çn.s, . 

8 
Votação, em primeIro turno (apre ... 

dação pr.:;Umln·ar da constituclona .. 
Udade, nos tênnos do art. 265 do Re
Idment.o Interno). do pro.le~ dt!. Lei 
do SeMeto n' 123, de I~S3, de auto
ria do Sr. Sena.<for Vasconcelos TOr .. 
re~, que modific.a o § lÇ1 d(\ art. '24 
da Lei n9 3.607, de 26-8-80 - Lei 
OrfrA.nlca da. Previdência SOcIal au
mentand/) o auxUl'o-doença, tendo 
Parecer (sob no (\72. de 19M) da. 0.0" 
m!.soAo de ()on.t!tuiç~o e Justiça, pelo 
oetYrlfvame-nto, por inconstitucional!" 
dade. 

7 
Votaclo, em turno tín.1cO, do Pro" 

fPf:o de Le! da camara n9 lZ9 de 
lm;4 (n~ 2,1'70 _B-64. de Iniciativa do 
Sr, Presldente da. RenúbUca. '11..18 au
torizo. o "?oder EX"rcutlvo ri. a.brIl", M 
M1nf'!térl~ da."! Minas E' Energia, () 
c,.pd1t.o PROl'!"c'al do<!: ................ .. 
C~ '3n',567 SOM :OOO,oD. para cs fins c:tUe 
eSp(!cif!cR .• wndo Pare~er fa..v01'ável. 
."!oh nQ ~. de 1~6:l, da. Ccm!ssão d.e 
Flnançaa. 

8 
Volaç[o, em turno llnJco, dI) pro-

jeto de Reso!u(:~...o n~ S'T. de 1964, de 
e.utórlo. da. Com!~ão DIretora, (ue 
n.posenta. Orlando P1.nto de Souza n~ 
c.ergo d~ Oh~e de Portad:t, PL-3. dtl 
QuJUll"O da seor<>tOirÚ'. do s..n."", JI'e-" ....... 

» 
votação, em tlU'110 11nl.co do Pro:=

jeto de Resolução n9 3S, de 1964, de 
B,utorio. da Oornissã.o Diretora., que 
pC ~ ê. dispOSição do Govérno ,lo ga. 
tado dI) Ceará o Noticlarista, PL .. s, 
Antônio August.o Gentil Cabral, 

1Q 

Votação, em turno único, do Pro
jeto de eRsOlução n9 39, de 1964, de 
autoria da OCmjfs.áo Diretora, que 
aposenta Otavjo JOSé de Anchieta. no 
cargo de Chefe de Por!.;arja, PL-3, do 
Quadro da Secl'ct·arla 'do Senado F-e
deral, 

11 
Votaçã.o, em. ptimeiro turno, do Pro~ 

jeto de Lei do Senado n9 179. de 
lfl63, de a.utoria do sr. Senador Wil
son Gonçalves. que regula o exeI:cí
do da profissão de Técnico de Ad-. 
ministração, tendo Pareceres (nÜll1e
ras.820 a 825, de 1964), das f'Jomis
SÕe8; de COnstituição e Justiça. pela 
comtitucfonali"Ciade; de Legi.slaç4.o 
Social, favorável, CCm as emendM qfl:e 
oferece .,sob TIS. 1, 2 e 3 (CLS)' dtt 
S-ervlco PÚbl1co Civil, favorável' ao 
projeto e as emendas n9,s 1 a 3 '" 
(OLS): ~e Eduoação e CUltura, t~
vorável, com as emendas que cfere .. 
ee, de !'loS'. 4 a. 16 <eSQ): de Flnan .. 
ças, favorável IlO projeto e às emen_ 
da,.<; lIS, 2« l~ e contrárIo à de nl1me--
f.() t. . 

Votação, em turno l1nico, 00 Pro
jeto de Lei da. Câmara n9 101, de 1964 
(n'1 2. Un·B-64, na. Casa. de origem) 
que dispõe sôbre o apro.veitamento 
de Profe.ssôres Fundadores de Facul_ 
dades federaItZlldM, Isoladas oU Inte· 
grantes de Universidades: e dá o-utrM 
provldênctas, tendo; Parecer sob nú" 
mero 75. de 1.964, da Comlssã-o de 
Projetos do Executivo. lle!o arqut'1a ... 
menbO, e dependendo de pronuncia ... 
mente: da C'..omlss§:o de oonstttuiçã<J 
e Just!ça, sõbre o projeto e a emen.. 
da de PJenárlo", Da. comissão de Pro
jetos do Executivo, sôbre a. emenda. 
de Plcndr!o, 

13 
D!scu.ssão, em turno anJoo, do pr0-

Jeto de Lei da Câmara n' 19, de 1963 
(n9 3,B45~B_62 na Casa de angem). 
que altera o pará,gr.a,fo único do Br
Hgo 2' da Lei n9 3.149, de 211 de maio 
de 1957, que t\ls)lõe SObre assocladoa 
ohrlgatórios do Serviço d. ASSiStên
cIa e Servlço goelal dos EconomiA.· 
rios, tendo: 

Pareceres (.sob números 114 a 776, 
de 1964). 

Da Comissão de LeglslaçAo Soc!al' 

lI? Pronuncl-amenu, - pela audiên
cIa do ScrviOO de A.ssiStênci. e Se
Intro SOcial dos. Eoonomfários e' o 
Conselho Superior das Cabras' Fco
nOmioos (DfIfgênCia. cumprida, em 
parte. com resposta. da. l' entIdade 
citada): . 

2? Pr<inwlctalUento - fa.vordvel, 
com as emendas que apreMenta, de 
nÚlneros l-me a 7-CIO: 

I)g ooznis.sllo. de serviÇo PúbUco 
Civil: 

Fa.vorável ao projeto e às emendas 
l-CIS " 7-0IS. 

14 
nr.cussll.o, em I" tU1"11<l, do PrOl .... 

to de Lei do Senado n~ B, de 1002. 
de autoria do sr. Senador LinoO de 
Matos. que altera a redaçã.-o do pará
grado únlco do art. 2'> ds Le!.mlme
ro 8-.149 de 00.5.57, que diSPõe sOhre 
., organlzaçllo do Servioo de Mslstên
cia. e Seguro SocIal dos: Economlârlos 
e dã outr ... provIdências, tendo: Pa
receres (m. 32« e 32'7-62 e 817 e 818, 
de 1934). Da COmlssllo de constitui-
01\.0 e Justiça, .peta. constltuclonallda
de: Da oom!s.<!~ de Semço P1lblfoo 
Cl~1. t)1"la 1'~H~!e!t(): e da. omnI:es1'1o de 
Legl3111oA<> Soei>! (aud1~c!~ .ol!clt<l-

da. pelo Requerimento nO 414 -62) , pela' A Eser.ada de .Dh~ us a Conqlút~ 
rejeição. ~ traz para. Q; Pôrto íltern.nC:onaJ de. 

Está encerada. a. se.s.sao. .IlhéUs uma. bce, porção de C!lcau, :t·te 
(Levanta-se a sessão àS 12 horas e proã'uto nã"o tem outro meU de d~ .. 

3{)- minutos. l cer pare. o ~eu escoo.d-oUTo natt~ralJ 
que "é o Põrto de l1heus, senão U'~a, 
ferrovia. Alguns proprietâri-as de f;. .. 
zcndas. nesse trecho, estão (0:'<' 3.. .. 
dos a voltu BO sistema ant:";f1' de 
oonduzir a carga através das tn lY·.Si, 
e não poderão. hoje. constitu.! n·na. 
burrama, para ê:se efe:to, senãe com 
uma despesa major de um mi:hãl) 
de cruzeIros. 

o Sr. Padre Calazans - V. Ex' 
permlte um aparte? (ASsentimento do 
orador) - EStou ouvindo, oom mui .. 
tc\ a tenção, o dl$curso que V. ~x.' 
está proferindo. Estcu totalmente da 
acórdo oom a lpinião de V. Exa SIJ 
fôssemos buscar SOluções sbnpll 1. ... s, 
pretendendo Que 'uma estrada de f:o:'" 

No ~etor ferroviál'lo declara 
rado M1.n:stro Que: <lê): 

ro e outros instrumentos, não EÓ da 
o hC'n-' economia, mas de tatol" soc'al, ,"ó 

pCd'em ser Q;dnlitídos quando re;1re-
sentam renda. o que farío.mos cem 11 
aviação no Brasil? 

"A Rêde Ferroviária Federal 
apresenta sitoação calamitosa, 
com dejictts crescente em tôdas 
as la terr.ovfa.s qoe e.dmml.stra.. 
o tota.l dos dej:cits cresce cada 
ano. pCloS de 67 bilhées de cruzai
ros há. 3 anos, sobiu ne.ste ano 
dI! 1964 8. 350 bilhões (1 trllhão 
por dia) e, segundo câlculoo re~
lize.dos pelO ex-::'Vrtn1stro Expedi
to Machado, em lUSa a.tingirIa a 

, um trllháQ. e qu:nhentos bilhõe.s 
de cruzeJros". 

Alarm.ado com êsse de/ieli cresccn
t.; - deficit que nã.o é de hoje - o 
MinilJtro pa:;sa a a.preciar a possibI
lidade de recuperação da Central do 
Brasil e da Estrada de Ferro santos
Jundf9;f . paro. afinnar que aquelas 
ferroviaS que não apresentem COn
dições de rentabilidade. na. conformi", 
dade das estatístlca1 mundiais. de
vem ser definitivamente fechadas. 

Entre as meci'ldas tomaces, afirmou 
S. Exa .• para a recupera~ã-o da Rêde 
Ferrcviária. Federal, estão a. demis
são do pe!Soal admitido Hegalmente. a 
smpen:;;áo dos vanre.gens a êSse pes
soal e a supressAo dos ramaIS anti
econômlcos. Entre êstes fíguram trôs 
do m~u Estado. 

Tive ocnsU\.o de receber um telegrn
m. do Prefeito e do Presidente da 
CAme.rQ de Vereadores de Terra No
va., net"tes têrmos: • 

11 A PopUlação de Municlpl0 de 
Terra. Nova solicIta providências 
de V, Ex' junto a.c Presidente da 
FtelJ'1.lbliea. no sentIdo de rev<>g'ar 
a l>Ortaria número 31. do Mlnia. 
térjo da VIação, suprimind'o os 
trens automotrizes do rama1 de 
&lnto Amaro a Catulçara e vIce
versa, trazendo grandes/ prejuizos 
a. dlVertos mllnlcipi08 com uma 
po-pulaeão com mats de oitenta 
mU habItantes, $endo para êstes 
mun!cfpfog o meio de comunjca
ção. Saudações (a\ Este.!o Tele,,; 
- Prefeito: Eduardo Farl6-<J -
Presidente Câ.mara Veread'ores". 

A Estrada de Ferro de Nazarê está 
tam11ém nes mesma~ condIções: suS .. 
penoSO O tráfego, O que causa lncal
cUlâvels DreJulzo. 1\ popUlaç!!o de de
terminad.o trecho. até e. Cidad1? de 
Nazar~ e depois São ROQue. polJul.a. .. 
çlIo Que> nâo tem outro meio de co
munlcaçfto, até a~ora..: 

A terceira ferrov!o., e2"ta Iltn<fa mais 
Importante, , a Estrada de Ferro 
nhéu8 a pclt!. Quanto ... ilI, Sr Pre
sIdente, a decl1lfio do Sr. Minl1ltl"O da 
Viação e Obras Públicas. ti absoluta.
mente tndefensAvel no. momento Po .. 
demo!i a-dmltIr que seja de. política. 
do Govêrno fechar as e:stradas que 
nlio apresentem rend1m.ento ecanO .. 
mtco. ma·'} esta medida, sob pena de 
se trans!orma.r numa. provIdência 
simplista, não pode ser toma"" .om 
eonsldel'tlr def.erm1na-dos element.os. 
qUe n§.o sOmente os doo recurBC3 11 .. 
n"" .. wo. da E'tTO'd", 

TerIa que ser fechada pelflS mesm~ 
rezões. E ê pior a. situação, porque \\ 
nvi>:lção serve a quem pode. ao pa..~; o 
que as estradas de ferro B.t~n'I. 'm., 
principalmente, num Pais com 8 ex. ... 
tenl:ão do nosso, população meno$: fa .. 
vorec!das. EVIdentemente, é uma bo:).t'!I 
política diminuIr, quando possível ll3 
des.petM, im~dir 03 abw;os, m.a.'.! p:r.n ... 
clpalmente. nÜtn pais com a extE'n~fi() 
do Bmsil. tirar as estrad'as de ferro 
que servem prlnci"paImente às zona", 
menos fa,vorec~das, parece-me um. 
grande preJuizo. para. a Nação, mt.., ... m() 
pelo aspecto econômico da. rentahiIi .. 
dade (las ferroVias, porque há qUI 
consIderar <> escoamento do. prorlttção.. 
e a~sIm por diante. Atho que v{)~sa. 
Exa. Está defendend'o, re.a.Jment~ uma. 
tese perfeite, especIalmente para um 
paJs e0l110 o Brasil. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
- O aparte dD nobre Senador Padr$ 
Ca:lazans revela. Sr. Presidente. como. 
rea.lmente. em matéria de transporta 
e comunicação ferrovlárla não , pos. 
~ivel ao Govêrno, dentro de uma poli. 
tioo. econômica e socia.l. chegar à con .. 
clUsão. a. que che!2;ou a portar!a dO 
Ministério da. Víaç§'o. Se nós fôs'e. 
mos encerrar tôdas as atividades es: ... 
tatals e part.estatais c;.o'J.e dão rtejteit, 
não ter1amo.s. que fechar as estrad.a.t 
de ferro 011 acabar eom () trall~porta 
aéreo: o que teriamo,s de fazer era 
fechar o Bra.c;1l parA. um hahnco. De. 
me.neira que .scluções parciai~ n§,o re .. 
SOlvem o problema: angustlam as po_ 
nulaçó ... 

A essa gerlte de nhéus não to! dado 
ainda. transporte rodoviário. A e..o;sa, 
~ente de TIhéus fC1 imposta., ao con .. 
trãr10. a.. VOlto. eo transporte pr:m!. 
tivo. elementttr, ao cacau através da 
tronas. 

Não ê, Sr. Presidente, uma afirma
tiva exager-il:'ú. ou U..hb. a.flrmst:\'8i 
menos verdadeJra. a que esto ufazrn
do. Tlve oportunidade. hA. poUcO.! 
dias. esmnd('l em Salvador dI'" ir & 
nhéus. vara o desempenho' de uma. 
fncumb~ncla que nad'!l f1nha de polI
ttca. !:'ra uma 'fnemmbêncla de natu_ 
re~a lfterár1! Ouvi, tmtão. as quet ... 
XM. a.s reclatnM15es, os prote:tos. s 
Rent! o aborrecimento de toda. umf\> 
re.e-Hl0 surpreemilda, o que ainda á 
ma.1s grave, em melo da. snft9. d.o 
caCAU, 

Ao Mlnistérlo da. V1e.ção. ao., Me .. -
nlco. do Millislêrio de VIação ."" 
anol&,rls00s t'ttlve2 da Eoluçlo rooo.. 
vM.r1a f)ara o Bl'a~n - porque gl'an(f" 
parte dOS dejiatts que n().!SM E'stra-' 
das de ferro v~m a.presentando de ale 
gum tempo Q esta nata. nlo (. senãO 
o resultado de umG. polítIca l>X9o;era.
da de ap<>logla. d'o tranm<lrte rodo-
v1árlo. Que s.. e.stabeleC~\1 no BJ;1t!ll -c 
encaminho a. ~.u~stAo. 

O Sr. Ar/F"'r LeIte - Permite V""," 
st\. F.xce1êncfl1 um apou'w? (As$cntf... 
"""'-tn d<J <>r<14or) - Nobre SeoodQt 
Al"J"lo " •. Oarv.\M, estou &0""'11"-
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'Olhando COm InterÔllse o brj~ .. ob<e Gena<ft>r Ju-tllUr Lelt<>, Bellllo lu- \ O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
discurso de V. Exa·. 'Estando V~ ÊÍt' éfu ih,direto, essas próprias eatreda.$ _ Jogar essa gen1e, Senhor, Pl"esL 
tm Ilhéus, teYe oportunida.de de sel.l" de rodagem. es.tão abandonadas. dente, em salvador. onde Os preços 
til' os clamores d8$ institulçies e da.. A lÜStrada Rio .. Bahift., de que ,se fêz' de locação e de uLlidades são, -
população local cçntra o absurdo de tanto anÚllcio ·e tanto a.lat:de, como concordo com o senadm: Al'thu-r Lei

AgostO ae 1 !l04 
---=-~. --

Será. que ê uma estrada. sem -pos.:.ç{í.o. 
de rent'loiIidade econômica na l'egião 
onde ell: ee situa? será Q.lle ela 'não 
poderia, amanhã, ser empregada em 
outras mi.steres que não, simplesmen
te o do transporte do c.acal~? Não 
ho·verá possibilidade de ser {'lá ama ... 
nhã, entrosada num sistema ferro
viário de que ~eja ponto de partida 
até Bradlia? 

Be 'fechar totalmente aquel6. estl'a<la uma das grandes obras oflclais do te _ os mais elevudos do Brasil é 
de ferro. "O que tem ocorrido ali e- nooso tempo, está. em grande parte, uma desumanidade Ainda hia mals 
que tem dec!didamente. COllCorrido apresentando defeitos que .8. ~mr adiante: o preço de utilidades, em 
para ~ reduçao da recelt~. ~aquela em muitos. trOOÊl0S, lntransl'táve1.. Salvador, é dos mais elevados do 
ferrOVli\ é o resultado do crJtérlO ado... Esta a Sltuaçao da. Rodovia. ~l().o lnundo porque, infe:jzmer~te, a espe
tado ~~1~ admin~treções da Rêd'e B,ahia.· Que dizer das . outras rogo.. eulaçãô na minha: cidade, é um fato. 
Ferroviána. Fede\~al S.A. aumentan .. Vl6.S no meu Estado, abandonade.s...m .. J ar essa gente par a capital 60 
ciQ as tarifas na; proporção dos. au.. telramente pelo Govêrno? Es'1ado portanto é ~a desumani-
roentos dos vencunentos do pessoal, Voltando à estra.da de Dhéus, onde . 
ue modo a tornar a ferrovia. tnteioo.~ a. situação se apresenta grave, sobre- dad~. . d 50 
anente dominada pela concorrência. tudo'" por causa da intempestividade nata-se de .homens de ~aLS e_ 

. . á I t d . e 60 anos de ldade, tle m<us de 20 e l'oooV] .r 6, .A es ra a serve ao \1..''11& da medIda, quero acentuar que nada. 30 anos óe serviço à ferrovia que 
zona r~quis.sll11a. como V. Exa.. sahe; custaria, ao Govêrno - que' a.té aqui ira..m corn dt'dicação e 
tiáo mIlhões de c~caueiros Ple.n~ados arcou com os deficits dessa estra.. semrtrefôseÇ:;" querendb ben~ à estra
em tOda a exten.sao de seus tnlh08, da _ mantê~la em tráfego pOr mais com es r , 
e ela cort.a. !1ume,rQsos grandes cen .. aJguns m,ese.s _ seis meses apenas _ da, 
tr<:s comercla~, E lógico que se h0l!" até Clue terminasse a colheita de OS- O Sr, Pedro. Llldo~lico ~- Permite 
"Vesse uma tarIfa acessivel, em con.di.. cau ou até qUe o Góvêrno pudesse Vossa ExcelônClR um llperw? (Assen-

_ ç6~ ?e C()ncorr-e~ com as rodoVHtS, encontrar uma alternativa. rodoviária. t~·mento do orad.or) _ yos.sa Exc~
~c,edlto. monopo11:zasse ela quase to .. para, êsse trecho servido pela ferro.. lencia. falou em e.<:'pec:'llaçao. A .espe
do o tra_us])Qrte. e teria. uma receite. via Entretanto nenhuma considera- cula~ão lavra no Brz.sil inteiro. Há 
m.~·or, nao se .Si,.tuando, po~ cono;:e.. 1:.' d t' f 1 bjeto de me .. ; \lma ganância imensa e a Revolução 
gumte, nO. poslçao de submissa, 1ne." ç170 e.<;sa na ureza o (lo... l'llinda não olhou pru'{t êste fato _ 
!iciente ou desnecessária. Creio que d1.taç!o, pOl' pal.'te do MInistérIo da ,que dev~ria ter sido o prineipal pro-
é essa a situação pela qual Q Estr~t1a Vlaçao .. ~ , .. I b1ema. a enfrental', A Revolução deve 
de Ferro de. TIhéus n~o tem receita. O M~~TO da Vlaçao cujo es- l prcvidenciar na sentido de Q:ue o povo 

- Al~m do ma~s. V, Exa. sabe -:- e p~ito pUblico lo~vo e creio ninguém brasileiro. não continue vilmente ex .. 
:;úa.s està repetindo -:: que e.s estra.. del~arâ de fazê-Io, neste pars~ - ea- plorado pelos comerc:ontes e at.é por 
das de ferro, como todas as outrllS mo complemento á ~-edid~ de encer.. muitos indUstriais 

_ vias de transporte, inclusive as rodo- ramento do tráfego nessa ferrovia. . 
- 'Vias, quando de prop.ri~dade do 00- determinou que duzentos· empreg~dQ9 O SR. ALOYSIO ng CARVALHO 

vêrno Objetivam também um resulta. .. da estrada f&sem transferidos para - Sr, Presidente; foalü da esp~ula
do, que é o luero indirett:? pela aju· Salvador. incorporados à .t,este Bras!.. ção eIl?- salvador p?rque dtla ~ tenbo 
da .gue dão, ao desenvolVlltJento d~s leiro, que faz parte da Rêde Ferroviá- conheclUtento pr6pn~. MIk- ~ao es .. 
TegloeS serVlde.s, Se fôsseIl10s _ COn.s~l" ria. Federal, Com a devida licença. do teu. longe de admitrr qUe e.a Eeja, 
derar tôd~s as. estra?Rs. que nao d,~o honrado Ministro da Viação _ e SÓ malS ou menos,. a mesma etn toooo os 

- renda. como dlSpensaveIs a primeuit faço essa advertoência porque reeonhe .. pon~s do Bra~ll. 
eois,a a. :fQzer·se ~er1a f~har: as ro·· o proclamo seu espÍ"l'ito público Nmguém ma.J~ do qt!e eu lam~nta 
-dovlas. PerguntarIa, entao, a V, Ex~ ç .e . Çl. . _ que a. Revoluçao não umba alUda 
eelência' qual a renda rllreta que dá - n fato signiflca que S, Exa, pao efet~vrunente tomado () cam:nho de 
uma rodovia, construída pelo Govêra tem 001}h~cimento eX,ato da realldaoo:- coi):\lr ê3se nUH que arJ.lustif. a vida 
no Federal? positivamente nenhuma.. de braslletl'2.. Detennl!WT que d_uz~n- brasileira, levand'o a w.ntos lares o 
A estrada. de ferro dá renda. diretil'e tos homens se transfIram de. IlheuS espectro da f.orne, da misél'.ia, quiçá, 
indireta, embora e. primeira lJOSSa ser para Salvador, . a _ procurarem. em Como ia dizendo, trallsff!rir aquela. 
considerada insignificante, Congre... Salvador, habltaçao, é desumano. gente N'x(I. Salvador é ma1s do ('me 
tulo-me com V. Exa., pelo importan- Jamais a encontrarão ali nBS, mes.. uma. Simples l)rovidêncln em canse ... 
te discurso que está. desenvolvendo mas condições de llhéUS. RadlCados, qüêncl4 do fechamento de uma eS ... 
com muita. propri.edade e pela sit,ua.. há muitos anos em nhéus, transferi- trada de ferro: é um'a c.esum!lnidad'e. 

~ ção privilegiada que V. Exa.: goza no l'em .. se. para SalvadOl.', com suas fa_ Estou certo de que o honrado Mi
- meu Estado, no campo politl~.9 e So.. míHas, ou sem elas, é realment-e pre.. nistro da Viaçã{) ponder:lrá sôbre os 
~ c!al. e, tendo visitado a reglao, sen- vidência que revela- pleno deSconhe.. motivos Que. ora apresento e fará. 

tlU ~ verdtldeira rev_olta daq"!1el~ la- cimento da realidade social em que imedia.tamente, a revisãc de eeu ato. 
b o r lOS a populaça<> prejUdICada vivemos no arasn, sobretudo em relaçãO à Estrade. de 
com a inoportUllQ e sobretudo i~e~- Ferro Dhéus e à ~tr.ad'a de Feno 
plicável atitude da. Ri!de Ferrovlana O Sr, Arthllr Leite - Permite Vos.- Nazaré, onde algumas local'dade"";, 
Fede;ral. Obrigado a. V. Exa,. pela se. Excelência um apart.e? (AssentL t.alvez, tenlIam que desaparecer dp 
gentileza. em me conceder o aparte, menta do orador) - V. Exa. focaUzti mapa. geográfico dll Be.b~a _ trnns-

O SR, ALOYSIO DE CARVALHO aspecto muito interessante da ques- portadas as populaçõe.s pal"a c,utros 
_ Sr, Presi.dente, o aparte do nobre tão: () ~to recente de S. Exa. o Sr, lugares _ aumentando a denSidade 
Senador Arthur Leite reveste~se da Ministro da Via-<!ãn e Obras Públicas, populacional de certas cldaães até 

- Singular autoridade de um elemento transferindo para a Leste Brasileiro, talvez, da Capital, 
!radicado na zona do cacau, antigo e em salvador. duzentos fenoviârios da 
diligente Prefeito de Dhéus, ~J\s ob- 'Estrau'a de Fe:'ro de TIhéus, Quer dI· 
servaçôes feitas por S. Exa. revelam :~el', são duzentas famflills, já radica .. 

- exatamente a isenção com que deve- lias em Ilhéus há muitos anos, talvez 
mo.s cuidar do problema. eom residências 'próprias, enf!m, com 

n vida arrumada que, transfel'ldas pa ... 
ra' untlJ! capital, a noSsa. Capital -.;.. 
que V. Ex~ conhece melh01' do {tue 
{·U. porque vtve ali hã muitos anos, 
desde que nasceu - onde terão de 
enf~enta"Y um custo de vida dos mais 
elevados do Brasil. fmpulsjonado Dor 
pToce~5o inflac50nário brutal. especial· 
mente pela atuação d.a: ~trobrá8. 
Para, que c;e pCh..-~a ter uma tdéh dn 
r.it'\:r!:tção aue e.sse.<: modestos ferro~ 
víários terão de enfrentar, basta Q'ue 
Se di~a' Que o alugue] de um aparta-
mento ou casa Que, em TIhéus. "pre~ 
~nt-e-mente é 'de trinta, mil cntzeiroo, 
rOl Sflh·9dor. nrO será Inferior fi, eento 
e ci.nqüep;-q miJ cruzeiros, Este é 
9ni':'!l.9.S 1lIn . exemhllo. na.ra não nos 
~rl'rmos com as ne~€''''sldades dn vida, 
~'l! ~Xllvad(lr ag utilidarles e hens t'le 
eoo'iumo têm difeTenca, "paro maiS 
em l'f'lR1;20 9. Ilhéu"-. ne forma que a 
providência ê tnf'xean!vel ... 

Quando se referiu à majoração ~as 
ferifas da Estrada de Fen'o de Ilheus 
êselarooeu S. Exa, que êsse avmento 
'Vem ocorrendo. por fôrça da elevação 
dos salários do pessoal da &tl'ada, 
determinada pelo crescente custo de 
'Í'lda. 

Eu Qcrescentada agora, a essa pon .. 
deração, muito justa. de S. Exa.; se 

'os govêrnos soubessem fazer, no ser· 
- viço, a.s economias, para que htlu
vesse rendimento econômico,· ou pelo 
menos, Udeficit" muitá- menor, que 
não levasse ao fechamento das estra.
dM, evidentemente, o resultado seria 
outros, 

Sabemos que a antiga Estrada 
!lhéUs _ Conquista. dEpois Jl~us -

... :POir!, quando passou das mãos de 
1)articulal'€s para o Oovêrno se 
"transformou verdadeiramente num 
'ninho de . emprég.os. assumindo r€S
ponsaoi1ldade, em rela,ção (1,0 pessoal, 
~muito maior do que se poola esperar 
'do seu rend!mento econômico. 

E' intere.seante como, realmente, no 
. l3rasH, estão essas estradas, ditas àn

tI-econômicas sofraldo de há muito, 
-a jnvest.1da do Poder público, 

Entretanto, Sr, Presidente, os ES
tradas de rodagem, que não dão esse 

~l\!.cro direto a tf\l'€ .se referi-u o n04 

() S~. ftLOYSrO DE CARVALHO 
- E d~suma.'na. 

(I 81'. Arthur Leite - .,. e d.esu .. 
tna:i.1t1. Siznitica a dispensa, em mas ... 
sr... de tôda R('I,u~l~ .... ~e-nt~ ·!)"lUitos tal
ve7>, CO)."TI. mni.<l dl';..?!j 8n()<: ~" !i'eTVlçQ!l 
l'Mfi~ à Fe:TOVÚl. de nhéus. ' 

o Sr. Arthur l.eite _ P.õ:rmite V. 
Exa. um aparte? (AssenHmento do 
oradOr) - Ainda a propósito da. 
tra.nsferêncie.: dO;; duzentQ:i. e quaren
ta e tantos func!onários d:1, EstrRda 
de F~rro de Ilhéus pllra S~lh''''1d'cr ~á 
outro a!',pecto interessante; que i'1e1'la. 
oportuno res.sa1tar. ~.sse,<; f 1.ll1don:!íri:>s 
não rôão neces..<;ãrios à. sstrndl dê Fer~ 
ro Le.s!,e Brasileiro, 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
- Ex~tamente. Haverá exce.3""o de 
pessoal ' 

Ó 8r, Arthur Lette - Pl)!""hmtc, 0.9 
func;onárics de Ilhéus fiCRJ'ã.o, na 

.Capital, Eem ter o que fU7.eJ' Não 
ClImpl'~endo. por" con5e$u:nfl~ a 1'!l1fi~ 
H<ln.<le clfl transferência ~cl'edito (!.ue 
tenha ooedecido preciêamen~f> QC ob
Jetivo de forear. de ccmp"'lir (\('i-uela 
mooesta "1'ent,{' a aJ:'<l11donar suas fun-
çõe.1:, Sl'F' atlvid~de. 11 

O SR. ALOYSIQ D'" CARVAI,HO 
- E a abandonar o seu rir .~ã.o" E a 
transmigraC'ão fDrçada aue cl'lará. pro
blemns .c:oc'al... pero uma colettvida. 
~e fi. que não ca be Q culp.i\ <1e que 
Governos sucessivos tenham levndo a 
estrada de ferro a essa situ~ção. 

Mas, Sr Presidente. não l;oU H!c
n1co na moatérlQ e nãú ouer!~ abalan~ 
çar-me fi. outras oon.sid'erfl.\'lt.r." Não 
·me furtarei entretanto, a !lnlJ:l inda~ 
gação: será, que essa Estrad:t ;de Fer
ro d-e IlhéuS a Poiri é lrreeul!>eráv-el? 

Tudo ::sto Sr, Presidente, s.ãç. inda .. 
gações qUe a popUlação de Ilhéus po
de fazer ao Ministério da Vincão e 
Obre,; P'íblicas, . 

O Sr, Edu{lrdo catalão - P€~'mita 
V. Ex~ um .aparte? (ASsentimellLo do 
orcuWr) - Sr, Aloys'Io de Carvalho 
há alguns dias ocupei a. atenção dê.s
te P.l:enário fazendo uma. síntese do 
prOblema que V, Ex!). logicfimente 
com muito mais perfeição expõe' nEs~ 
te momento. Fico muito m.ais satis
feito em ouvir V, Ex"(l do que quan.(io 
eu próprio aqui falej, porque vejo 
que não é com indiferença que ab
surdos administrativos como êste - da. 
€xtlnçfto da Estrad.a de FenQ de 
llhéu.s merecem a atenção e a apre
t}iação do Senadc Federal, Trago ao 
V. Ex:), Sr.# Senador AlOYSiO de Car~ 
valho, pleonàsticamente, o agradeci .. 
mento de tõda a Região .. V. EX"(l qUEJ 
J?, estêve~ há pouc;:)s dias, que pre
SEnciou o absurdo da medid.a, e que 
recebeu os ap~los de tôda a pO'pula
çáQ, faz-se aQ't.i ° autênt,ico intérpre
te, . não sómentle do mun1c~'Pio de 
TIhcus, como de tôda a· região sul e 
zu".oeste da Bahia. Aos argumentos 
tie V. Ex!]. e dos outros SenadQres que 
o aparte.aram, po.sso acr-escentar que 
;;e,<;.soalll1ente, já Estive cOm o Sr. Mi .. 
nistro da VIação, M~chal Juarez 
T:\vora, tratando dêste assunto. - E' 
para surpl'dsa minha, S. Ex!\- infOJ'~' 
mvll que na.da podia fazer no caso 
pol·quanta }lr€-feria. não interferir' n~ 
SEtor da. R.êõe Ferroviária Fedm'al. 
Agu .. rdava a solução Que viesse da 
..au~-()ridade do Coronel-intervEntor 
actt!sc-entando um problema angus
tIante: S. Ex!} antevia, para dias pró .. 
xirr,os, a .s~}da do Interventor, após 
::iUa. pr0n10ç~IO aI} genel'alato. Então. 
Sr. Senador, pade:ia V, Ex"(l acres., 
C'enLar às' Suas indag~ões: será qu-e 
.a pcpulação do sul d·o· Estado dl Ba
hia, será qUe a economia nnciona-' 
tfTá que esperar· que o Coronel-inter~ 
ventar' perma.neça ou não, para qu.e 
surja a SOlUÇãO? É mais um abstU'dn 
Ao qu~ nos parece, pese~i1ménte, 05 
bom-ens da admlnistr.a.ção não tê~ 
coragem de enfrentar o problmn'a nos: 
seus aspectoo verdadeiras. Não d1s
~utimos se há ou não iI"~flação d-e 
funcionários na estl'ada de ferro e 
lla ocasio em que falamos, apresén .. 
tam.os, incIU:Sive, elementos informa .. 
tivos de estudos feitos sóbl'e a es., 
trada de feno, mostando até a. poB" 
s!biUdad.e - sóbl'e a qual V. Ex9- Ul
dagou há pouca _ de recuperação 
d~..<::sa est.rada mediante o prolonga
mento dos trilhos, até Jequié, obra que 
já se acha bDstante adiantada e _ 
c0!u0 muito bem salienta V, Exa, 
com futura. ligação até BrasUia V. 
Ex~ traduzindo a opinião de tôeia a 
Bancada da Bahia, nesta Casa, pode 
reforçaJ', con. sua autol'idad-e o apê!o 
ao Coronel·Inw.rventor da Rêde Fer
roviária. que, c€l'tamente,.. d3das suas 
altas ligaç5es com o Sr. Presidente 
da, ReP!ibli~a, o lev3;.rá até S. Ex~, 
n.o sentido de que maneie estudas () 
a.s;sunto tom m.al:; lnterêsse, e deteT
mIne, enquanto é tempo, um' reparo 
a ~ssa lnjustJçs que. se fê? na Ba
h 1a, e se f'st:; fãzendo em outros pon~ 
tos, do ~,rrit6rio nacional, pOl'que não 
é essa a maneira de fOnJ.f-ntar e pl'O
tegér a econolllia do País. Muito obri_ 
ga.do li V. Ex~. 

Q. SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
- Ouvimos, Sr. Presidente .. outm voz 
de nhé'lS Eu sou aqUi uma voz e.s. 
traIlha a IlhêUlS. mas d1r-ei dentro 
I:ID pouco. oomo semp-r-e tiv·e simpatia 
por' essa região a.té aqui a.bandonada. 
pekl6 governos, 
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o Sr. Eduardo Catalão - V. Exa. 
relU tOda autcrídade para falar por 
li.bét:s ou por qualqu~r outro :Ml.Uli. 
ClP.i.O da Bahia. 

O Sét .. ".LOYSIO DE OARVALHO 
- Bsla é a verdade em relação à re· 
glãv do S~l de um E.nado que da. ao 
B:-asil uma fonte tão ~rande, tão sen-
5h'el de divi~'~s, coro a produção ào 

.cacau. 

O SR. ALOYSIO DE OARVALHO 
_ Exclusivam:::nte. 

O Sr. padre Cala~ans - E o pro-~ 
gresso e o desen;volvimento da reg'lâo, 
nada disso se leva em conta. 

êxito. se, outrora, f 01 simplesmente paro que tôda a produção dessa .. e~rjão 
uma região produt.ora de cacau, está riqutssima. do sudoeste baiano pudes-~a 
hoje, tultivando a. seringueir~ paxa descer pG.ra Ilhéus, foi considen, da, 
nos dar ma1.s um elemento de rique· àquele tempo, a "estrada de ouro". ... 

Esta Estrada poderia, amanhã, ser No mundo inteiro pou~as ferra~':.lS 

o Sr. JOse Ermírio - permit-e V. 
Ex" um 3!)arte? (As.sentl11Leuto do 
Orador). l!;.$tamos tratando de regiôes 
€conumicas, mas, ao mesmo tempo, 
d.evemos ObS'Ll'i'ar o que se passa no 
mundo intelro. O transporte rodoviá' 
lia é, geralmente, três vêzes mais caro 
do qt~e O tranS'jJorte ferroviárlo, bem 
o:ganizado. Uma estrada de lerro, 
para. sel" cOIlQtruída, custa muito di· 
nheho, e não deve aer abandonada a. 
não ;ser que haja condições técnicas e 
econômicas qUe o JustifIquem, outro 

O SR. ALOYSlD DE OARVALHO 
- Exatamente. 

O Sr. Padre Cal4;:;ttits - Até fe.z 
lembrar uma- lição cont.ida num pe
queno trecho do autor Desmara:,s, em 
tôrno.de um fato p:toresco ~m que 
numa certa organização estatal de 
govemo ,foi apresentado o caso de 
um individuo que sofria." de dor de 
dente, e que depois do govêrno ter 
ordenado uma comissão para estudar 
mais uma subcomíssão e mais outra 
subcomissão chegou-~e ao reIatório 
final que determinava qUe se cort.as_ 
se a cabeça do individuo que então o 
mal seria sanado. Essa fi, S()lução sim
plista. ' 

posta. em conexào com o põrto de davam rendimento tão posítico q1lf.r.tCJ 
Ilhéus. Cabe, agora, 1ndagaíl.· ]>O'r qUê' esta pequena estrada de Ilhéus, E.'a. 
o Govérno está - construindo em não encontrou - sejoamos vel'daie:
Ilhéus, um pOrto de .sentido interna_ ros - as.sistência em relação r.o 
cional e fecha. uma estrada de fen:o .aerviÇ() que poderia prestar à ZJr~(t. 
que pOde trazer para êsse pôrto o Começada a era da rodovia o S'H::O· 
mjnério, uma eürada de ferro que se este, efetivamente, procurou OUITOS 
pode ligar com Brasilia, amanhã, caminhos para chegar ao pôrto de 
porque o mais próximo pOrto de mar Salvador, e por um motivo muito .sím
não .sendo Campinho, 'tl o de Ilhéus. pIes; nunca Govênlo algum, p'lr mais 
Mas ela já oferece a situação privile· incrível que pareça, construiu o p~l1·to 
giad-a de ser noventa e sei-fl. Q,uilome. de Ilhéus, Até hoje Ilhéus que fo! 
ttOS apenas para serem recuperados sempre o centro ou melhor Ilhéus: 
fnianceiramente. e ltabuna. _ ptlra evitarmos possam 

O Sr. Jelterson de Aguiar _ Per· fjcar enciumadas' uma e outra das 
mlte V. Exa. um aparte? (ASSe'lLti. duas grandes cidades do sul do Estft
mento do orador). do - nunCa Ilhéus e ltabuna., qlle. 

p<lnto mUito importante é que, efen- O Sr. Arthur Leite - Nobre : .na~ 
tro de alg'uma,s dezenas de anos, o dor Aloysio de Carvalho, essas pos.si~ 
petróleo vai...se tornar à1ficU no roun- bilidades apontadas pelo nobre Sena
do. O consumo é elevado e .a curva dor José Ennírio, são mais remotas 
de descobrímentos vai atIngir, dentro ou serão ma.is para o futuro, mas es· 
de 'poucoo anos, o máximo, dfQ>OiS tou absolutamente certo de que, real· 
haverá um declínio quase vertical. mente, exequivel.s, po-r que o mjnér:o 
Lsto tudo demonstra qt.--e quem tem de ferTo, que está à espera de trans· 
estradas de ferro, a não ser qUe a porte, já foi analisado, havendo-se 

A exposição que V. Exa. acaba de dão ao Estado uma. percentagem. 
fazer demonstra o érro que se comete imensa para sua riqueza, conse~uiraln·' 
COm o isolamento da apreciação do realil'J.lr o ideal de ver o pârto de 
problem atãQ bem enunciado no dis.. llhéus construído. 
cur,w de V. Exa .. Falta visão coeren_ O Sr, Eurico Rezende _ Permite 
te do Govêrno... V, Exa. um apatte? (Assentimento 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO do oradOr) - o fato de o Govêrno 
- Visão gera.!. considerar eSSa ferrovia antie:::onôml

região não ofereça condições de de- constatado ser do melhor teor. E há O Sr. Jefferson de Aguiar - .. , na 
::;envolvimenta econômico, deve pre. mercados para o consumo do produto apreciação geral da questão aqui ven_ 
s;::rvá,.la com certo cuidado, porque é e para exportação. Mas, como poss!· tilada na brilhante oração de V. Exa. 
investítmmtos segu:·o e econômico pa.ra bilfd,ade presente de recuperação de O sr. Euric~ Rezende _ Penr.He 
a nação. Naturalmente existirão, recel~ da E.st:r~da de Ferro, ali está o nobre o:'ador um aparte? (A9senlJl~ 
como devem existir na. Rêde Ferro~ a regIa? cacauelra, V. Exa. sabe que 1 menta). V_ Exa. faz referência à clr~ 
viária Nacional, decisõ'f!s de interêsse a, refeTl.da. E~trada Ettr.ave~a ume. re- cunstância de Ilhéus ~,ossujr a voca_ 
p-olitlco não só quanto à. extensão das) g;.ão de mllhoes de cacaueIros. çã,.o de ser o põrto de Brasília. 
estradaS de ferro como também àetia. O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 

~ â i P O SR. ALOYSIO DE OARVALHO çJ.o de vias férreas \.I.esnecess ,r as. o· _ Vinte localidades produtores de _ Não o afirmei nos têl·mos categó. 
Têm é precisa meditar t-endo em vista cacau do melhor 
que as condições econômicas em fu' . rlCOS em que V. Exa. está afirmando, 
tUl'O qUe nos espera, com relação ao O Sr. Arthur Leite - '" vint.e 10- O Sr. Eu~ico Rezende - Sim. 
petróleo, não são dos mais promissores calidades, vinte centros ec~>uõmicos O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
e assim não deixar que um pais que de bom desenvolvimento - vilas, ci- _ O Govêrno eüá empenhada- em 
importa mais de 300 nülhõe.s de d6la- dades etc. O que se está verükando, construir o pôrt.o de Campi.nho, que 
res por ano~ abandone estl'ndas de como eu já disse, que Q Estrada ele· ê no sul do Estado, Mas êsse põrto 

f t t t I vou excessivamente as suas tarifas, ferro que possam u t.'"Tamen -e con r· de Campinho seria, realmente, o pórtQ 
bUlr para o desenvolvimento dO PaíS. tanto pare o transporte de passagel· de mar mais próximo. para uma des_ ros como para. o de mercadoria.s. E, 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO assim, foI ~eneida pela rodovia, p<>r cida dos prOdutos da região em que 
_ Estava certo, 8r. Presidente, quan. ma.i.s absurdo que pareça! está situada Brasília. 
dQ a!1rmava, avançando nUm setor O SR. ALOYSIO DE CARVALHO Agoral V. Exa. darâ O· apal:te. 
em qU'e sou simplesmente amador, que _ Mas em .eternu·nados trech""', _ O E - h d 
a Estrada de Ferro de Ilhéus nã-o po- i.l ....,. Sr. UI 'co .n.ezende - Agra tÇO, 
derta. ter seu tráfego .$uspemo a não pois há uma larga área a que o 00· Tenho comigo a opinião de técnicos, 
ser que. servisse uma regiãç q~e não vêrno ainda não ofereceu transporte no senUdo de Que, -concluidas as oOlas 
estivesse em pleno desenvolvImento, rodoviário, da BR~31, que Ugará o põrto de VL 
'Uma. região que não oferece~e mais O Sr. Arthur Leite _ Exatamente. tória a Corumbá, Vitória sera o põ:'to 
condições de ordem econômJca para a Não há transpõrte rodoviário. Acon .. de Brasma embor.a não me c,ame ne-_ 
Ex' que B medida é adotada por uma tece que a referida Estrada tem es- nhuma amargura a circunstância nus· 
lo'ilião totalmente unilateral. tado esquecida, o material rodante piciosa de Ilhéus ser, também. põrto 

Ma.s em relação à zona de Ilhéus, 
esta iÚedida chega ao absurdo de ser 
uma injustiça, não 56 para a região 
como também para o Estado. 

certamente é do conhecimento do 
senador JOSé Ermirio qUe temos uma 
grande esperança - mais do que es .. 
perança., temos quase certeza - de 
que produziremos, em grande. escala 
e do melhor teo.r, minério de ferro. 
Por ond'6 desce:rá é$se minério Se não 
tivermos a. ferrovia que vem pa.ra. o 
Pôrto de Ilhéus, se não tIvemos, corn-o 
já n~o temos a .ferrovi. que 4e Jequ!ê 
vem atê São Roque defronte quase do 
pôrto de Salvador? 

O 8r. Josd Ermirio - V. Ex. tem 
1ôda. razão. Há possibilidadede de a 
Bahia. transformar'se num grande 
centro metal11rg1co, pois há processos 
Biderúrgjcos, hOJe, que fazem a redu
ção do mlnério, utilizando grande 
parte do gás, . 

o SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
- E não é SÕI~ente o ferro de Jequ1é. 
Outras riquezas estão sendo pesquísa
das e, provàvelmente, existirã,o nessa 
pa~te do sul do EStado, Se o Govêrno· 
fecha a estrada para Dhéus e a de 
Jf'Quié para São Roque, como então 
desenvolver a pesqu1sa.. a, explol'ação, 
e 8E,segura-r o transporte .do minério? 

O Sr. Padre Calazqns - Vê V. 
E;(~ qv.e " medida. ê adotada po per 
uma v.!sA,o totalmente unilateral. 

está nas piores condições poosfveis, de BralSília. Tenho a in1Pressão de 
inclusive (} material fixo _ os trl. que o BrasH é muito grande e BrasDia 
lhos, os dormentes, etc. A Estrada poderá ter mais de um põrto de mar. 
não oferece segurança.. COnfôrto, nã.o O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
tem horário fixo. Tudo 1.\50 concorre _ Sr. Presidente, não fazemos que.s_ 
decisivamente para e fr.aca.s.so, no tão de ceder a Vitória a prioridade. 
particular de renda da. Ferrovla. - Quero, lealmente, decl~rar ao Senador 
Com essas ponderações, estamos ape- Eurico Rezende que desconhecia, 
lando para. a. Rêde Ferroviária Fe.. até aqUi essa sltuação privilegiada 
deral e o Ministério da Viação, no ti- V11-..t t tôd I ta sentido de que não concretizem 00 êr.. ""e wr a porque a· or en ção go. 

vernamentaJ, através de verhfls orça. 
ro, mas busquem !Olução para a mentá.r1as, é no sentido da constru
Estrada. ãe Feno e a mantenham ção do pôrto de Camplnho. E êsse 
sem maiores prejulzos econômicos e pOrto oferece desvanIagem, em rela_ 
sociais pe.ra a região. ção ao de Ilhéus, exatamente pOrque 

O SR. ALOYSIO DE OARVALHO teremos de fazer uma ligação, !lOr !~
_ Há. uma solução, que seria imedia.. tei.re, de Brasilia ao Pôrro de CampL 
ta - encetarmos, tanto quanto pos- nho aa passo Que, se fizermos 8 liga
síve1, essas providênCias .a. que acaba ção de BrasfHa ao setor ferroviário 
de se referir o nobre Sl'. Senador Ar- de TIheus, teremos 100 qUilômetros já 
thur Leite, peIa. recuperação flnan.. construídos e alguns quilômetros mais 
ceiro da. estreda. Ainda que se não com terraplenagem executada na 
pudesse atingir" de imediato, essa re- .prolongação de Poiri a.té Jequié, Mas 
cuperacão financeira, é Incontestável é o caso aq,ul de considerar com o 
que .a. Estrado. - pela. posição que 8part.e do nobre Senador Eurico Re_ 
ocupa, no sLstema econômioo da re- z-end!, que nenhuma solução dêlEse 
gião sul do EstadQ, pela situação a cBlTáter pode ser tomada em têrmos 
que ela pode, amanhã, ser levada, unIlAterais. examinando apenas um 
med!e.nte boas e InteUgentes provi.- as-pecto: o defeHt fjnanceiro da es
déndas governamentals _ não "pode- tra-da e fechlUal 
ria ser fechada, porque ela não está 
em uma região em declínio econômi
co, Antes, muito ao contrárIo, disso, 
está numa região que se foi, há. 50 
anoo passadoo, produtora simplesmen .. 
te de cacau é, hoje. uma região em 
que fi, pecuãria. inClusive, se de.sen· 
volve com gronde 

Esta estrada é huportante, dentro 
do sistema econômico do sul do Es .. 
tado. Há. cinqüenta anas, quando os 
inçlêsee e. exploraram. destlnava .. se a. 
ligar o sul do t!Stado ao Sudoeste: 
denominada. Jn1c!almente, de Est:raria 
de DhéUa a Conquista., exatamente 

r 

Ca é fruto da implantação da BR-5 
·que, parece-rue. já estâ próxima a 
Itabuna, região geoeconômica. de ex· 
pressão do Estado da Bah!.a, M.as es
te argumento, por si só, não dá, não 
aponta nenhum conveniente de se su .. 
primir a estrada de ferro. 

O SR. ALOYSIO DE OARVAL.'lO 
- A ligação terá 'que se lazer pare 
Itabuna. E Ita-buna não é Ilhéus. 

A Fstrada de Ferro de I1hém-pol .. 
ri vem a Ilhéus. A Rêde rodoviárla 
Federal vem a Itabuna e de Itabuna. 
terá que procurar Ilhéus. 

Dura-nte quarenta an'Ús - dIgo lhe ... 
lhor, durante trinta anos, porque dR! 
para cá "'!rescere.m as campanhas elei~ 
torais com oomieJos em praça públíc:l. 
- nunca houve Jandidato à Pres;ctên ... 
c!a da Re-pública ou a Governtadot da 
Estado que não r&se a Ilhéus p!·o~ , 
meter-lhe o pôr to bem i3omo a ponte 
que ligasse Pontal a Ilhéus. 

O aeroporto está situado em Pon· 
ta1. Dçpois de viaj-armos de evlão 
qU8l"enta a cinco minutos da Cap,ttal 
a Ilhéus, atravessamos numa baL"5a ou 
car..o3., às vêzes em condições precá
rias, para atinginnoo a. Cidade de 
Ilhéus. 

o aeropôrto está. situado em pon .. 
tal. Depois de ~iajannos de avião 
quarenta e. qua.renta. e cinco minutos 
da Capital a Ilhéus, atrav&,samos nu
ma boIs ou cnDa., às vêzes em con .. 
d·iç6es precárias. para. atingirmos aO!. 
dade de Ilhéus. 

Nunca se constrtúu a Ponte, nunca. 
se fez o pórto. Há mais de qua(.enta. 
anos, quando, estudante desembarquel 
pela primeira vez, em Ilhéus, senti os 
reclamos da população, aru;i08a pela. 
construção da ponte não para fa.cllltar 
o transporte aéreo - aquêle tempo 
inexistel/le - mas para dar condiçOes 
de vida a. Pental. Pediam a Ponte 6 
pediam o POrto. 

O pôrto está aendo :Leito. e Q Ponte. -
com duas partes acabadas nas duas 
margens, está para!isada. A eX-J,lUce, .. 
ção que se dá., que a-l.lás aceito" é a de 
que está ~end'o %nstrufda por etapas. 
Cada etapa corresponde a uma COn
corrêncla públioo que não se pode fa
zer ao mesmo tempo. em face da in .. 
flaç&o, acarreta.ndo e. desvalol'ização 
do cruzeiro, 

O Sr. Arthur Leite - ermite V. 
Exa. um aparte? (Assentimento do 
orador) - Nobre Sena.dor Aloysio de 
Carvallio, a. respeito, tia Ponte devo 
prestar mais alguns esclarecimentos. 
PTefeito que .já fUi de Ilhéus. repre
sentante d aregião na. Assembléia Le
g1slatrva. durante vársIos anos, estou; , 
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b'em f..1mlliarlzado, como V. Exa. () 
está, evidentemente. cam o proble_ 
ma, A ponte Uhéus- Pontal não r,em, 
cemo função, ligar àquele populoso 
h~:r!'o à- Cidade de l1héus, mas ligar 
tambcrn o Pô~,to de Ilhéus à região 
EU! do Esta{ii)-, para, inclusive, facili
tes a ligação da re~ião de pedra Azul 
0(::'1 .Min3.s, cOm d Põrto de Ilh~us: 
(;-:nfotme estrada. constante <lo nl'a-ru> 
Í2dçra; de rodOvias, A c.Jnstru~(o da 
]:oute ê ,muito importante e, da ma~ 
n:ira p:or que ela. está s.endo cons~ 
tl'uida, - trllbalh.os ~E;:;es que jã se 
r,!'o.!ongam por vár:os ano.s - deixa 

n.m mais d~ quareuta. nnos" 
diz a represelltação - a ponte 
Ihéus _ Pontal e uma i.n.ststente 
aspiração da Yd.Sta regiã,Q cacau
eira. porque ligaria - nM_ sOlD,ente 
a cida.de e o pôrto de Ihéits ao 
populoso do P :\ntal, onde fica 51 ... 
tuado .() Aerc:?orto, como ta.'IJl'" 
bém às rodovias de acesso B im .. 
_portantes centrosp rodutores de 
-Cacau. cõco, pias~",a e borracha 
natural, situados em Couto. Oli
vença, Una e Huerarema. canse .. 
quentemente com a BR-5.e a pl"Ô
jetada. BR-42". 

Lelll " .. 2.698 e 2.975, "'. 2tI ~ 
dezellJ.tlxo de 1965 e fi de ltO\'Wl. ... 
br"!) de 1956, re5Pect1v~ e 
foi procedld~ de exaasUv<lIl estu
d,,, por parte de Grupo de Trab .... 
lhD constituído para. exa.nunu o 
pr,opor soluções para o prc:blema 
~elacionado com 8. 'eliminação de 
linhas férreas anti .. ewonõmlcas da 
Emprêsa. e .ómente foi adoteda 
depois de .se coD;cluir pela totaJ. e 
~b"oluta ImpossibllldJtde de expl<>
rB.\',ãO daqueJa Estra.-da.. em têrmos 
ec<nômicos, dentro do espírito de 
em,prêsa. de que esta.mos imbui
doa" • t. .. [ln~parcc.er qU(~ se t,!'ata de uma. 

. pente monúmelltal, de ;rl'ar...:le3 pl'O~ 
,po~ções, No entanto é uma pont~~ de 
trezento;: metros de extensão, 

A segunda parte .jêS&~ item é de 
indisfal'çável veracIdade e importân'; A seguir. a informação p.a&sa a ·ou.-

Quanto ao Ae'l'{)POr~a, pode ser tros aspectos do problema, inclUS1Ye 
não se consl<1~'e tã.c.. urgente, já Q da. pequena percentagem de tre.n& 

esta pont;, UMus _ Pontal poli. do cacau, por""", Estrado. d. 
o .l\ilnislério da Aeronãut.ica.: Ferro. para. afirmar, em algarismos, 

~l~u.~~'~;Dii~~em entre o dejlclt que a Estrad.9. apresenta, f) 

t,:>, D~sse tipo existem em Br\1.sília relativamente mode..:.t..t ponte, p01" ~~i~~ 
,'ár:os l.'i-:làuto.3: aqui. mesmo. na f'S
ta,;l':.() l'odovjãria deVe hav~r mais de 
U:1) com esta extensà(>, feito.. em 
pouco tempo, tajye.z. m~es. ,De' ll1(\." 

~ .. neira í1U.e não se compreende :l 

um aero.. ram deteI'I111nad.as pelQ, 5r.. Ministro ~ I:~?~~~~;~;~~~:~:~~~ dos, conclUir' Q.ue "'med1de.a urgtnte.s fo-
que sirva, ao da Viaçã.o e Obras Públ1cM ao Dep.a.r ... 

cidades. t.lmellto National de Estra.da.s ~cle ao. 

gifro que dã, e já d~u, q ao d~ tanta má vc-ntade para ~Er~~l~~,1 :~i~~~~~~~]ju~~!U~'j~~1: 
.c~a Uniw. em um ano 120 m"""., 
de ~ólares, cOm a eXpOrta\,áo de 
cz.u, e que COncerre \!.Oro "';~rca. 

60% para a receita do Est-u,40. 
ab);u.rd.) . o prolongamento, por 
anQs, da. construção de uma peq'l""n~ 
ponte dt; ,300 l!letros e de um pôl'to 
que tJ.InOen,l na,\} cmtará gl'Und-:?i , 
n1~s. pof.s ·uma gl'~nde parte iá 
f~ta pela. própria. natureza: 'E 

. repr'esentllntes da. Bahia, tlpesar 
. ccntatos. oon~t.antes com ~r. altas E:3~ 

fel't\s administrat~vJa.s I1fto Sab~111.% 
em que época 8.3 ootas l)'}<lel'rll Se1 
,~:1ciufda.s. ~ é vedadehümenH, 
<:ioloro;-o, 

O Sr. Jefferson de Aguiar _ O n')
bre orador me permIte u..'1~11 I,,,,,u.;ool 
aparte? (Assentimento do 
C.<>ns)],em .. ,se Os baiRn<lS 
v~ nhos do ESpírito Santo. 
'c~t.amos cons,trnindo ob1'as 
I.>lstema libru:íes, da. n,:;'~J~;~~ 
grande ên'o, a mr>.ior i. 
p~ís é que os problemas econômiCú,-:, 

:; ,5~~ resolvidos !l:tral'?S de soluções pa_ 
IItiCas, de acôrdo com as influê-nch'" 

...... d<lmina-ntes na esfera govél'namentài 
1>3.i por que probJeinas come ê.:,te de_ 
nun~iado por v. Ex' e outros' 
nun~lados cOlegns" do 
etao.n etaq:n 
nado v€an 

Quanto à primeira. inf<lrmação, on
u~da do. Departamento de Pol'tof'l e 
VlM Na.vegáreis, não vou' me deÍno .. 
rat, se não p'-:ra t~r ao.:; alegaçõef qu:ln- Leite.- Nobre Sena· 
to à suspensc.<l daquela. obra, tão in- de carvalho, nós que cO-
dÍi<i>e~.ivel à. eccr.-om.ia do Sul da a situação do atu\l.l Põrto d-a 
Bahia. especia1menue~ a Baia. de Sa

pre-cisament-e B. que, a Dire .. 
D:z a illformsçio: Portos e Oc!,;ta. do Mintste ... 

"AB .obras mencionadaS, tlJ1'(!.,ffi idea.1.h',a. anr01?ltar. no 
embargacL),3 pela Diretoria de PQr- 'c.'rl:"l".:.~· il1st'3.1aç~io de dIques de 
tos e C03.tas, do Miniswtl.o da Ma- l &~r:~~;~m.~o~t~IV~O!,;~,p~o~r.~que deter ... rlnha. pam que, por dererminação construção, da 
:da, mesma, fós.<le alterado pro- a situa .. 
jcto, IT1~ndo a construção 7te um o pretex..-
.11B.Q móvel. oU elevação' de sua a1- irrisóriQ. 
tura li'lre, 'Para perlllitir a passa.- COm o prn. 

A .... <:,tue Q pOVf' de' 
gero \'Ie emIJ~Tcações; tendo em vis ventlJ.ra de ver con-
te. futuras co~tntÇÕes de oo.rr.ei .. 
ras e ,~Uque.:;, à montante da: l'e!e-~ obra tlUe ,cotl,3titUi a 
riCo... ponte; , ma.l:; de quarenta 

Q. 1~a1a de Sape" 
[(,li soll.cit?.da àquckt diretoria -a 1D.1;eiÍ· .. ",e"te ~<;soreada. não 

reconsideração do ellll)~go". par..a. embarcações 
porte. quanto mn-is 

Vê--,se ~ch informaç'j.o, sr. Prcs1- do Du~ls, está .. se fa. .. 
dente, que o Departament<> de por'ros nõvo r.o Malh~{<'o, O 
e Vias NayegáYct,~ não ooucorda ,com chegou à conclusã.O 
a orlentaç.ao tNlçada pelo .NIlnistér1Q obra realmente neceS'sá, .. 
da Marinha, através de sua DiretorlQ. o pOrto atual não tem con .. , 
de Portos e 0IJ.5~a.s. ! acesso ou de fac li:ta!' o es"J 

Co~tJnu() a te.r: da produçã,o da região. Co .. 
,,---' •. 0""'" 'poderia ser uliliz~da aque .. 

"Foi solJcitada. à.quela. Diretorla , atra.vés à~ que cimal e de 
a reconsideração do -emba.rgo uma pOrto. para a, reat.2ação daquilo' 

para: as vez que 3J construção do :lOVÓ por.. pre-tende o Diretoria. de portos 6 
e pa,ra o pRis. t" de r~héus, U€t _cn§eada do Ma.~ ,do Ministério da :Marinhl., com 

; OCOrra, A1gum lhado, cria.ria, ampla bacia abri- cujO propósito "resolveu de .. 
tranSformação da guda .. S9b a proteçlio de um nw- paralisação ÇIos 'L'aj:l.alllos 
OOVêl'DO ·se decida s. dar lhe lá em construçãQ que contu- Slnceramentf!, nobre Se· 
obraa de recup.eraç§,o, e do._ atra.vés do oficio no 154 de 13 de carva-:ho eu. assim 
mento, como esta., fie fevereiro do conente e.nó man Ilhéus' -~~- que acredi-

t~ve o emblrgo, .saUcitanÍ1~ que no px,-ticula.t' - a 
O SR. ALOYSIO DE OARVALHO O:te Departamento determinasse 'a cetteza. de que 

- EsSa.s influêncil3d políticas nunca e.s alteraÇÕes sugertdas por aque- o delibi~rado propó-
'raalmente, se manifestaram em favoi- la DIretoria:" slt-o que aquela obra n[o se reQ-.. 
~ zona, A blstória do SOf;r:mento dt: Está '1\SS'~ perfeitamente ela-ró que ll.ze. Era- o ,que desejava, dizer, agra
, éus 'e das localidades ali vêm o.s ?bras dS; ponte de Ilhéus a Pon+~J rlecendo Il:V. Exa.-. a gen:tneza de me 
eparecendo, crescendo ~pri~~~i~:~: I estao paralisadas. "'4 ~avçr concedido ~ apartil!, '-
pOde ,&er- ~r~esumida, Sr. P l' -nesses 50 " ara lsaçao. !tão, como a. prbciplo O SR. ALOYSIO DE CARVALHO' 

., anos, em dois: têrmoo: ,se pensou. na depe.ndência do Vê V.' EXU.., Sr. Presiden", que n'o 
!,<>nt!' e. um POrlp,.. ê cl' • . concorr n a para a construção como. lusti!1car-se 9. J:-''lspensão da 

"Dhéus nunc~ pediu ao demals pilares, mas paralisa.àa.s 'l{)r da ponte de 'Ilhêl.l8 a pontal, 
,bUco 'federeI 5enãO uma embar~o. do Minlstério da Martnha pret.ez:.to -de um. -vão mõval que 
pOrto, Tinha. direito d.e (lue d13 com a própria essênclã da. tra.rA. utllidade algwua, St' con .. _ 

.-f.. que a zon{1 sempre construção da ponte.' , - tO'lIlO mu1:to bem mani .. 
_ '-riqueza do Brasil, Quando recomerará essa senador Arth11T r!fi~ _ que 

da. exportação em grat.,d€ ção.? E' o que a p01>ulaçáo de atualmente em COr:iStrilçfi.o. ne. 
Qa,Cau, uma fonte vod~'osa mIDto justamente, pergunta. do Ma.lhado, resóh.'ert.a o pro-
.gora, o hcnn.do s-~m nenhuma esperança -de que, agora, o Depal'La,mento de 

. Vlaçio_ a,crescenta a. se faCa imedlatamentê. porque e canais do Mirus;ér-ii> d~ Ma~ 
'da. ~zona. do caçau, um o:meriêncla de ma1s de quarenta suscItou. 
~"":' a estr!,,-da. d,e _f~o. , de, alternativas de construçM» e outra mformação. t\- q-ç..~, de comê .. 

ponte de lm- referl é do- COro.nel AfOnso AU· 
, O que Dhéus 'pede, 'agora, já não no desenvolvi.. de Albuquerque Limtl: interven .. 
sbmentt! . uma .ponte ou, uni pO...--to, Rêde' Ferrovlá1'ia Fe~eral.. 

fi· éu.s 'pede UIM estrada de ferr~. pe_ 
~~ flUe sej& ·res.tabeleafda á sti~ estra .. I.1, .. âuc'la documento são os 'trech(l3 qua 

. a de ferro, mns que não é tiua, por.. a. Ie-r:' , , -~. , 
, ,<!ue é fuma. estrada que serve. à zona, ~A decisão nluillda 'foi toma .. 
, ~e ao Est.s-d() e servire.' amãnhã-,· ao ' da" - quer dlzer; o e.llCerra.~en .. 
,'l!rns1l. (Muito 'bem! Muito b-emt to do t!':Hego na E~tr.a,tla de Fel''' 
:-,~~, ro "do- Ilhéus ..,... " com apolo nas 

darrem, "10 sentido de que as popula,... 
ÇÕes loCl'is poosam ser ·.tend1das pelo 
sistema. rOdov1ãJ10, sem qlUllqua" 
transtõnu> ou preju!~." ' 

Da lnformação da Rêdo concluJ-.. 
que são os seguintes o.s itens da. Jus
tittee.çã,O do iecham'ento da Estrada; 

l~ Decisão tomada com a.polO' 
nas !&Is M. 2.698 de 27 de de.
zembro d. 1955 • 2.975 de 27 dc . 
novembro de 1956., 

'2' A densidll<!e de tráfego da 
Estrada de Feri\} flhéus vem de
crescendo COIis.tantement.e, o Qll'6 
de_ttla!LSt,ra, haverem as po.pula-QÕea 
!.<Jce.is preferido outro sisbema de 
-tr~nsporte; 

3~ Consi<l~rMldo que -em 1962 & 
Estrade tr~portQll -apenas 7.1-61 
t<Jnela,.jas oontl'a. 61.112 em . 1m 
e considerando mais, que sómento 
a ' 1'To009ão cde Cacau da região 
atingiu a-' 14-0 mil toneladas apr.;).oo 
xunadamente naquele ano, e 'visto 
a.inda que no total transportado 
em 191;)2 incluem-se' OÚtr06 p!"o-
dutos, tais como cimento, fa.:rillha 
de mandiooa. roMeiras e pedl'as 
para construção. conclu1~se que G 
percentagem de cacau tl'a~ 
ta.do. l)\Ha ferrovia. foI Inf.erior G 
5%, .da pl'oduçãO:. ' 

49 Medidas urgentes foram d&
'urminadaa pelo 8r: MInistro da 
VIação ao Departamento Naclo
na.l . de EstJ'adas de Rodagem no 
sentido de que as pOpulações' to ... 
cais possam ,seF atendidas pelo 
sistema l'odoviário sem qualquer 
transtorno OU prejuízo.; . 
.' S: Finalmente,' tôdu 'as provi
dências necessÍlJ'ia.s a lJll1 amparo 

'justo dos empregadoS da Estra.
~da de Ferro Ii.héUs foram tome.-
da.< pela Rêde.. .. 

j Exanl;1n~mos ràp!damente êst:>..s cj,n., 
po ,nspe:c!oo da QuestãO. ". ~ 
, .,Nenh1J.t1'1a dia duas lt!1.s" Citadas ui . 
Informaçlio d. Rêde FErroviária,. aa· 
tol'tm- a. supl'e;;.são 00 tráfego feno
tiátio, antes que· sejam crJlldRE, vias. 
q,e rodagem para atender ~ às pop\llll.o
çõe,3 lOca1s. anteriormente servidtl&, 
Pot' est.rada de ferro!, . . 
I . 
! VejAmOs a prilnell'a- leI, a.- de nÚllle

'!> 2.698. 
; Aqui <stá dito que o produto da ar~ 

recada,çã.o_ de 3Q.%, pr-c:v1sta no inciso 
U. do. f 2Q, do artigo, sE'rá "direta .. 
niente reco-1hido pelo Banoo do Era,... 
sU ao Banco Naclongl de Das'envolvl!..' 
mento Eoonômico, para apllcac;!lo na. I, 

p .. v1mentaçlio de rodO'vla.s' e na oous .. ' 
truçã,o, revG.3tbncnto ou QQ.vImenta.çl\Q ; 
de rodovias destinadas a- .!u:bstituir Ta~ , 
ma!.. ,errovfdrlos r0C01l1,.,old",nent6: 
·dejfcitárlo3. 

_ . "_, ! f 

ora, ar: Presidente. se essas COd()... 
vias sã.o destina-das Q subrtltult' ru,.., 
mala, terrovlârIDS I"e(lonhe.cLd,amente 



lIleficitiu';os, é .:laro que,. pelo pensa- \ publica em nhéus há Q.uarenta nnos. 
menta íl1'wfJ.Smivel do legisb.dar; es· I represcm'J,udo {) pensament() da' re
&as ro.:lovi:ls têm qUE: p~'ec:d-er a pro- gião: 
vidênc~a do encenam\mt{j do tráfego. "O ponto eGtarrecedor da in., 
Se qu..SéSS:ÔfllCS examinar g;'amatical- formação - esereve aquele jornal 
mente o trrcho, ver1a.mo.s que wsas encol1trD.~se na declaração de que 
;r-edovia-s 5:7..0 "de5'tina.d.%" - e aquilo o Mmistro Juarez determinou me-
que é {'de.s~jnado" é aquilo que SC~ <lidas no sentido d.e que as po-
ç.eterm!na C'Oill lutecipação, Que se "P'Jlações locais passam ser ateu .. 
:fixa pccv1amcnte - a Stlost;tuir ro... didas' pelo sistema rodovlãrlo sem 
mais fe~-rcv;ário.s - desUnaâas, por, qualquer - transtorno Ou prejUÍzo, 
tento, a substituIr ramais que, na mO"" Tal afirmativa carece de verda.~ 
ment:>, e:-:i.:.t€ffi ~ não aque .. 's que não de, 'ónté PQ1'que eXl'Stem txecho!S 
mais. exl5'~fm, p;jr~que ?ã~ ~e pode ferroviáriOs, que vão de Agua, 
substituir o que natl eXl.'üe:, B:tinca ao Rio do Braço e de 

Se o le~1!"ladDl' quis~sse rt SUpTfS- Ui UÇUCR a POiri, que náo possuem 
&ã,o d;;s ferrovias peta maneira adó~ Um quilômetro de estrada d.e to .. 
tada pz~o Executivo, tel'io. dito me- dagem'·. 
lhor - {'que as rodQV"ia~ seriam de • .:;~ Vou demonstrar, sr. Pl'esidente, 
tinadas 8 supnr o h'âfego ferroyiá· quantos núcleos papulacionaís estão 
no, 9.UC1· <fIzer o t"áfe~o ferroviano no momento de.spr()vido.s. de transpor .. 
q'!le_ Já (stJ\~~.s~ fechada p01 sua con- te rOdoviário, apesar da. ·Réde Fer
Ó'lÇao def1cl ,~dR. roviáría dizer q~le tôdAS as provi .. 

A lel SCJUllltl", de· Hl56, eschtr{!-ce 1 dênclas foram ~Ont!ida,s para assistir 
ainda mell'oi a qu::stão Já não se a e~SM populaçoes. 
refere - e é intel'es.~al1:e o pormwor Do memoi"Isl entregue a oMinistro 
- a. fe~,,{)\,ja.: r€conhec-idu"Uente defi- Jua,rez Tó..vonl, em defesa da região 
citárias, m,G.;') ferrovias .."I:'r,onht-cida- servida pela. Est;rada supre,ssa cOUSw 
rnent:-- an":e~onômjcas, (!tJ:"(1ú "E: qui~ tam ês~es dados, que bem exprimem 
sesse e.stabc!ceer a. diferênça, po.ss1vel a realidade dos fatos 

Porto Seguro e (;.q.ut-os outros 'do baixo I fô~ça da. ascen~ão dos .:;a1ários. t:t?8 # 

sUl baiano, que também produZiem eVldentemente Qe sofreI (1, com?er.~çao 
cacau e que estão consideràvelmente da estl'U<i.'a de rodagem e.,. pe'·dcr. 
distanciados da área. de ação da Es.. Mas fica de l>é a. afir:l1aLlva ue q'J.e. 
trada. de Ferro de nhéu,s. r nesse trecho 'se~ido pela _e::Hr;,da de 

.De qUí\Iquer maneIra, como antigo ferro, vint: lQ~<'I.lida?{'s e.::tr.v ... no n;;~: 
representante da região (:6-eaueira. na menta. de.ssery:~as Q~ qualqt~c~ t;~._." 
~sseUlbléia Legi.slatha. e como ex~ port,e rodDVja~lO. Amda b... P~. CC3-

Pr~feito. POl' duas vê:zes, d.o Muni~i~ dias. Seglmd? lllr()nnaç~Q che,ti • .l0.u ('Q~ 
pio de Ilhéus, quero trazer, neste mo~ ~Ol1a. a .estrada J ca.!roÇ:.lvel ~1:j,,_~}"\<J, 
menta minha intel'll'al solidar'edade randá te'7e .'-€'u u.ovlmcnto dt: ....... u.uS 
a V. 'Exa. pela segurança co;.:. que im~edido .. du~ant.e m~lt(!s e n:::~'!~ 
desenvolve .suas considerações' que hOlas, sot.~'noo as p&.,soas. que , u • 

louvo porque vazados numa o.rg~m(.n~ gavam em vC\cuIQ& os ma:ores ye:,a
tação' irrefutável. Receba V. Ex:l", mes, ?<>l"c)ue .~nl ~bSo!utam.7~t;.., J:n: 
por meu intermédio, fi integral EO- pTesã'Vel o leHO P,lrU o tr«L..,o .u 
lidar·iedad'e da populaçdo ·da. região temo ..• 
caca,ueira. especialmente do lHunicí~ O Sr ~ Att1wr Lerte _ Pcrm;te V ~ 
pio de I1hé:llS. EXa? _ (ASesntim.'11'to do o1'adcn 

O SR ALOYSIO DE CARVALHO A últ.ima argumentação levant~da p.Jt 
A' . . • V. Exa., que Jusnf-ca a &ltuacaü (:. ,R_ 

- . ~radeço smter:."men.1~ a Vossa. mente d~ficitárja da Estrada é ",bso
E.\:celenc1a. ,a..geller<:S!d,. ade das exprcs· Ilut.amente certa. V. l!."'xa sabe qu::- a. 
sões com qu ... me dls~,ngue, neste tno- estrada c.on~ínúa 2.trsvess::mdo Uffin. 

menta. reg:áo riqulssima, coberta de cacaua:s. 

de flxar-se, er. tre !errovi:1.o.; rf'ronheci ... 
ci3m~nt{; def'·citárias e aq<lelas reco· 
~hecidame!1t.f o.ntieconôm:,ças; nã.o só 
a situação deficitária. cuIDO a sHua~ 
ção tlntie<:onômica podenl. s~r oorrjgi
c.as, mas li .s;t.u8.ção antlecú.!ômiNI 05') 
corrigIrá. "om mais facilijM€ se hou~ 
ver prQvidêlH'~S e D1edi·do.~ IDteIigen~ 
tes n,~.:e .sentldo. 

A Lei nO 2,97'5, de HIM, e.:;tnbeleceu 
a obl'ig::tçfl'J para o Executivo de se .. 
leci'Únar os trechl):) ferroviários a 
substituir, .'leJeçf:o que ~F faria pe!o 
critério de maior deooldan{' de trá, .. 
fego ferroviar'o tP'!llt:nf!l'ado compu
tado em tonelad.as, quilômetro por 
quilômetro, t::e linha explorada. 

Realmente. diante (a informação com capac:dade para uma. prcõuçr .. o 
prestada pela tléde Ferroviária Fc~ anual ele nunca menos t:-h~:a mil Üi
d'eral, depoi~ do discurw que aqU; neladas, serVindp ~incá nll:nC_l'<:,"·os 
proferi fiquei impressionado pela [roa._ c~ntros populac.onalS" ~. Se a e: .r"chl.. 
queza, pela ,nanidade dOs argumentos nao._realIzou !lE'~ rearlza rendf ne.5.~.a. 
expostos em favor do iechaffientl) tini regl[~o • .se f 01 e a ve!1c.~a pc,a ('01,

'''Com ~ suspensão do .. trá~ego. Estrada. de Fe..:ro, Eu go.starja que a cQrrencia .~e outl'?,~ me10s,. ~~ y'.an..'!
da ferrOVIa de Ilhé~·Fmrl., flca~ Rêde Ferroviária Federal reallz3Ese o Lporte, posgrt:~mcn;;ç j.s~o O"O_l~~ y~r_ 
rarn complet.anmtee lsOlílds,s ~ sem mBa.gre _ tudo é possível, n€htes tem~ que suas t{!l'lf~.s ~e ~.:)rn~r.~n~ des·~~f;· 
nCll11um melO .de comun1ce~çao a5 pos _ de fazer tre.usportar po!' um ressan~es àqueleS que p~n~r.(lm. u.>." .. 
segumtes localldades, que ~ao pro w trecho de estrada de feno de lOO]{m zar tais serv:<Ços. A .,e~tra,hl ;01 _ \'e?~ 
d.uto~·as de co.cau e cererus: Ari- cacau produzido em lugares tão dis- (ll~a, - 'r:píto -. p~l? con.cUrr~n~'~f 
t.agua, no K 14,59; Norte Flores- tantes tão afa.stados como o ext1'e_ e 18$:.Q po .. que, dec;,d.Qa:n('n~e. eie\lCU 
tal, no Km, 18; Sambaituba, no mo sui do F.:-;C"do a que 4oCabou de-se ~la suas tarifas, de .modo a t,ornar~::,e 
K.m. 20,43: urucutuca., no Km. 23; referir o noor; Senador ArtbuI; Leite ~~essjvel e re egacw. p. plt1no ~ecun~ 
Baleia! no Km. 27; Almada, no ' dal'Jo~l canden.,'l.da ao alJ3.ndono. por--
Km. 31,91; Lava-Pés

l 
no Km. 33; Está ai. po:tanto. como a. estQ.tis~ tanto, nobre Senador, V. Exa.. está 

Eonfim, no Km. 36; Provisão, no tica mal compre.endida e mal ínte:::- COm roda fl razão. 

A seguir, o legisl3.d:lr determinOU, 
no ~ 4~' do art. lO\> a que me e~ou rc
.&c'.rindo, o segujnte; 

Km, 38 e B<Lrbasa, no. Km •. 39,20; pret(\da póde, efp.tivamente €stabele- O SR. ALOYSIO DE CARVALHO 
e ma!s, Santo Antólllo no Km. cer a confusãc no espirito público e _ Sr. Presidente, nada ma;!) precho 
59,40; ~erra Verde, nt? Km ,6.5;; j.-ust.ifiCQ.r a suspensão de uma est,ra- <l.izer, te'a.tivamente ao e$sa parto do 
Cacaueiro, nOlC~, 73.~u; Vava no da de ferro, porque ela só transporta., exame da 1nfm'mr.ção -da Rêde Ferro
Km. 71,40; lb!rapa, no Km. 78,86; no mom'eRt.o, 5% da produção global v!âr:a Nacional. 
cascata. no Km 84,76j probIdade, do cacou, iSÍ() é, da produção de todo Essa estradlJ., cOnforme acaba de 
no Km. 87,50; Jardineira, no Km J pais a da produção de tôda a 2.0r..a 
9{J,80; pedras Pretas, no Km 95,42" cacaue!ra onde esta estrada apenas se afirmar o Senador Arth1!r L:,it~, ser_ 

"Se em algum exe::-cício, por 
qualquer motivo, nâ,o f6r integral .. 
ment-e aplicada na substituiçã0 de 
trecho!; ferroviários a percent.a .. 
r,em referida no inciS<' b dêste 
:nt~go, Q saldo se acumulará à 
';)arcela do exercido ou exerCícios 
s-eglljnte~, até que sejam f>ubstt~ 
tuíd'2s, .. " 

Estava, portanto. certo,. 51'. Presi
dente, quandO no meu tW::curso da 
tarde. de 15 de julho, afirmei que a 
suspensão do tráfego da EStrada-de
Ferro de tlheus delXavD. vinte núcleos 
populacionais sem meio de transporte 
para o seu cacau, obrigando os fazen
deiros a voltarem ao transporte pri· 
nütiv() de lombo de burros, .. 

-até que sej..1m 5uhstituido~ A g:unde argumentação da Rêde 
FerrOviánJ:l .Fed.eral parece ser a de 

".,. os trechos fêrtovtárlcs se- que essa Estrada não transporta já 
kC:Jn~11l0s." agora. senão 5% da produção de ca-

Ainda nflo contente de aBs:m se ex· ca.u. 
pl'irnlr n legisla.dor, aceitando tiue al~ AqUí é }.ntere:StSnte verificar os nú
gun.s trec:ho.:), consideradQs antieconô- meros que serviram de base para esta 
micOS. pude:sem ser oferecida,:, à ex- argüição. 
ploração de emprêsas ou de particu- A Rêd.e Ferroyiária declara que. em 
lares, admitiu que .se não houvesse 1952, a p.rod~ção de cacau da· Região 
pl.'oposta 1'i3zoável para exploração de Rtinglu.Q. cento e qua.renta mil tone
trran~pOTte Sôbre-trilhos. () Exe.iutivo \ lada.s; dai, considerando-se que a Es
podena suspender o tráfego no trechO, \ t·rada. apenEis transportou sete mü 
"<ie:.de qu ~ preViamente assegurado o : cento e sessenta e sete toneladas, ID
tlUn.spOr~e rodov,árlo de pn.Kageiro.s e 'cluindo-se outr0..3 meroo..doriasJ não 
carga, em caráter perm.anente e }YJ.ra sümente o cacau, não houve o trans
,todos Os núcleos populacionajs servi.- porte senão de 5% da produção. 
dos pe1a linha ferroviária a levantar . 
após a autorização Jegislat1vu". .Sr, ~l'eslde.nte, urge ~larecer qU,e 

. êste total de cento e quarenta mil 
Ora, SI', P:esldcnte, na estirada de toneladas é o t-otal da produCáo do 

ferro d~ Ilhéus a Poiri, vinte- núcleos cacáu em todo o fiais e des.sa.s cento 
popul~c~ona!.'3, seI1! qualquer _ exager~, e quurenta mil toneladas a Bahia 
- e ~enho em roaos a relaçao - f1.. prcduzJ.u cento e trinta e duas mil. 
cam, no moment~, a.bsolutaménte s~m Mais ainda, cento e trinta e duas mil 
tranEporte rOdovláno .. s~bretudo no toneladas que a Bahia produz não 
instante em que a colheIta ,do ~àcaU são de caca u plan1edo e colhido à 
se está faAzendo como. se ~>3.ra ate de- margem dessa E';tro.$ de Ferro, são 
zembro d~stc ano e JaneIro ~e 65: ~ de cacau d'e tôda a chamada região 
o eacal~ c produto que, conudo, tera cacaueira,· que inclue, além dês::.e.s 
de .ser IDled.1atamente embar(~ado para Municípios e dessas localidades, os 
o seu destlllo porqu~. guard~do em Municipios de Canavieiras e Belmon~ 
a,rmazét;s. é de fâcll pereclmen~, te _ qUa não teriam como fazer 
Nad,).. dISSO, ~ntretanto, .<?C9'rreu à. DI~ transpo~tar o s~u cacau 90! essa Es., 
:reção da Hede Ferrovlana Federal". trada. de Ferro . 
E para a declaração de qUe· ó Minis_ . 
tro da Viação e Obras Públicas está O Sr, Arlhur Leite - Permite V. 
tomando ns medidas necessária.s de I Exa. um aparte? (Assentimento do 
MSisténcia à essa população, nenhuma 1 oradOr) - Não só êst.e6 munkipio.s, 
~t11hor críUca do que o t.recho de um numerosos outros do extremo sul, 00-
Ijf(titorial do Diário da 3'ar(!e, que se mo por exemplo P;"M.(), Alcobaça, 

ve a um trechO' que c:,:)cç,rrr rlJ:l1 
situa num tre-.cho de 100 qUilômetros, trintn mil tonelad~ ap:·oximadamen
devendo tra.nsportar, .simplesmente, o te. para aquêle totuJ a que li Ri de 
oocau que se produz à margem da sua Ferrov:árla Federal se ref~re Lsto $.€ 

linhe.. oonsiderrU1nús a est:-sda. a!Jena~' em 
Mas, Sr. Presidente, não ê sàmente têrrno;;: de transportar o cac·_~u da re

i~€o, Em notícia da jornal "O Globo" gião a que serve. No mCll discurso 
no dia 7 dêste mês noticia evidente~ anterior, estai'a dito eD:ret.anto que 
mente colhida, não quero dizer jns~ a estrada, se e ~Lufl.lm€nte dcr';c:í,á
pirada, na entáo !nterventoria ·da ria, não seria p3rm.anentemen:..c anU
Rêde Ferroviária r-'ederal. está ~·\tss..i.. éconqmlca .. 
nalado que a prmcipal razão do su~ O que () Govêl'no trr;a de f\"l.zer 
pressão dos ramais antieconômioos é seria examinar cu:dadó.-amente a po
a diminuiçã<J do "dejicH astl'O'nÔm~co" sição desSa Estrad.a, no quadro eco
da Rêde Ferroviftr!a Federal. que é nãmico da, Região, para verjfcar se 
responsável por 31% do dejicit total não ,sería. posslvel, com m~d:óas de 
da União. ordem financeira, com Estimulo (lO 

Assim C(ln1o aceitei n.s duas leis i!1- transporte de cacau e de outras nl'"r_ 
voc.tJ,cias pela Rêde Ferroviária para cadorias, e com vistas à li~açã{l à 
justificar o ato da susperuão do fun~ Elegião de Jequié, produtoI"la de mmé
cionamento do. estrada, e eXe.mlllan~ ries se não seria fácil obtennos H re
do-as, mostrei qu~ elas ab~alutan1el1te cuperação financeira da vIa férrea ou, 
não autorizavam o ato tealizado as~ pelo meno.s, a dim:nuiçá-o sensível do 
sim, também vou aceitar esta afirma-' seu de/:cit. 
th'a. para concluir. que, realmente, é Eis aqui, em nrUgO do i1u.c;~:t"' baiano 
um p1'oced.imento glngular, êste de se Dr. Eu.sinio Lavigne. que foi prefeito 
buscar diminuir brusca. violenta.men- de Ilhéus, li afirmativa de um técnj .. 
te o deficit global da União, com Q Co deputadO, ant:go diretor da Es .. 
prejuizo e sacrifícIo de populações que trada, sâbre a po.sSlbll:dade de va}o
fioom Inteiramente desservidas de rízação ecanômJca d&:se trecho fer .. 
t.re.nsporte, como acabei de mostrar. roviário: 

E' inCOntestável, po1S, na supressão (Len4o) 
desta estrada, a preocupação de re
duzir O dejieit da Rêd:e Ferroviária 
a rodo custo{) mesmo à custa daquelas 
populações laboriosas e desamparadas 
do MuníeipJo de Ilhéus, servída.s pela 
ferrovia ,e que nenhwna. Culpa têm 
dos desmo.nd()8 das administrações 
passadas, 

Não vau repetir uma verdade que é 
9):<tt1ecÍda de tôda. a região .eaeauei. 
ra e não ignora.da da }ll'ópria Rêde 
Ferrovíária: a estrada, d'e ferro se 
transformou num ninho de emprêgos, 
instrumento de demagogia para apro
veitament.o de a.paniguados e atilhn.

d<ks. e com o. clr;vação das tarltae, pOr 

"De.í" - eScreve o ex-prefeito 
de II~s - "0 a~vitre do enge~ 
lheiro, honrado e competente ex .. 
diretor da dita Estrada, José !nal. 
do de Olíveíra, em entrevista à. 
I'A Taroe", no mês passado -
(m~ de julho). 

"consistia o alvitre em lIgar 
1l1héu.s-Ubaita,ba ao sertão das 
jazidas. minerais. em .k;qulé e 
contendas. . 

liio& ligação - de 25() Quilôme_ 
~ - permitirá. à fe:rrov:la car
,..r a P'<l't!\\l.ão de minério (mAl'
lJIIUlez. magne~ita, chumbo, e-w), 

, 

.. 



. 

t retlillo do B&\X!o par .. O pôrto I globai da. Unlã<>, p"",,> fier feo~Jldo 
mAr d. Illléu.., O transporte ..... '6~'!l<ll!. ã1i fer1'(), 

& lninérlo, com as outros pro- Mas tUnda. trago depoimento me-
dutos da zona •• e farJa fàcJlmen- ~ • , d t 1 D' to d ,te pela. via fén'ea porque em. lJ~or. que tJ o o ti Ua lre r a 
e.ntldo de.scend<nte '11. margem. dO Rede FerrovIária do Leste Br~eJ.. 
. • - rI). inc,Qrpo.rnda à Réde Ferrovlár:1a 
1'10 das Co~ta.s. OonsiderandQ--se Federal. Etn entrevista. concedida ao 
O luero indireto, c~m a. posaioi.. jQmel "A '1'arde", da capital da Ba ... 
li,dade de~ desenvolv.unerJ,-o da re_ hia, disg.e o Engenheira OSWaldO Rios, 
glâ? o ent:ão benefiC:lada, a agorA a. respeito do fechamento da. Estrada 
'qeflCltárla ferrOVIa. pVrlerla., no de Ferro de Ilhéus' 

<llte OS tu.n.dsmentos e, a tll..iSsã.o ~ 
"",,,,tido TraboJhiSta BraeJlelro por ! 

~1~~~~ii§i~~~~~1 crIado, mostram que 'essa. agremiaç 
nlio pode se, afu3tar e jamaia se ata 
tou. ~ SlUS origens. 

;.tt; Em. manifesto de 21 de maio ( 
19i!r.2, dirigidO pelo excelso Preside! 
te morto à. Convenção do Parti( 
Trabalh1sta Brasileiro, que llessa d: 

flllaI, apresentar BUperavtt. N • 

Não sãO palavras minhas. o Senhor (Le-IUlD) 
~~~f?::~~d_pta~{)j;.~~realiZou, ·teve êle e:.:1SeJ-o ( estas palavras : 

\ISomos' ema revoluçã.c.· c. 
marcha. E vós, que aqui vie.stl 

Presidente, que pudessem ser acusa. 
das de sentimentalismo Ou de paixão; 
são palavras de um técnico que - já. 
exerceu e. d.ireção da Estradd. e que 
deve falar sem sentimentalismo e 
sem paixão. 

Mas, não é sO êsse depoL'"1l€l1to que, 
neste momento, quer.D trazer ao co-
nhecJmento do senado. 

j'Quanto à E. F. de Ihéu.si que 
tanta ce!euma· teul levantado. ao 
nosso ver a soluçãO depende mais 
de uma definição da politica por~ 
ttláxia do nosso E"smdo, vis.ando 
a dar prioridade ao pOSto que um 
mais lhe conyenha. sem· a. qual movente, 
não se poderá- programar o es.. reHgiClsa 
coamento da produção pelos dife- des do povo se- suc(<!.!aro 

O Sr. José Ermfrio _" Permite Vo.s~ -rentes meios de trallBporte. acendendo velas no !ugar destin3d-o 
a oose- ato. Houre quem fizesse mna' 

sa Excelência um ape.rte? O custeiQ de uma Estradll de contagem de mats de duas mil velaioo; 
'o SR. ALOYSIO DE CARVALHO Ferro é hoje bastante oneroso e ace.oo.s per eleutE:'Jt.Qs. que ali compa.~ 

_ Pois n 5 o., a permanência. dêSse sistem:l de receram para le'V,ar o seu votO' de 
t" transporte não pode ser iustin~ .Jm ' 

O Sr. JoSé Ermírio _ Estou ou. cano por outras razões que. n~ e1dde ~!aças pela. J a do grande Pre~ 
i d Ó' d V seJ'am .0 de ordem e'~ômi"" ou li enl,.!!;. j v n o o lscuroo e . Exa. com, mui"..- otW' ........... -- A °t d d p tOd T b I 

ta atençáo,' Os países onde "Cf es.t-.. e-stratéglca, cwbend.o ao palavrá ao nOl e, na se!! o. ar 1 o ra a~ j 
~ , fi lhista. Brasileiro. ·como presidente da. 

das de ferro dão dividendos, a Pro.. Ministro da Vlaçá-a e Obras P .. sua. Comissãü'" Exf.l~tiva e do seú 01- i 
})Orç-ão entre o custo do t.ransporte nUcas e ao Conselho de segu- retórlo Regi-onal, naquele-- Est.a<{Ío. di-; 
ferroviário, se calculado na PH.se de rança Nacional". rigi os traba.lbos de wna sessão so~ j 
3, serâ 8 e talvez 9, para o rodoviA- São, exatamente, ar. Presidente, Iene também em l10tnenagem à obra 1 
rio, Ora, se' o ferroviário é um brans. t d d õ ' à 'da 'ign 

de tóda.s as latitudes dO pa~ 
não representrus os 111terêsses ( 
uma. região, nem as aspirações ( 
uma c1a'>Se. Não sois encaI'D.1 
ções <Ie grupos econômicos, lle, 
imJl'OSiçõe.s de pl'lv.iléglos socw 

. saistes de tôdas as proÍl.ssões 
atividndes. p!lra empunhar UIr. 
bandeira. que é a da reestrutur: 
ção econômica e' social da P! 
tria em' bases de igualílade, C 
justiça e dR bem-estal' para U 
1105. 

~se o verdadeira sentido ~ 
(lial do trabalhi.smo. O nosso pr( 
grama CQDsíSte na. pl'Ocura. C 
um mundo melhor, onde não ba 
ja distinção nem privilégios. Dl: 
de todos os que trab'alham 
prOduzem pOssam encontTar a 
mesmas OP?rtunidades e fruir c 
beneficios da legurança econélmj 
ca e de justiça social". 6 6 as a.s razões e 01.' em econ ml(~a e \,'1 do 1llB I! mm'1;O·. I 

porte em condições tão econÔ",nicas estão elevando os_ representantes 
. que ainda. propicia dividendos às em:' Bahia, na Câmara dc.s Deputados e O dia 24- de agdsto~ sr, Pr~ídente. lir preciso, sr. Presidente, Da veI 
prêsas. por que no Brasll é diferente? no Senado Federal, a firmar. que a. é realmente l.1lllA data trágica, que dade, ficar bem claro que o Partld 
Precisa-se, apenas, de· estudal.' o pro- decisã~ da. Rêde Fe:!1"oviár1a. Fede.. os trabaJhist.as brasilettos.. OS- cristãos. Trabalhista. BrasUeito é .wn movi 
bleltla-. cuja solução- depende de uma ral fof intempestiva, precipitada, in... o povo- e as ,trab:r.lhad.ore.s do nOSSQ menta natural, cristão e n9.cional d 
ação direta da. administração. Deve_ Justificada. Fera. que não pareça, en~ pais hão de rec.ordal' 1»: todo o Sem- povo !Jtasile.l.ro, enquadrado nas exi 
se examinar s. região e suas POS5-ib1. tretrinto. qu.e- há de tninha parte- o PIe, com en:tO-Çáv tl saudnde. Parece- gênc1a.s político_eleitorais, mas dite 
!idades; jamais fechar estrada-dt~-fer_ propósito de negar qualquer mereci", me, por tudo isto, que riunca foi tão rente das outras agremiações. dêss 
ro de uma região económicamente mento' nas p:rovidências tomadas.. oportuno. 'o registro· dêwe fa~ como tipo, pelas suas orlgens, meios e firu 
forte paar se COlliltrUir nOVa estrada, respeito do fechamento dessa. Estre.- nesta. hora. de confusão e de gr&ndes E' preciso também nãCl,.esqueeer qu 
numa iniciativa desag:adável que. da, quero fazer uma referénciB- a;. tó... tra.nsfo.rmaçôes. da. vida nacional- em êle nasceu, viveu e cresceu com 
talvez, Jeve muito mais tempo para pico do- meu diScurso antetlO1'. rela..- CUj:'i composição ou em !lujO seio, to- pov-o e para o povo, tomou. COl'po 
dar frutos. Seria melhor estend.:?r_se tivamente' à mudança dos emp-rega.. mando..s:e· por b-ase a8 eSi.atlsticas da espírito com a revolução de trinta 
a estrada existente até outras regiões dos da Estra.da pattl. t\ Capitsl da última eleição presidencial, cêrca de sublimoU-.se na grande .síntese filOM 
que, 'com isto muito lucrariam aO' Babia. e outros pontoo do te.."Titório qUatro milhões e quinher.to.s m.ll elel- fica e política que foi a vida e mOr 
futuro. E' neces.sárlo, desde .fá, que baiano.' tores traballúst.a.s estão l)oje em an- te de. seu excelso-tundador. Sua basl 
se faça uma distinção entre estr:\jas. gustiosa. expectati ... ~). esp.llhados ~por fundamental tem aquela origem di 
de-ferro realmente defJcitárias, sem Em Salva4or, fui informado de que todo o terrttórIo nMlonal. Acrescen- vina, lembrada pelo saudoso Alberti 
qualquer posterIor prolerã-o, e aqUf'- a medida determinada pelo· MinistrO' to, Sr. Presidente, a 'ês,se númerO' gla- Pascoalini/ el"Ubora a outro propósitc 
las construidas em regiões econôm!. da Via,ção, está sendo aplicada ,de bltl maia alguns tnilhõeH, em parte e que está inscrita na advertência d, 
camente de grande valor. de fUt"lro modo, tanto quanto- possível. razoàvel. constituídos pelos :;rn.bal.histaa num Deus ao homem: "Ganharás o p~ 
Que apenas preCisam ser desenvolVi: Realmente, foram oferecid~ condi... montante de dois mIlhões e tre~nt.s com {) ~llor de teu rosto". 
das. ções de habitação e de vida para os mil. que voteram :.:lO saudoso líper. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO' empregados da Estradl1 de Ferre de Fernando Ferrar1, do Movimento Tra~ Em sua mis.são politka, econômlca 
S 'd Ilhéus, que tenham optadQ pela. sua b.l!lista Re.",...· ..... .rlor. quase sete roi. social, nacional e internacional, 50 - r, PrSI ente, ·diz, cúm muita ·pro. t ! ~ ._ ~êd F ~-a1 J.4>JV..... -I-~.rl~ d '.-, d ra.nS en:-ncJ.U. para a .n. e el.-K'< Jhõoo 80 J. ... "' _ _ ..... ";,, d. metade do mam-se I.VUUS os gran es mOVlOlen~ pne ade, o nobre Senador JOsé Et'lnl~ 'O~ o _.... l.O..lUV ~1«<_ d d b N d t' . Lest-e Brasileira. Aqueles que nao se eleitorado' b-'l'le1"o ,_ "':n falar de fi vi 11- rasneira. essa oU nna 01 no, Q.ue não se deve concluir, de h dld t .. ,. .- ~ tr b Ih' - t 

1 'ô i wn am dBci o por es a; mUUdnça., ou'-o' '-'o,, n~ Slmn,.tl'zantes al'nd. nesse a a 1smO MO se es ampa . p ano, ser antieco.u m ca ,uma eatl'll- di 1 'd ri w.' j.I;;I,Y ......, t~ ... ' I' 
d d f quer °zer, pe a ,ald!l o;: seus n- n"- "!l'stad~. mulher,~, •• opera'rlos. eS~ nem r~surge UIll neO.5vClt1lSIUO Ot 
a~ e. erro que serve a. uma rec-jáa - °d f 'd 'd '-'V ~ .....,. °t""_ Em 'bS econômicamente forte _ acrescento cões, tem SI o o erec!.J a maIS e tudantes, soló'aóos e religiosos. De- u.m oneo~capl <UlL>rno.. sua su ' 

uttla soIução~ inclusive a -da aposen.. eom'ó- 'á "nOM c".nto' .. q"'renh' tU.UCl.a e.em seus wov.:.m,entos se aJl,IS eu agora - a uma região em Cl'eS. .._...1 ri d d' d' t .v., J ~_.' ............ "'"" t n' 1 • e v l.-<1ouO a e a a' lspsn3a me IM·e dl'O Sr Pr0"'dente nós "_ pa~'do am,' a .l'es, num ec evlsmo qu eIT cente prosperidade e vitalidade eco. d j ~ ...,. • '='- • u,ul-W d f md do t da 1 ta 
nAmica, • uma reg"~ que J'a- est", até in en zaçao. . Trabalhista' Brasileiro tanto do <:',e. o t..o s- cmpas e o S U s pe, 

... .LQIU .. .." '" Lns dn--ei:tos fundamentaL$. da homem 
- ~ruças 90 labor das suas .PCtml.a- 1!:ste O ponto que quero eorngir, das nad~ c~o de outras ,pasas do podf!r todos OS meios e instrumentos legiti. 
ções - libertando-s'e da la.voura. do minhas acusações anteriores. ou pelo LeglSlati:vO, olhamo,s. para- nossas !IA mos que conduzem 00 bem:.estar so. 
'cacau, s~mplesmente. para se d.edicar menos esclarecer, t:,ara. que possa ter leiras e ~n.da as enc\~ptra:t]cs devas- cial e de que o Po.rtido se utiliza, sol 
a outras lavouras e outras pesquisas inteira autQridad~ em renova]' as ta das. _ fendas pe1a.s l..l'ljus\;lças e per- nivelamento que realize a. verd.adell'í 
incluí.see a de minériOS. Por que con- criticaIS que U-ve ocasião de fazer e Seg!llÇoes que. sôbre das. de~abaram jllSti,ça distribuitiva e igualaria. C 
sideral'mos antieoonômica. uma. estra_ que entendo justas. respeitando, en~ VentOS ~e noSSOO COlll.panhe.xros, etp t.rabalhismo brasileirQ e cristã-o d( 
da que já vai além de POlrl, em pro_ tretanto. o pronunciamento do l1on.. grande numer~. e tamberu nOSSOS D.~ PTB recolhe informes. fatôl'e.s, esu. 
cura de Jequié. por a..!guns quilôme'· rado Coronel Albuquerque Lima, retóri05 .M~lClpais fQ!~am as ~a.1Oreo sa.s '. e efeitos profundamente naclO': 
tros ainda não trafegados _ mas o as ~lS upl1eles-- Vfk'lla5. do dedu.. nais. mas não, de-ve e nã-o pode ígno. 
com serviço de terraplenagem cor._ quando, em nu infotUlação as con- nsmo da "?-alq:ade, à~~ vm::licta o .dO$ rar, como., de fato. não' ignora. err 
eluido, e muito.s outros quilômetros sidera injus-tas. Estou. aerto de que seus adver?ários, dos seus in!mlgos sua ação, OS movimentos políticos de 
estudados?, o novo General, Albuq.uerque Lima, locais ° MUltOo? deJ:! m\~mbroo à,êsses mundo. À-luz dêsse séntido de inter. 

se houves.se ido a Ilhéus, se ti-evsse DIretórios e.s,tao amda prese's, algum., "epen"nc:a hu-ana, assume <,100: Por que considerarmos antieconl)- -.<: ti j ad d '-I "",u..; UJ. percorrido a regii:.lo. se ves:se a5E s.,. lugares tgnol' 00 c~)]'U o esespe~ níveis e diretrizes, e, ass:m, coloca eu: 
mica uma. estrada que serfa ligada. tido ao clamor daquelas populações, reinando em seus ... ares" sem que, primeiro plano, não própriamente I 
fiO Pôrto de Ilhéus para transportar he tê di d h os minérios da zona em cuja p!'o~ não t-eria considerada. pelã forma. con çe, a a e oJ~. os mo.. posse do: go"v-êrno. mas o povo_ a pré: 
cura ela devia seguir? por que o fêz, a necessidade. ou me... .qu~se tõdas _efe- paràção. a organiZação e a asceLÇãc 

lhor dj+-n, a. lDlprescíndibllid.ade da t~!l~:'~~~~ fiJlaç~o partld~- das massas PQp-u!ares. com o prop6; E' eurioso que, no momento em: "'f d. ad b:ry.slle1ros . Sl .. sito de criar uma nova ordem na. 
Que o- Govêrno da: RepúbUca. COlls. suspensão do ,trá.íego e&'S:a est!" a. It",,"n ocorreu I') com os Pre~ cional-. econômica e socia.), demOCráti: 
tr6i um põrto de categoria Interna,.. Estou certo de que, assim pt~eden... Vereadores tra,bo.lhistas que" ca e cristã. à. base do trabalho e de 
ciQnal para exportar, o cacáu da zona do, atendo menos ao dever de repre- maior parte, DCt todo o ter~ tra-balha<l()!' brasilelro.. 
e para servir de escoadouro aos' mi_ sentant-e da 'Bahia, de que a um de... nacional, tiveram seus man- O movtménto do Partido TrabalhJs. 
nêriog de ferro de Contendas e de ver de consciência.. porque. Dcria in..- cas;;ados. sem baBr. no Ato Ins- ..... B '1' é ' t t f d d 
Jequ"· no mam .- G tltuclOnal. m...... &. fôrç<,' do arbl'trl'O Wlo ra.:u eIro ,pO\' -an Q, un a o na le, enw em que o o~ capaz de T\Iatü~al' uma injusti~ parn ..... -..;:, 1:$ ~ f:- d Id d 
~'êrno baixa de r (lo det num d.t'" ';I.... d-ecisóriO das maiori~s :er1adas pela ~azao ~'l nossa:; l1ecess 3. e~, &~m 
, c e o. e an o com o nobre M1nistro da Viação press.o e omea-oo nas ".'mal'as Mu. ,mfluênc,Hts estranhas,' 'lU ,e Só, t<rol ~ue todo, transporte ofICIaI se faça . . ~ ~ 'f"""' ... <-lo 
por estrada. de_ferro e não por estra. Neste p.a$,so. reafIrmo que, por t.-udo nic1pa.is. ;' :concorrldo para d~sfigurar a VIda E 
da de rodagem _ decreto êsse pu. Quanto dEse e a.goI'a comr'!'II??amente SI', Presidente, desej-o ,,@-proveitar o o dest.uo do Pais . 
blicado em princípios dêste mês _ provei, o ato de s. EXll:. fOI mdefe:n.. ensej-O . doa.S hom€n~ens,' do dia de "E' um movim.ento qu~ vem seguin~ 
g. Rêde °Ferroviária Federal. pela ra..-!sãvel e desuma.no.. (Multo bem mttlto ontem. prestadas ao excelso. pl'eSiden--1 do. continuamente. ao longo de quaSE 
z:io simples de cllminulr O delteit bem! palmas). te Getúlio vargas, para ',deixar claro vinte anos. \!-tra.vés de tôdas as 5Ua:: 



lícH,&s ativ:dades, (;S rumos que lhe 
foram trazIdos pelo e:rcelso Pre:,;idcn_ 
te Getú:io Dornelles Vargas. 

11l1p~le~o uma ldé:a, re\'o:uc:únista 
de l'ZVQ:uçr..o e c;1n:...ervação (la. pró. 
r,;io D~o.sil pelo Bta,;il e pJra o 13::a
sUo ll1llS co:n (lrdem e pela O1'deCl, à 
1~I("a da lei, do di.reito e~ct,"ls liozr
dadcs. 

Senher Presidente, o tl:a::'alh.~ruo 
bra.síIeil'o e cl'~stü.o do PTB Quer a li~ 
~rd.a>;';~ polItie;.'!, U1;;.s ta.mbcw p!et_ 
teia re!lhidament.e peh igua!dade r.D_ 
c .. l.l. Lembra, para is,so, 2DS l1:l~l1ens 
p'.J::.::cos dêSte país, aos Que go\'el'~ 
n:"rn, aos q"Je lqIs.um e aus <lue jUI
g-::m., n clarividenLe aavertênc~a do 
Ap:.:;,to~o São Paulo: "Jb. não ht~ pa_ 
g~:) ,nem judeu, nem rQmuno, pois 
s l:,1,~ ~ todcs fi!l1::-s Ge um me mo Pui 
C,=~~~tíf.'.l". 

o tr:óa-;h:LJ"::O b"'(\5i:e~ro e c:i: ~::'J 
do P.T.B" Ó'anl'.Ot Pl'~"-~dent:!, rc'3~.l
m'l e dt:I.:r.d~ a 1iterjJ.d~ qu'J nã:l "..:ja. 
~::.'-~~ur!~!'men .. e um f:"''11, mas, ::'::,'J:'~
tt..,lu, ffié;O. a liberd3.tlc que coaduzo. 
o lD;:t:yí~uo e a &O::eu~de â r,,:2l:'.,:J,
ç-:o d~ abjetjvos jlt6tQS, su:periorr....5, ncs 
(~ua~ te reSól'nrd0n1 OS dlrc:to.:; flln· 
d:.men!:.ais do hCn1'2n1, que éle ainda 
h-::.i;:: de[cnd;:- e com mai;:.!' ardor do 
{'.U:! o t~~~a no pasb3.G.o, p:)l'que e.5tto 
~~ c.:rt.o medo obumbrado.s e m:a.
ç::llJ-3 po!a crd~1l1 l!tua1. 

F:t1f\.~se mUlto nu liberdlde, Senhor 
P: e.5ld:.nt~. Mas é precito s~ di6'u' que 
oS::." li\ire não si3nif!CtJ r.p~nas u.:;Sl' 
G'J direito de ir e vIr, lha;; c .... :n.:nh:1r 
p3.:'a rum% certos, que pc--;:;am lel;::r 
o homcm e a sociedade à rc~1!Z!lçõc.s 
ê3 ma:s U1t',is "ária. natur.:::za, e a 
Nl~(ü:s, sobretutlo, dos p:,.;)bl:r.lls hu
.til 'U.JS, 

A liberdade é .!;ubjacent·ç ou in::~'an
te à tJ8f.:ca humana, cstâ. li:sada à .sua 
rarJo, aO' ~eu tnstmto, à S'U~ alma. 
l_,:~tS, na mum!o exterior, no C3.mpo 
c::s n:ivld>3des indivldu.:üs, a líbcrCa~ 
d~ só ('xis::,:: para o homem, no Si!U 
H:;1tid.3 mais pro! undo, quando n or
d::m .s:::clal dá gatantia". para o seu 
1.1:'':.1 e e~:crcicio. E~a ampla fixt~riorl
z~çjo dl lll:.ierfl~dê, 'lU:: é ta d~fend1-
d", pelo trabalhlsmo brasildro e cris
e;) d:) P. T. B., S:nhor presidente, 
n 'o (xiste _ em todos os re~imes -po
li' [cc:, var18udo tam':lém d{~ acGrd{) 
C01T, os si.r.tcm8s de Govêl'no. Náo ,lã, 
p II exemp!o, liberdade ampla l}, so
c:ali.:,mo de E~tado, .s'Eja da direiro 
flClSLa. e h:tleri3ta C1J d:l extr::-m9. (>g
ql'.~.1'd:J., comunista, como, l~ualm,;,n~e, 
Il::(\ é €h, a-dmHida nC's vários tipC3 
de rr.onarqula: 

amp~a.da $.05 graUs médios c su::po
l'iOrecl, ~cb c.:':culunamento no tem~.o 
e no e::.pr.ço, <te acôrdo com as pQ.5-
siblll:L/ .. :;; u~·\· .... m.:..nt.ai'l-JZ (Ia (;ll.l;.Q 
Ft:<.l:ra~, .:ôe111 pr".julzQ da a.::sisU;n:;-i.a 
dEy1d.1, ch:. ím~diata, 803 qmndo d;s
çonh ... m c.,;- [t(;U:.s2S, 

A escola, a2.;~m delineara, .c;:mLt~tu1, 
eCrulCl' I-)~';:.;:.uellt,~, p-:l,rn, a polítIca do 
.2. '1'. B., un',:;, obri~..tçào l.rr::nuIlI
cià.veJ, Ola~, av mesmo t~mpo, o prl
ffil;.aO (.0., u.rct::s Que cab~nl a uodo 
(T ciclJ.f.i.J.o ,.o=nsil.oro. 

E' C~.ll{), ::",r...r.O[ .Presiaente, que o 
t."ab~Hl\. lU'J o.)~;":-;lle:ro e cristço, que 
é o P. ".c . .ti . pJ.rtindo do ina~Vid!l!), 
as c':'COla ~ Coa Igualdade, lutará re
nli.C!.am~nte l;.Qh,r.a o analfabe~!Srno, 
lt..ta ci'.lc ~:!l'..;. d~ gue::a pela v.da 
UiJ Cl!J.'I . .a, aa mulHer e do hom:::m, 
ou so.ja, ú,~ c~dadacs desta. Nação, 
liue hCl'l!an.os g:ande e havemc.i de 
lJOrll.J.l' Ulf.i':r. 

.- eCIJIJ,t' 1\ c.:.id.::nt~ - O L!'·"bJ.llru..:r..Q 
b~';t,:,üe:!o e f.._':':::t..!.o, que é o CiO !",T,D:, 
n:1;" .:::Ln~te t.J.muc~n n:nhuma d!sCl'i
m.rl ... ;;a.v ou p.'..:vlleólo, E.u1 qüalqu;;r 
a:. •. ~u.'::"L.e, vbandó D. explol'a.ÇãJ do 
J.ll~intluo, UJ serviços Ou bens em 
fa\'o1' de Pê;:: Ctts ou grupos e com' pre .. 
jU}z-C) da colc[l~·idade. 

o c;;m;;3Le à CQrl'upç5,n, un tôda e 
qu.:,l:;uer !vtma que se apres;:.ntc~é 
um d03 .seus inlperatn'os, po::que I:t. 
;~'il.!lde.d~ d;:> todos 00 brasil.::.iros nos 
direl;:os e denres, só )oderá existir 
numa ord:m de vida, de traballlo e 
·de ~cmC:.r.H::a- em que 08 precr:-i.tos 
!(.l!;;..:o"c.:;, mota.!s. e legais, ~rvirem 
de lM-tro às 2\:Õ;,s, hrun:u,nls. 

A c0xeqüêncla r..atu,:al dês.se3 pre.'i. 
suposto.:;, cEnhor Presidente, ê a de 
que o f(~p:i~o à lei e à obedit:ncla 
à bua ~pUc::.ç.l{t d~vem sa manifestar 
.:ou forma Cl.1lJâZ de manter a ízu.il~ 
cade e a j'.u.tiç.a .social, sem; ta vorl
t1smo d~ qual'luer teor ou e.3peCle, 
porqUê .t.6 U!.I'im havcrà a ,,~ràadeha 
demc.cT-<.lcia, que niveh 00 homms tm 
fat'L' f'_ o~(l::m. jUl'idico-legal, para o 
m.~~)CI f't~U _~ ),i.o da Vida c':h~tiv.J.. Ne .. 
nhum princípio exige maIor ênfase, 
ml:l;b re,:;ll",:l'{) e eb,d.:ênclA do 'que () 
resp(!l<> à lei. mbtrnente no B:-a:.;i{, 
onde elJ ,31ncla não atin3iu, de medo 
genf'ral~7~do, com,!) é preciso, o srnti .. 
de da rc,zuJzCão lmpe.ssoa1 do. ordem 
prIvada é' pública. A lei ê () grande 
ln:~l'umçnto que nivela, nas de,mo .. 
cracla~, sa. libe:rdadcs ~ ntO$ e as 
r:::la..:õ.?s humanas. E.' o balisamcnto 
imD~.s1til'D e intr:J,n~p:)nível das açõea 
e dl vontade li .... re, fixando o campo 
c:'cssa atuaç':o até os marcos onde 

P-:'l' tuco o flue se vê de t.c-dJs os corm:ç.: o dlrelto dos outros. 
c:::1!rcntc.3, eenh3r Picsidcute, nã-o é 
rc 1..,.-1 m8:s uprer;oa.r e impo!' a li· Ner:huIDl força garante nlllJ.s a 
l.;d:::e.e p~litic:\ .sem ajustá-:a ao 1)ro- todos doque a lei, quando- respeitada 
,;~·n'''' 61 i-:;ualcJ,ttd.:, qu::o e~U [l.] es- e CUI?ptlU1, Mas nenhuma íôrç.:t é 
[r ,'~.a fiI'SP.'l-:;t d2 tôd"3 r.s a~1Jir.!tõM t>mb:.:m m~lS dt.solvent·e, de51:;1,~1 e 
lr'7)1:,n~.o:. ê~"."d€' o fundo dJ5 t:::mw mals,,! p::..ra o povo Cio que a lei, quan~ 
~~; rt:.>- rs d;3-, de hOj.=.. Se a i~u.:::lda-. do nno le~p21tndu nem a·p!icada ou 
t.' é lLll dL'~lto n~",! . .t~l, um:- h~ran... gu::',::J:Jo Eua mctdGncia só recai s'óbre 
C~ c'] n::§:3 fOTm~r·'.o ecc~3I e cri.tã, 08 pC:}u.:uos, o.!; humildes, deh:ando 
p'.T C~1'to QU: M·d" \'rprC'2nt:'T. na UV~'es e indcnes, os poderosas, oS ri .. 
s~.:;:-(:'tle hur.l:lU:l en n.s n lá' .:::ç3::'.3 CCS, 0'3 gr::ndt.>s, os prívile::ri.ados pela 
pa:J'ic'l<;', o t'''~''Cll'O. b~~n a &:r 01- scC'~:r:a(l~ cu pcls polfttca. . 
C~':1"'.:l~o- ~:.10 hr:m m e -p~la n1u'ter. Dçn~n) dc.s:a fórmula, rerumcnte 

O tru1J3~h~[.mo br.:-s.lc..1rc e cri~t§'o ct€lUoc.,,,'Hica, Senhor Pre.sidênte o 
p:::':.d;) p.-Jo P T. D não rcconh~ ... traba.1h!sn1Q tTefjle1ro c crIstã.o 'que 
c:, por 1.: 0, aQucl~s 11bclt:.:td~.s con~ é v do P,T.B., indica c estrntúra a 
tl:'t!i2:S à igua 1d::'d. ou oue pOO!'!lm, sua flu:lHdade mãxima, que é a de 
P::,;Q mau uso, retzrdaf a ·or'ran:2~ç:'\.O p.t::::erva.r e resgu.ardar~ como u.ma. 
C:J. frmHi8 br<:..Sileit;;1 I'ôbre b~Z3 eC'J- ~r ... nde famllia, a Naçao bruilen'a, 
nômi~,M, socí::,is: gové'rurt!nent3i.s e !ltê 11Ilteg;ada ~e. t{)~OS os c,e~ valores. 
C-~llrt~unis, ccmuns e igunls p:!'ra to- ,rno~~.!~, efP;l'ItUalS, econOnuc-os e geo .. 
det, O p~'íncíp'o que sust:-nta, ti; 1112' grft.lcos. E indlspensável, para tal!"' 
ca CI~S-0f1a pclitico-.oci:''Il e crl.st~, é lu q,u" ~ oz. hon;rn.s e a::; tnalhet-c~ 11.
êste: nt>o é livre o h.::mem qu-e não é VI C!1lcnue 19U811; o Igualmente livre.s, 
t~ual, porque sõmt'nt~ as cri::!tura.s s,e unam na luta comull!. sem tre~ 
i~u~i.s sUo em verdade Ilvres, gUas, cont~a as contradiçoes, a falta 

, , de entendImento, ps erros, a, igno_ 
~ Mas o tl"lbalhi.smo brasileiro e ctIs- rância e as ambições psrsonallstas, 

ta-O do P. T. B" Senhor Presidente, que dIvidem e infelicltam 9. Nação. 
que.r es..<:!S. l1berõ.ade ligada à nll.s.são O trabalhismo brasileiro e eritão, 
vital, eoonômjca, roe1al e mOTal, da defendid-o pelo P. T. B., Senhor 
educaçA.o, por meio da €.!-:cola a,:;cen~ Prrsidente, preconiZa a. sUljt-tnta em 
dcnt'e, ~clecion,'wa., profi:5sional e es- pról dessa integração, que se dê ao 
J)ecta1imda, com .a gratuidade do en- homem e à mulhel' 08 meios de que 
stno assegura4a aOs n1y:els 1n1cta.l,s e !necessJtarn para a dignidade da vida 

familiar e democ!"átlca e afim de que :Esta, é. a democracIa. do trabaIhis. 
promo.vam, em igualdade, o próprio \ mo bra.s..1leiro e crl'l5tã.o prega.do pelO 
bem-estar e o do paiS, a todos as.se_ P.T.B. Senhor PrCE1d'CIlte a demo .. 
g.urll:~o . o aceSfQ às inIciativas, às cra.cia do hCmem com\\u ai <:Iemocra-. 
p~sH)lUdact.eB de tn~n:oria, sel!1 }lre- c:a do trabalhlsmo br~h,'i.r(). e eri.s ... 
con,c~Ho~ raciais, rcli:;lo.s-~s, .soCHtls ou tão, que havemos de plega1 d:: agora 
pchtlCO~, por diant2, com mais ~.n:Ia'.~e, maiS 
.l!! evidente, portmto, Senhor Pre_ cul~a.do, maia calOr e oom ma.i~! di.S .. 

sldente, que a Nr:.ção b::asilei!'a. sua pOSl~.ão de r~gua.rdar Q.S.: 'la"! llllhe.s. 
inte!;Tação, -sua indep~ni~ncia, lõua que hão de i-~r para nós 1~l!'efectfvej5, 
cap3.cidad~ p.l.la b:tstaf_Se a si mesma por~ue Getúllo já. nas hav·a tr~çado 
e SUa cre~ceme grr.nr'eza c\)r~~t;.tuem êsse caminh,), Esta. a demOC'TucIB de 
m:rndamento's para o P~rt',d0 Traba .. homem comum .. repito, a 'letnterae-(\ 
llusta Brasileiro. Com ess" eacôpo, das re~l1d(ldes e nece.:si~ade~. a de ... 
!uta ~le. desQe a Sll3 fundru;ão, ))e10 mOCraCltl que não ~ra~1.3 ~ c(.m .tn .. 
lteratlvo de::ci!," \1:nzni..O l;.('onômlco ~lUênclas ou oonvemênc.8s e::.púr.us. 
nacional, visa.ndo a coordenaI e mtcrnas ou extf'tn~ para só con-u!
u'p"oveftar, na ::entido 'do 'oem cole. tar o.: Jnt-er~mes do P0110, dcmc.~roc.a. 
tIvo, as relnçÓC's e efe1t.os ex1.stent~3 resp()~vel, oo.~ eada na· cOntClI:r.c!a, 
entre os tnvestim::mtos e a -renda na... 11(' trabalho. nos direitos fund lrn:"n .. 
ciollal, sob planes técnicamente ela_ t~js do homem que aindn. hOje. inte .. 
!)onldos e cUja execuç2 o ca,bel'à aO l'~lnente, desgreçqdamente, e:': ~ p~. 
Cdado e à. Inic3at1va privado., esta dmdo, em 00&0 Pe.fs, que vC':>e: ~e }e-.... 
complementada pela lnt.crvencão da- vantem em sua defe-a.. E:td 9 ch ... 
.ti.:ele, e:::mpre que nCCC-ESãriQ ps.ra tnccracla de liberdrr:"·· de i':';l\~:d~""~. 
r.es:!uardo do Jnterê5~ nácional de emanci p'1ção econôm~ca ~~<: C'f"' "S 
ass::?;u:ado o m~nop61jo estatal dó pr.adutor'tS e t.rabalhadot2..':! cu" to ;05 
p~t-61eo e seus d~ivlldo-S e atnda nós devemos df''Undir e P1"3:~C1-:-, c0'n 
o dos mlncfe!s .r:.tômlcos e o das pes~ plena conec~-êncja, sem nos de:x"'l lu ... 
qUiS~S nu~leares.. dlr c enganar nas nos~as pr-:;:-:ç~'r:g. 

As doutrinaIS pol1t1cas n§.o conse- Sr. Pre:rl.dente, nenhtU11:l .solução 
guem mais, Senhor Presidente en.. .será melhor para o brssíl do qu: o 
contrar condições e clima, em' cada trabalhismo bra.sileíro e cristão, com 
paJs, para a sua aplic~ção nos têl'- as diretrizes que. assim lhe ano tm
mos de suas mOlduras clássicas. As çada.s, e o f.oram no ps.-s:u}o e CM.S
influências nacl<ma!s ou locais, ori- oom da çarta-testamento de G~'(:Lo· 
unda.s dn. formação racial, social~ ,re .. DorneJle.:: Varg~s. 

Esta cartG é um brevj.2r:o de file-
sofia políticta, onde se encontram t, .. 
dOs OS llrincipios necessário" à 1i:{::l, .. 

ç{t,o dos rumos 1>Qut!cos que um Par
tido e uma n!1.",á.a devem traçnr pa ... 
ra M suas caminlHHtas do- futuro No 
período histórico ((ue a Pai.o; arr!l\."~'''' 
sa, de dificuldades e lut~'i pelO ,O:=U 
desen-'olvlmento econômico, não bA 
outra alternativa. Se o cap't'll 'mo 
n~o encontra pontos de sU!ifrnt ... r.-~() 
e<>.s seU'; princíp:os e se o .s:OC!a.~i.,'7l0. 
em qut!lquer de .nms varJn\'c.., .... (':o:t'·a .. 
1>010. da índole, dI) formr('('fo e d:!'1.. 
CôncIlçõet:I n~c:'onafs, SÓ resta co~n8".' 
autêntica, aQíio modiflcac'ofG no c-
paço e no tempo, ,00 prism'1 saciaJ e 
mesrn" telúrico, diante do ímt)~t() d~s 
})!':)ble'lJ1a.s e das soluçõel'! au~ S'lIr""··m 
em todo.,; os pn.1ses. o trrab~lh·.s'Uo b"a.
sUeIro e crl!3tã,] de P,T.B., é a I'(,~-

ligjoEa e cUltU1'21, em aliança. COM as 
caUS(lS de ordrm eConOmi~, produ.. 
zem faltos e criam realidades que im
põem alterayôes e introduzem novos 
preceitos nas linhas básicas dessas 
d.outrin.9:s. A E' o Q,ue se vê no cap1ta_ 
l1smo Jnglç§, que não segue, a rigor 
o tipo norte-americano, do mesmo 
modo qU~ a In~oslavia diverge do co_ 
munismo soViético, com a implanta .. 
ção de um sistema eclético ou, pelo 
menoo, atenuado, eIn que Ee d1stin~ 
gue o respeito à proprieda.de rural 
pr1vada. E' o Que também se vê na 
China, de MáoMTse_Tung, hoje em luta 
douttinál'ia absrta contra o ma..""Xismo 
leninista da Rúts1a,. A Romênia en. 
s~\1a já (}s seus pl'jmelros llRlsOS no 
sentido de modii1caç!lo de sua ordNn 
polHiea, social e econôm1ca, sob 8 
impoclçáo de SUBa n'!~t'ssidades in
ternas e .os jornais noticiam os es_ 
forços da Hungria para aliviar SOb posta que bem 'pod~ atender a tcdos 
vários 'a,~pecto", os rigores do seu so- 03 ancelo.s. 
ciclismo comunista. A França 8{)b o 
comendo de be Oaule é outro exem.. Queremos vê-lo, Mslm, r~:;tat1Tado e 
plo de motlvac;:õ.es endogênas no crescldo, com o estilo do t1'3nJ.lhismo 
quadro das doutrinas sociais, eco- lngll's nS3 aUM lutas firme c:laro, 
nOmfcas e po1it1cas, à base (le nor_ contundente Quando fOr preciso, mil! 
mas pecullarcs à indo1e. às tradições !::el:':pre hone-!lto e verdadch'o no:: ft'USi 
e outras ca-r:lctzrist1c2s nacionais. O emeate.!J, sem eng-odos nem dcmt',,:o
mesmo ocOrre n~ Renúbllca. Federal glas, ma.?, sobretudo, brr.~ilciro e criJ .. 
Alemã, na B~)gica e ã!",ora na Itália, tão. 
q!1~ se deha~e e~ bu.~ca de um,a pc.. Sr. Presidente a B2ncad~ rr::b"l'" 
~çao de ~qUllib"lO pZl.l·a os anseIOS de lb.l.tta no Sena.d~ Federal VO'.;Cll p"'ln. 
.. eus PartIdos poUUcos. eleição do MancheI Cast'?!o 13r .... ·~e'). 

As!:'tm é no Brasil, Senhor Pr~st. N'ão foi ê,."se um voto de t'~1,,"1'f). ds 
dente, o ~b~lh1:.111o brasileiro e tlp<)!o e muito menos 'de "oll~T'r;rd':
crlst§-o, qUe é O dO P. T, D., e qu~ de. Foi, sim, um voto t'HJ+(;T"IHcr t1e 
dc.s~Ja c!'inr no país uma democr.a-. cf'r..fiança. Queremo_"! de'~l"r c)~rO 
ela re9.1, nacional e social, em· Buhs. que a atividade p.r.1Wra nso ~~Tj f!_ 
titutç!í.o a essa d~ocr:;.cia polllica tui. para nós, lM1adol'€''' do pc rt;do 
artificial em Q,ue Vivemos, sem deve- TrQ.ljalht~ta Br~~iJ~tro. U!"'11 6;')1" da 
rzs, S!:'-m res)elt.o à Lei e cum dIreitos revide, lllU 1n3trum~nto (;':;! r...,,.. ... '~· ... 
maJb3.l"D.tadO", em face da qual o cl. ou u~a. d-ern'" ~traçfo TJ:"·r71""-~~ e 
dadão comum te torna, fm ca.da dIa, Me8C!-ul.l1ha, Votamo", nutr1 c':!nà'1~t-o 
menos homem j menog indiViduo. lm- de nCme honrado. p~~uf1or ri" W'l" 
pedido de tEr aquilo que deseja ser 10s e credenciais de prlm"'~T'a t>'1":>n(1~ 
- m!l.i.s homem, mo.ls ampaa-;ado nos 00, Recu.sá~lo, seria pronr,:n~fnT' um 
seus devereI, e dlr~itos, m~3 patI1ota, I1tia fementldo aos 1nt2r(~·e' m"'l~es 
maIs igual aOs outros hOl1lens e • .!IO_ do BmsU que reeJamav:!m, no mo .. 
bretudo, mais ora~nell'o. menta, uma soludia para o~ d'1." fl1'::S 

~ contra esta. atual dembcra.eta po- do seu Govêrno: abster d.'" votar. p3.~ 
Htíca, tão apregoada, pCr muitos ho- ·receu-nos. ft nós. S'enadores tr')'",~lh'-,!,
meUs de Govêrno, que dela se apro- tes, Unlbo atitude de fU'ra ou, p~l() me-
veltG.m para, fazer praselitlsmos e . ~ d Pil t d cuid'ar de seus lnterêSse.s de contl.. no~, mt!a €Scma e a :J'l'. e na {\ 
nufsmos que preCisamos nos armar disto se coa.dunada com i1. n""tI-B, 
num comb'ate, fazendo Instalar no conacjêncla. amadurecida peio!! fln~ 
Brasil e,'lta outra democracia, a que e pelas lutes da vida.. A~c:tl\-l'1 6.0 
acabo d.e me referIr, realLst1ca, verde-- centrArIo. ser1a prfltlC!1! a p01Wcn jm~ 
detra, autêntica, qUe ccnsulte de ta.. pessoal, tl"-fpJrada pel:1s razõc~ <ias 
to, os tnterêsses e OS anseJ06 do e!da- nec-.lW.Idades preSente" e futuras dês-
dão brasileira te país. 
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Agôsto de' 19ô!). 

o meU nobre colEga de represen
tação, Senador Argemiro de Figuej· 
redo, em várioa discursos, teve en.se
JO de def'ni·;, com prec15ão, as 1:nhas 
de nO:!Sa conduta e mf:.:r:.vol' do atual 

· Govérno, acentuando que nunca se
remos encontrados, nos trabl1hos 
desta Casa, na filetra incolor da 
V(!S~ alagem colaboral.!ionista. 

Pot' sua vez, o emlnente líder da 
l3ans'lda Trabalhista, Sellador BRr
ros C:1.rvalho. reiterou, em discurso, 
e.':S.l unha de ação polít:cn. . 

o t>TB manterá uma polítioo e 
· 1'0;'0 cont:a ou de \'oto a ruvar do 

IG-ovêrno; mas sempre c{)m jUS~lcíl, 
lealdade e patnoti601o. EE'm nada pe
Óil', -nem aceitar, pO!"Cjue Só a1<3tm 
cieve ser, nas Câmaras do Poder L~
g:Sl:H \,0, o tr-abalho par<1 o povo, pe
l{) povo, em bem do Bra.:;;;, 

Por todns essas razõ~s,' a no..:-sa 
odentaç5.o, hOje, é a de uma i:nha 
dura de realismo. Temos de enfren. 
tar cs fatos como se apresentam, 
mais adiante dêles precisamos de ter 
coragem bastante para defender e 
clam.ar pelo respeito das Liberdades e 
da DemocrAcia real que .sustentamos. 

Em face da revolução de 1" de 
abril, . e ~U2.S implicações impositivas 
e donunad.oras, o trab-a1hismo brasi ... 
leüo e cristão l'ec-crda as grandes lu~ 
tas de Getúlio Vargas, aos recomen .. 
dações que êle deixou, o sacrifício 
dl:), própria vida, que não l1esitou em 
fazer para evitar o derramamento de 
sangue do povo brasileiro. E aos Che. 
fes dêsse Moviment) Revolucionário, 
aos dirigentes dO' paíS, pode~se pedir 
que se detenham diante dêSse tatO' 
de a.-;pectos virgens na história da 
humanidade. Então, com êsse com 
passo de espera e de serena medit'il
ção, dirig"mo.5 nossa vo~ de apêlo a 
wdo.s êss€S dirigel~tes para que res .. 
guardem os direit.os da razão, da li. 
berdade, de Democracia real que pug.> 
n..amos, dO liVl'e exercício das ativi
dades partidárias, fazendo um traba
U10 conjunt-o, patriótico. consciente e 

taduais. há de veriLcar que nunca oo.s Poder Legislativo, não UEaremos ar
nossas campanhas ~l·gmn105 os nos- mas demagógicas ou de engôdo, Que_ 
sa,s vOzes PAra acusar Os no:::ms ad- remos (Ifef€cer à Naçáo e ao povo bra .. 
versários e para pedir que êles fôs- .sBeiro '1 mais honesta, a mais cora
sem punidos ou, de algum mQdo. cer- jOsa, mas, so~l'etud.o, a mais elevada 
ceados no exercfclc. de :'iU-n ativ1d.a- das contribuições, agíndo sempre f,!om 
des, liberda.des OU d: .. re:t.as. Nunca a.gL espírito de concórdia naquilo que fôr 
mos· contra a lei OU Os d:reltos dos pl'ec:so para a implantação de dias 
nOSEOS concidadãos, E n~sa postura me'.hores êm nossa grande terra. 
-cívjca e moral, confiantes nas fôrças Estamos saindo de um período de 
morais que sustentam éstl~ povo grall_, sofrimentos, ~ mais llll1.a odisséia que 
de e co-mjoso, que é () PIJVO do Bra~ o Trabalh1BIDO brasileiro e éri.5tão do. ~ 
silo queremos robustecer as nossas 'PTE está vivendo: Não queremos pro~ 
~.nergia.s, nos PI1!"!nrnento~;. nos oom(- -curar por qua"iEquer culpados, nem OS 
-cios, nas atividades da miEtança po- c<mhe-cemos, Admitimos o fato sodal 
lít:ca, mas dentro /la ordem, com a e poUti-c~ como êle se nos apresenta. 
lei vigorando para mdo.s, .sem perse- ·Mas queremos que todos Os l'cvolucio
guições injustas, sem pr.ocessos que náriQs e os homens que dil'igem êst.e 
não se justifiquem, ped2ndo ao Go- P-afs. rei:;p.e:tem os nossos direitos e 
vêrno Revolucionário que não demore os direitos do povo. porque no.ssa dis_ 
mais (\ restaurar o poder civil na sua posição é de iniciar, legalmente, de
integridade, porque c. povo está aten- mocràticamente, uma nova luta, uma 
to e n ·ludo observ.a.; já melo desa- nova. caminhada. Será a camInhada 
leuta.c:o, para. não dber, mesmo, meio <io infortúnio pa.ra· um nôyo cresci
desespera.do, pela dernol'a l~m se criar mento, numa cruzada de humanismo 
um clima psicológicO de segUl\lnça àS para o povo, para o bem do poliO, e 
suas ativ~dades. . com o Brasil e com o trabalhador 

Sr. Presidente, nós, do Pa.rt!do Tr.e.~ brasileiro e crL'5tiio desta grande Pâ
balhista Brasi!eiro. no Senado Federal, tria, (Muito bem! Muit ... bem! Pa;~ 
e cert.amente nas d\~mais Casas 40 mas prolungadas). 

_" QüaUQO fizermos opos~çáo, nenhUm 
''1!-"nIlemlent.o estreito, mesquinho, per

,sonalcsta, encontrará guarida em 
noss:.t.s cO::1sClencias. será uma opo
Sição Impa, ê:ma de quo.t~qu~r e.lU
r;;;1S ':>IIU,3.ltel'nftS, lr.6pir<ld.a e orien
t!lda UI1.cilmente pelos lnterê~ses ·0 
povo B do Brasil. Assim tambénl o 
'VOlO q!1€ dermos ao Gcvêrno, harmonioso em prol das reformas d'f''r'---- ,------

b<lse que o Pais reclama há longo SECRET1\.I'IA DO SENADO I<'EDERAL 
.Querem06, pOrém, Senhor Pres'.d€u- anos. • \. , 

te, que o Marechal' Ca.sttlO Brau-eo, E é . assim, Sr. preSl,'dente, ness Atos do DI'rel,)r Geral 1 Diva Palconi de Carvalho, Alu.ih.\r 
que sc revela conhecedor dos tatos 1 
SOCla:'G e p01itlCOS não afaBte o seu mesma postura, que no.s nos vo ta ...... ._- [c!lislatJvo, PL-IQ, no dia 31; 
pen:S.:1mento da fenômeno revoluci()- mos para o povo, para OS trabalha O D,retor-Geral drfedu O~ seguintes Geral'do Lima Aguiar, Oficml Legis-

· nário, para não er:'ttr na "mterpret-aa dores. para os estudantes, os jarna reguerimentos: lativo, PL-6. no dia 29; 
. .. , Ust<'!s, OS escritores e os intelectuai . I St I H de. T ' 

~ao ae suas calLSaS e cOl~~cquencías, em geral, e II todos, conclamamo N? DP!7J2'64 de Roberto Vello. rene ,ea omero a ?sa, aqt!l-
Não ná revolução sem objetivo. E a em prol de uma luta tenaz pelas li ISO' Redator a;; Anais e Documentos grafa ReVisora. PL-2, nos dIas 29, 30 c 
qae surgiu no Brasil a 19 de abnl, be!'dades, O1!JS dentro da Democre.- Parlaméntares, PL-3. em que solicita -31; 
l·eGUltando· de um ajuste geral de· rt" 1 d f d I J 'M r c.l M '. A T d · "Vontaoe contra o cOffiuniflmo e a ?la· IJ!lI .lCa rea que e en e~os E,em I élbono de suas faltas ocol'rid.\s no pe- ,ose.,.a:- ms e ~raes. !lXI.1ar e 
corl'upção, encontrou-se de certo mo- mfluenClas ~e ,!ualq~er doutrma ~mw ,riado de 10 a 25 de junho de 1964 por LImpeza, PL-l1, no dIa 29, conslderan·~ 
0.0 atômte., _ diaa-se a \'erdáde _ portada, pOIS 50 aSSlm será p.Q~.SlV~l' motivo de exames escohres' ' 'do Ikença para tratamento de .saúde o 

~ resolver todoo os problene1.5 e lltmglr < ,'. ' dia 30' para estrut\lf,ar os pla.nos de '~Lla 1 lt A, 'I" , . de Mana Ellza No~ • 
- f A o POll o li. o u.1S Vl Otlas C1Vlcas eM' R,",',a Bo",.a Dutra, OII'cl'a'l BI-açao. Mas, a mal, . o fez. tomando pOlíticas, sem sangue, sem Bibliotecário. PL.. arla u 

como base os clamores elus reIlias sem usurpaçõe.'l. sem solicita lkença.gestante; a PL-3. nos dias 30 e 31; 

reivmdicações do povo brasile:ro, '"1\0 e, sObretudo, sem 1;~i~~~~a~9~ô~s~tO~die~li9~6i~, 5~~;::,1::~;;~~ Gurjão Mello, Oficial BI· defendidas e 'mstentad'.ls, at·é o 1" quer tipo. PL-5, no dia 30~ 
crifício pelo Insigne Getulio Vargas 
e pelo presidente João Gonlart, reja Victor Rezende de Castro CaiiJd.o, 

.~.VlndiC8.ç5es que o próprio Presidente Leuislativo, PL·10, no dia, 31; 
'''\,.:Caste!o Br-anco já enquaoroc, com u nine, 

bases que formam a estrutura. eco- r.lOcracia é o · sua grande visão politica, naquelas nesse passo t~~~~~~~~~~~~~~~,t:a::o, 
nômice do Dais e onde se encontmm da igualdade a 
as refo:-mas precoll~zadas pelo traa igual direito de todos ,para da Silva, Auxiliar de 
bAlhismo bru.silei.ro e cristão. que é o !lar o ref?ime do Esbdo e )l~~~;:'~~!"'i~~5';f.~~~~~lporta,;a, P'9 di 5 - ~,noa, 
do PTB, ,lrã.lo", ~ 

Ar-y Leonardo Vianna. . Redator de 
N h 1 - '~h Senh-or Pres~dente - São conheci~ I~~~~~~~~~~~~~~~~t ,:3:i~ e Docllmento. Pa' rlamentar"", P' en uma revo uçao, porem, ... en or das em todo o pais as reformas que ... ~ 1.1"" 

Presidente. pode realizar 0& seus pla M o P'I'B l'eivlndicn.. Elas estão inscri- no dia 6:-
· nos e, mesmo, manter-se no poder tas no bl'e\'iario ldeológlco que é a Belmiro Fernandes. Marçeneito, PL· 
se não consegue est.ancar o a}'bit:r1o, carta de, vargas, Sua formulação eXr 11. no dia 5: 
a Injustiça e a viOlência de ~;eus pri- pHcita c-cnsta de \-'ários documentos. Murilo Edson Coelho· de Souza, Au-
melros Impulsoo. Assim como o povo 
não recebe e não aceita refOrmas '50- Delas não pooemos abrir mão. Con~ x:iliar de Portada. PL-J. no dia 3: 

tinuarémos a debat-ê.las e ;'\J Senado 
· tiais ou pOlíticas que lhe sejaw 'm- e na Câmara o Sr. Presidente da Rubem Patli Trezena, Auxiliar Legis • 
.. postas de modo brusco, ln€t.:perrld, .. - República nos encontrará para êsse PL·JO, no dia 3; . 

mente, sem prevIo proparo de. opi- trabalho, Ninguém mais se iluda, Se.. de Souza Castro-. Redator de 
nião. do mesmo modo reage 'Jontra h d " ' d f""';i(k:e~~a,~es PAI 

tê . i n or Presi ente - a oonSC1-enC111 o erreira, tn:t iar e Documentos Parlamentares, PL--
- a llrepo. nCla e a violênc II que, em poVO bw.si1eu'o está afetada pelo taria, PL-8, no dia 30; 'l, no dI 'a 6,' ' 

IS-egulda às revoluções se conjugam, t ' 
P \' 't t t Ilb d d . ideal das reformas. Nâ.<:l se ex irpa Almerinda Vianna ·Balte!", Oficial Le- , Sylv,'a M,'na-I '!.ntovonl,' Aux,'!I'a. e Sl3 en 00, con ra as er a es m- da alma popular a.s idéias que ela .. W • 
divlduais e os direitos que são fun- obriga através de velhas lutas. gisJativo. PL .. S. no dia 31; Legislativo, PL--I0. no dl~ 7; 
damenta!s aos homens. AOs chefes Aurisan Ramos Caiado. Dentista. PL-
de tôdas as revoluções seria de se O trabalhismo brasileiro e cristão, 4. nos d.las 29, 30 e 31; Victor Lõbo, Auxiliar de Portaria, 
.aconselhar colocassem 6ôbre as 00.. ... que .é o do PTB, ê a. solução ideoló~ ~L-9, nos dias 4 e 5; 
becei·~as dos seus leitos ou diante de gic· 'e política par· todos os pl'Oble Arl" Leonardo Vianna, Redator de 

... ~ .. 'I- Walkir Silveira de Almelda. Taqui.· suas mesas de trabalho essa adver- lli!1S naci-onai,s. . Anais e Documentos Parlamentares. PL· 
tência lapida.!' e profunda de aar... 3. no dia 30; de Debates. PL .. 3t no dia 7. 

_.ihélemy de Ligt! "Plus 11 y a de vítima de vários. emb.ates, tendo 80.. C'I Th A ã OI' I 1 L D ' 
~V"Jolence, molns . U Y a. de revolu- 1'rldo, no BmsU, uma OdisséiA de lu.. e ia ereza ssumpç o, lC a e~ iretorla do Pesoal. 26 de agôsto de 

tlon". tas e sofrimentos, dê-Ies ressurge êsse gislativo, PL--6. no dia 31: li • - llubE-ns Pinto Dltarte~ Diretor 
trabalhismo que é ceda vez. ma.is fOT ... 

ATA: DAS COMISSõES 
O .trabalhismo brasileiro e cristão te e mE!is cheio. de coragem, com o 

do PTB, eepera por essa paz e essa n.poio qas ma5sas populares e dos tra-

segurança, sem' a.s quais só h-averá \f"qlhadores de tôdas as categorias. ~~~~~~~~~;s~~~~4~ç::~:, 4esespêro e revolta nos corações dos .,Suas hastes e seus representantes Rezende. ·reune·se, extraordiná-
patriotas dêsse país. ca· diminuirom, mas sempre cresce.. riam"n", a Comissão de Legislação So-

13usquemos OS caminhos do "~utu~ ramo aOS impactos dessas o-di.s.s;éla$. daI.' 
ITO, oo,neando os ambientes, mas a to~ Não desfalecet'emos 'Deixam de wmparecer, por motivo 
dos assegura.ndo o uso pleno da He· Presidente, E, quando a~~~i:''i'i~f,\~~ I ju~tiHcado, os Senhores Senadores Au· 
mocracia. e. das liberdades. um aniversárIo da morte À.s quinze horas e trinta minutos do rélío Vianna, Ruy Carneiro, \VaUrcdo 

Dornelles Varg.a.s, nossa palavra. dia quatorze de agôsto de l!.:U novccen" Gurgel e 'AWlio Fontana. . 
O trabalhismo bra.s;Uefro e cristão, ta que V, EX8. e todo o Senado tos c sessenta e quatro. no Salão Nobre Após a abertura dos trabalhos o Se .. 

que é o do PTB. repIto; .compreen~e ouvind-o, É um. palavra de fé, de h P d d Le ' 
que a boa política não pode ir con- cont!.ança, não de recrimin'lWões não do Senado Federal. sob a presidência do n or resi eote manda proce er a i~ 
tra. o fato real, fmpositivo, de con~ de mâguas ou de revides. , '. Sznhor Senador Vivaldo Lima, presen· turp da ata. da reunião anterior, que. 
SequêncItlS envolventes e dominado- Quem quer que examine a atuação tes os Senhores Senadores i\ntonio submet:dn à díscusiiO. e aprov<ldn. selU 
raso 'do PnB, em tódas as .su.as seções es- cão Antonio Carlos. Eugênio ,Barros. 

... 
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o Senhor Senador Eugênio Barres C. Leal Neto. Secretário ad hoc. a pre· pino. presentes os Se!mores Senaií.')res Decrete Legislativo n9 63, d"e 196'::1, que 
emite parecer favorável ao Projeto de 5ellte ata, que, uma vez aprovada será I Pedro LudoVicf e Nebon Maculan, teú- aprova o Acôrdo sôbre Privilégio:" e-
Decreto Legislativo n9 91. de 1964. assinada pelo Senhor Presidente. ne-se a Comissão de :\-~jni.ls e Ener\jia. Imuntd I~(;> da Agência Interndcional de 
constante da pauta. Çhlf.ferldo projeto Deixam de compar<'Ct;>T, por motivo Eot'rgi.1 Atóm1ca. 
aprova O Instr.ument& tlC Emenda à Justificado. os Senhores S',nadares}o- Sub l1'~tido <'1 dts( (:,,~5C) e votação o 
Constituiçã() da Organização lnterna- Comissão de Minas e Energia saphat Marinho, PtesJd"ute da CC\nis~ parec"r do Senhor Relator. contrário <:lO 

~~nafl ,do. TrdabalhOo,! Tadotacl°l' pedIa 16~ ATA DA 2" REUNIÃO, REAtIZA.- são. Antonio Carlos, leHersoIJ de projeto, é apnJVado, unânimt'\'llente. pe .. 
......nO erenem a "" rea lza a ,~m A . B di t V"') ti, A .m.! 1 C . -(]e b J h ti 1962 QA EM 18 DE AGOS i O DE 1'964. gUIar, eue c o . <.j.' a ,Ir s e rg( i- a onm;<;aQ. 

nC' ra, em un o e . TO de Fi ueir€do 
Submetido à discussão e votaç50 e Às dezessete horas do dia deZOito 4e 9 '. Na,Jé! rn~l~ hav\'odo a tratar, en~errn .. 

aprovado, sem restrições, o parecC'r do agõsto de mil novecentos e sess~nta e Após dedarar aber .os os trabalhos. () se , reumão, lavrando eu. Claudlo l. 
&nhor Relal'ot. !quatro. na Sala das Comissões. sob a Senhor .So;:-Qodor José Ermírro passa. 11 :C. L('"l Nr.>to, Secretário lld hoc# a pre .. 

Nada ma~~ havendo a tratar, e~(:cr- presidência dos Senhores Sena~ores ]~. 'pre.s!~ê:'.C:i~ aQ. Sl!nbÇlr SeDador IQãlJ! seu.te ata. que. uma V(''Z.. ~provada será 
ra~se a reUnl<lQ, lavrando eu. ClaudJo L sé Ermiria. Vice-Presidente, Joao Agn~ IAgrtpmo e Cllllte. pare.te4" ao Pro~ta de .a·ss$"1da pcIa Senhor Prí'sJdrntc. 

CLASlSIFICAÇAO PC",. ORDEM DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DF, OFlGIAl. UlGlSLAT,V0, SíMBOLO PL-5 E PL·6 
Al F 25 DF JULHO DE 1964 

Vaga decorrente da aposenttuioria de Paulo Lisboa Barbosa. Oficial Legi~lat!Vo, PL-3 - Res. N° 27-64 

D.C.N. de 25 de Julho'lle 1964 '. 

DE PL-5 A.. PL.4 MEil!tCIMENTO 

I 

IJONCORREM Clas.ee I SeJ1~dO f 
1 I 

Ji'ora I TOTAL 

---~_. 

I 
Marília 'rávora , .........•..•.••.•...•.•• , ..•••.......... " ... '" ..•..••. 1 
Armandina José Vargas ..••• ~ •••. o ••• o ••• o' o •• o. '" ••••••• , .: •• o •• o •••• o., 

Rooa Bati.sta .de Miranda . o •••••••••••••• o •••• o •••• ,., • o ••••••••••••••••• 

Diva G·aJlotti •• ,. o .................................... o' o· •••••••••••• 0'0 •• , o. 

Luzia. .Je.1.nne l::!ane Lisboó.. Robi..c:ches ••••••• ~ ~ •• , •••. '" •••.•.••.•••• o •••• , 

Léa José da Silva ....•.............•.••••••.. o •••••••••• o ••••••••••••••• / 

]ly Rodrigues Alves .............•.••.•.• o ••••••••••••••• o •••• o ••••••••• "1 
Georgeta Kuntz ................ o ••••••••••••••••• , ••• o '" o •• o ... o' o ••••••• 

Deolinda ll/Iaria Peixoto Braga ••.••••••••• o ................ , • o •• o •••••••• 

Neuza, Rita Pel'âcio Monteiro •••••••••••••••• o ........... ' .... o o o ., o...... . 
Q{}eneg~ G<lnçalves Leite ....•.••.••.••••••••••..•..••.•..••.••.••. o •• , .! 
Cláudio ldeburque Leal Netoo ......... 0 •••••••••••••••••••••• -•••••••••••••• 

Maria Cherublna Costa .•.....•..•..•• , •• o ••••••••••• o •••••••••••• " ••••• 

l!."'Uríoo Jacy Auler .•.....•.•.. o' •• o •• o ••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• 

2.4Q8 
1.582 
1.131 
1.131 
1.131 
1.131· 
1.131 
1.131 
1.131 
1.131 
1.131 
1.131 
1.131 
1.131 

5.828 
6.173 
5.857 
5.792 
5.700 
5.777 
5.777 
5.777 
5.756 
5.000 
4.9054 
4.940 
4.882 
4.881 

998 
-

2.161 
1.169 
1.660 _. 

-
-' ------

ti .6!13 
313 

I Anos Meses Dias 

18 8 16 
16 II 3 
21 11 23 
21 3 6 
20 4 20 
15 10 I 2 
15 10 2 
15 lO 2 

I 15" 9 11 

II 
13 8 15 
13 fi 29 
13 6 15 
28 lJ 25 
14 2 24 

I I 
---------------------'----'--._-~-------'---------

DE PL-6 a PL.4 MERli:CIMENTO 

-- I I 
J I I T O T A L , 

.cONCORREM I Classe Senado 
I 

Fora I , I I I I I I Anos Meses 
--..:.~ 

___ o 

- I I . . I I 
)tela da cunha l3réa ......••••• o o •••• o' •• , .','. o' ••••••••••••••••••••• o' ••• 4.975 4.988 770 15 ~ 
Francisco de Assis Ribeiro ..•...•..•.•••••••••••.... o •••• o. " •••••••• o • o. '.963 4.984 - 13 ? 
Durval Sampaio Filho ........................... o ••• " •••••• '" • o •••••••• 0'1 '.953 4.965 a35 15 10 
Ra.ylllunda Pompeu Saboya Ma.galhães ••••••• o ••••• '" ••• : •••• , • o •••••••• '.921 '.938 l. 7ij7 la 4 
Lêda Flalho Dlniz Martín.'5 ...........•• o o •••••••••••••••••••••••• , •••• 0'0 • ~ '.a26 4.844 - 13 3 
Ruy Ribeiro Cardoso ......... , .....•••••• o •••••• '" •••••••••• o •••••••••• 4.818 4.827 a.263 22 2 
Sebastião Veiga ....... , .. , .. , .... ." .. : .......................... "" "" ..... 1 4.817 I 4.851 

i 
:1.53~ 20 2 

Lis Henrlques Fernandes ...........•.••••••••••..••.•..••..•••••••. o ••• o • 4.6.11 5.344 - j U 7 
(" J DYl1lo Jurandir Pires Ferreira •••••• o ••••• " ••••••••••• , o •••••• o •• 4.454 5.)37 948 16 8 
Célia Thereza Assumpção ..........• o ••••••••••••• o ••• o •••••••••••••••••• 4144t 4.4ô3 - I 12 2 
Mary de Fartas Albuquerque ....•••• 0'0 • "" •••••• o' •••••••• o •• o," '" ••• '.353 4.456 437 I 13 4 
f!if"~e1 d"erlssím.o Ramos ..... o ••••• o ••••••••••••••••••• o •• o ••• , o" ••• ::; •• 4.118 6.761 3.afro 29 2 
L f e Góes Ca.rdo~o ............ ~ •• o •••• o •••• '.' •••• ',' •• " • o o ......... ~ •• 3.567 4.117 2.604 I 18 6 

yg a Abreu Alagemovlts ..........•••. , ••.• o •• o, •• o •• '" ••••••••• '" •••• 2.203 2.963 - I 8 1 
Maria do Carmo Brandão Cardoso ......•••••.•..•.••. o ••••• o •••••••••••• 1.863 2.963 8.281 17 1 
Maria JOsé Míranda de Siqueira Lhna •••.• o •• , •••••••••••••••••••••••••• 1.747 .2.861 1.218 

I 
11 2 

~ntônlo de Ara'(ljo Costa ................• 0_' o o ••••••• '" " 'l' • ' •••••• o.' • o •••• 1.668 2.852 2.965 115 11 
00: Gomes .... i .. ; ....................... " .... ~ ............................ 1.654 2.852 1.604 12 2 

João Pires de 01 veira Filho ••••••••• 0 ••••• 0 ••• ' ••••••••• 0 ••••••••••••• 0 1.582 2.685 9S3 10 -Vera de Alvarenga Mafra ...••.••.•••••• : •••..••••••.. o •••••• o. o ••••••••• 1.581 2.690 4.080 

I 
18 6 

Heliantho de Siqueira Lima .••• 0 •••• '" ••••• • T ••••••••••••••• 00 ••••••••• 1.581 2.682 1.839 12 4 
Syl~10 Pinto de Car~alJ:Jo .. 0·0. OI" •••• o .•••••• _ •••• 0 ••••••••••• , ••. ,0 •••••••••••• l.3!! 2.687 676 9 2 
Héh~ carvalho da Sllva ••.• o ••••••• o •••••• o •• o ••••••• 0 ........... 0 •••• o. o 1.152 2.239 4,277 17 10 
MarJa Tavares Soàral .....••••••••• 11 ....... o o. 0.0 ••••.• , ., .••.. 0 •••••• 0'0 ••••• 1.095 2.656 -

I 
7 3 

.A:;l<>.nleta Furtado Resende .•..•.•.....•••• o. o •••••••• o' o" .,. o •• o ••• : •••• 1.Og~ 2.654 6.700 25 7 
Z elka <te Castro Monteiro ....... o ••••••••••••••••••••• o ••• o ••••• o ••••••• 1.095 2.654 1.302 lO 10 
Rosa Angélica Berger Vargas Carnide ••••••••. , ••.•••••••• o •• o' o o ••• , •• 1.095 2.2Il3 1.439 9 , 11 
Luiz Carlos Lemos de Abreu .....•....••••.••••••.•.••.••. ~. o ••••••• o •••• 1.000 2.202 2.53a I 12 II 
EIga Jagerfeld de Barros ........... o ••••••••••• , ••••••••••••••••••• ~ •••• 1,095 I 2,199 717 7 12 
Alberto Moreira de Ve.sconceUos •. , •••••••••••••. o' •••••••••••••••••• o. o 1.095 2.172 623 1 8 
AIthur Botelho Casado Lima ...•••••• o •••••• o •••••••••••••••••• o ••••••• 1.095 2.061 - 5 , 
Carmelita de Souza ..................................... ' •••• 10 ............. 1,095 1.962 3.615 16 . 8 
Aracy O'Relly de Souza .... i •••••••••••••••••••••••••• : ••••• : •••••• ~ •••• 1,095 1.678 1.816 9 6 
Maria de Lourdes Botelho Alves .......... _ ...... " " • " • " ........ " ... ,,' 1.0B5 1.648 4.616 16 10 
Yara Silva de Medeiros ...•..••••••••••••••••••• o. o •••••••••••••••••• , •• 1.095 1.531 5.946 2Q 5 
J'Ürge palva do NascÍlllento •..•••••••• , ••••••••.••.•.•.••....•.••• o •••••• 1.095 1.531· 5.508 19 8 

I I 

iaJoJa, 

OBS.: O funclonál;lo MSinalado !lão c<lncorrerá por Merecimento, (!m virtude de estar fora do Senàdo, exeroendo eargo el-&tlvo. 
~Cão Adminis·tr(ttlva- da Diretona do Pessoal, em 21 de agÔsto de 1954. -- Guilherme 08(;ar Tozzinl Del1a G\Jar4fa-, AuXiliar 

'\Ulstituto, FT~'tt. -- Yara SUva de Medeiros, Ohefe de Secão. 
V'lBto: - 1I~ Pinro Dfuzrte, Diretor do 1'...., .. 1. 
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ClLABSIFlCAÇ}!.O POR ORDE.\~ DE Al\'TIOtnDAI>:El DA CARRElIl.A DS MOTORtSTA AUXILIAR, StMBOLO PL-1<1 

A'I'f.: 19 DE JUNHO DEl 1964 . '. 

Vaga Decorrente do laiecimenta de MiUón FarrJ.S de Souza, Mptorl.sta, .!itm.1J01o Pl.r9 ..... ~ De l?L~lO ti. PL-9 - Ml~recimento. 

OOnt:()~'r~: 

Home 

1300é Corrê-a 1JIUzo (.) .............................................................. . 
'AI1tOll1o José Vianna .' ................ " .... '.-., •· ................. 0 ...................... .. 

1"loriano ucerctn. ....... _ ....... ",' •• '. 0,0; .............................. , '.' .................. _ ........... 1 

.:José RibeirO Uma ••••• :-.......... ' ......................... ., ............. -....... . 
-1R.a,r,1JJ!() Ohaves F'!lnl' ............. fI.' ........................................ 0'0 ......... . 

\JOSé P..6sPO Filho ............... -•• -.-... -.-............... $., .................... -.-:-•• 
1N'1l0 GonçaLves Martins (*) .... ~: .................. ~ ......................... . 
'AUléllo 13al'bosa. da Silva , ..... ,. ....................... 'O .. 'O .................................... .. 

Darcy Vianna .~ •••••.••.•• ~ ... · •• ·.I' ••••••• -.................. • •••••••• -.:-.-•••• 
:wilsrJD 'Pa!m.teri Rodligues ' ••••• -...... -: "' ........................... 1o ........ -, 

LU1z BI.na.- xavier ... , •.••••• ~ ..................................... " ......... "1o .-........... -. 

\JoSé FláVio Motta da. Costa. ............ ~ ............ ; ............... ~ ......... -•••••• 
!tJracy de Oliveira '._, ••••• ~; ••• ,; .•• ' ••.••• ~ •••• -•••••••••.•••••••••••••••••••• 
\João coutinho DJ.~,.te .................................... ~ ~ ................ '" •. -.. ••••••• 
~edr.() Mal'QDS de' Souza ................... • •••• _ •• ~ ....... ,; ................... ' ........ '. 
A..ntônlo Augusto FelizoIa. ••••••••••••• ~ •• ' •••••••••••••• ~ ••• i.8 ••••••••••• ' 

tellastião Amaro da Silva •• -.; ................... -•••••••• -................. -••• -.fi 
!João Alve:, da -Silva .• _ •••••••••• -:.' .............. " •••••••• -•••••• -................. 1 
:,a.yrton t'ra.·"assos de Atoura ..................... , ................................... . 
IAnton1o Gomes dtl. Rocha. ..•• ....................... \ ............... t •••• ,,···· 
celsc N"unes RJlletr<" •••••• : ••• -. .................. _ ••••••••••••••• f.· ... · .•.. 
"J.nsé Vletta d~ Sílnto~ Fllho (") •••• -.-•••••••• ; ••••••• -•••••••••••••• '.·.f. 
'AntOniO' A081lJerto dos santo.1;l. •••••• ; •••••••• , ••••• ~ •••••••• .-~ ••••••• ,._ ••• 

a.Ol~ 
2.013 
2.013 
.2.(113 
11.013 
2.012 
·1.94i1 
1.676 
1.409 
1.479 
1.479 
1.473 
1.40'1 
1.461 
1.460 
1.4ill 
1.459 
1.458 
1.446 
1.441 , 
1.441 
1.440 
1.338' 

( 
\ 

I 

I 
\ 
I 

" 587 a.563 
2 308 
2.251 
2.203 
2.563 
a.495 
1..754 
US9 
;\.479 
~.419 
1 .• 473 
1.467 
1.467 
1 .. 466 
1.461 
1.459 
!.458 
1-446 
VIU 
lA41 
1.44D 
'l.na 

i 

t 
I 
I 
I 
I 

1 
I 

l' 

1 
1 

Fora , I Total 

" 

1 .. 1m 2d 
3.604 16 .. 10m 27>l 

264 7,. - 17d 
6& 2m '7<1 

304 60. 10m 17<1 
7 - 7<1 

2.359 130. 3m 19<1 
582 6 .. 4m 26<1 

4a - 29<1 
3,:127 128 10m 26<1 
1.012 6a 10m ld 

370 5,. - 18<1 
1.062 23& 4m 1411 

4a - 7d 
'40. - 6d 

5.06'l 17& 10m 234 
3a 12m 44 

924 6a em 12<1 
1.87.l 9 .. 1m 44 
5.409 . llla 9m 104 

3a !Im IM 
3.358 12& 10m IIl<\ 

_)1.004 9&. 1m 27<1 

. l._ 
) 

I') - Aguard3nd{· readal't"'l:~o. 
Seção Mmtnlstrotiva d. ViretorJ. do pesoo.l 24 de .gôs!o d. 1964. - Vl.5tO: Ru~1I8 penflo Dl/arte; 'Pltetor dó Pessoal, ..,. Fllro .$/m de IIfI-

aelroa, C!le!~ Iie. Set;i\O. - Gllilherme Oscar To.zfnl DelÚl Gu,U'Ct." A1llII1!4r dj! .seeretarr.. sU'o<muto, n,a. . 

A ata de n9 138, realizada em 26 de allôsto lle :19,~, serapulllifiada."em.Suplemento. 
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ÇOMISSõES PERMANENTES 

MESA 

Presidente - Moura Anctntcte tPSD) 
'J!cf'~PreS1Cen1..f - Nogueira dto Gama tt'Tts' 

V' SecretáriO - Dlnarte Malis <UONI 
.t.- SecrHártc - OJ.lbert1J Marinho PSDJ 

li j Secretário - Adalbel'to Sens lP'tBl 
4. 1 Secretário - Cattete Pinhelro lPTN). 
l.a Suplente _ JoaqUim Parente fUUN) 

"<l. Suplente - (. I' V.Llnd'!' PSQ' 
$:" Suolente - Vasconcello!; Tõrtes !PTB) 
4," Suple~e - Heribaldo Vieira tSen) tegenda _ RPl\ 

REPRESENTAÇÃO PARTIDARIA 

PAItTtDO SOCIAL DE~IOCRA rICO 'PSOI - 2~ represemames 

1. Jose Oulomara - Acre 13. AntOnio SaJbino - Bab1a 
2. Lobâo (1a Sílveira - Pará 113. Jefferson ele AguIar - E. $a,uto 
3. eUgeniO Barros ":"'" Ma.ranhão 14. Oilberto Mannhu - Guanabara 
4. SebastlãD Archer - Maranhão lá. Moura A-ndrade - São Paulo 
5. Victoriuo FreIre - Maranhão 16. -AtUlo Fonta.na - Santa Ca.tarIna 
6 Slgerredo Pacheco - PIam \. 17 Cuida MondiD _ R. O. SUl 
"I. Menezes PImentel - CenTá . 13. Benedito Val1ndares - M. Gerais 
8. \.Vilson Oonça.lves - Cearâ 19, l?ilinto MüHer - Mato Grosso 

9 Wfllfrf>dr- Gurgel - R a Nct~ 20. José FeUclano _ Goiás 
10. RuJ' Carneiro - Paralba 21." Juscelino KubItschek - GolAs 
11. Leite Neto _ Sergipe 22. l?"edl'o Ludov\co - Go1á.s 

PARrIOO rnABAL.H1STA BRASILEIRO IPrB) - 17 representantes 

1. AdaJlJcrto Sena - Acre 
2 Oscat Passos - Acre 
3 Vivaldo Lima - Amazonnt; 
4. Edmunao Levl - Amazónas 
ó. ArtnuJ VirgUia - Amazonas I 
6. AntÔnio Jucá - Ceará 
7. Oix HUJt Rosado - R (] Norte 
8. Argemfro de Figueiredo· ParaSba 

9 Bann.<: Carvalho - Pernambul!o 

10 
11. 
12 
J,'l 

l4 
!:L 
16 
[7 

Pessoa de QueIroz _ Pernambuco 
Jose Erm!rlo - Pernambuco 
Silvestre Pérlcles - Alagoas 
Vasconcelos rôrres - Rio de J~ 
netro -
NelSon Ma('U1an - Paraná 
MelJo Braga _ Parané. 
NogueIra da Gama - M Gerols 
Bq>:f'! t'g NE'to - Mato Grosso 

UNIAO OEMOCRATICA NADIONAL tUONI - 15 representantes 

1. Zn.char\a,s de Assumpçào - Para 9. Pactre ealazans - São Paulo 
2. JoaQuim Parente - Piauí 10. Adolpn.o Franco - Paraná 
3 JOSf! Cândido - Piaul 11 Irmeu i "'rnbauser S Catarina 
4 Ofnarte MarIz - R O do Norte 12 ... Antônio Carlos ~ S Catarina. 
5. João t\gMpino _ Paretba I 13. DanieJ Krleger _ Rlo Grande do 
6 Rui Palmeira - Alagoas ! Sul 
'lo EurIco Rezende _ E.. Santo I 14 Milton Campos - MJnas Oeral! 
8. Afnnso Arinos - Guanabara '15. Lopes da Costa _ Mato Grosso 

PA.R'ITDO LillER:l AOOR IPL) - 2 representnntes 

1. Alovs1o de Carvalho - BahIa 2. Mem de Sá - R. G do Sul 

PARl'Il.}Q I'RA..I3ALRlS'tA NAOrd~AL lP'"l'N, - 2 representantea 
t. Cattete Pinheiro - Pará 2. Uno de Matos - S Paulo 

• PAR [WO SOCIAL PROORESS1S'l A I Psp, _ 2 representantes 

t, R:HU G1uberti - E Sa.nto '2. MIguel Cnut-Ç1 _ R de Janef.,.r\I 

PAR rroo SOCIALIS'f A BRASILEIRO 1 PSBJ - t representant 
l. Anrélio Vtana - Guanabar-D 

MOV1MEN'1Q rRABALHISTA RENOVAlJOR iMTRl 1 represent:1nte 
1 Aarão Stelnbruch - Rio de ,JaneIro 

PARTIDO REl?UBL1CANO IPR, _ 1 representante-

1. JúHd LeHe - 9arglpe ... 

P."\üflDQ DEMOCRAtA CR!S'l"AO IFDC) - 1 rt'pr~5entante 

1. Aruon de Melo - AlnJtoas 

SEM LEG~;NUA 

1. Jcsa-ph::ll MarInho - Bahia ;J Herlbalao V1C!ra _ Sergipe 

RESUMO 

Parttdo SocraJ Democrático (P::iU, .......•.•.• , ••.•• o 2:5 
e""\'l',' .l'rb,Oal.tIu·,t.! t:irOl.slJél.f(; Prol ..••.•..••••• ,. 1'1 
Unláo uemoC'rática N3:CIOnal I UDN1................. 15 
Pal'tldu LibertadOt IPLI . __ ... . ..... u.~ .. ~~.... . 2 
PurljdlJ rranalhlst·e Nacional I PTNI ...•.•••••••• ~,..~ 2 
Partido Soe,., Prog,e",lS'. 'PSp, .... ................ 2 
P:Hrld" 'SoclaJls!a BrasileIro IPSBl.................. 1 
P'lrtldll ReoubUc-Qno 'PRJ _ ...•••. ,............. 1 
Partidl' Democrata Crtstão fPDCI ......•••••••••• 1 
Movimento Trabalhista Reno\'ador IMTR', ••.•...•• o. 1 

64 
S,,,< ,"conda ........................................ " 

, tia 

BLOCOS PARTIDARIOS 

Bloco l"arlaIncnllU 11l.dc(H!UUentt 

PSP •••.••••••.• 1 •••••••••••••••••••••••• 'J Senadores 
l SenaQores 
1 SennC1o~ 

p'r~ ., .................................... . 
p~ .......... "0 •••• ~ ••••••••••• 0.0 •••••••• 

Pl--t .•••••••••••••••••••••• 0 ••• ' 0 ••••• 0 •••• 

~lTR ., .••.••.••••••••....•.• ~ ••••.••••• ~ 
1 5enaoDr 
1 Senador 

PDC ................................... .. 1 Sena.dor 
Sem lege-nda ••••• ' •. ~ ..................... . :6 Senadores 

10 Pena dOI tI 

LIDERANÇAS 
Llder do OO\'erno 

DanIel Kr1e~et j tJDN' 

V1ce-tldeJ 

Mem de St\ 

BLOCr,). PARlAMFNTAR INDEPENDENTE 

Vice R L1deres 

JÚllC LeJle _ tPR 
JOdapha! M ~rlnhu ,sei .egenda) 
Aarão $tembruch IMTRJ 
Miguel CoUt.o (PSP, 
A-rnoll ele Mello (PDCJ 

1\ - PARTIDOS 

PAR11DO SOCIAL DE.MU~~I-iA..ncO 

.PSDI 

Uder: Filinto Mij,ljcH 

P.AH fluO l.IBER r AlJOR ~PL); 

Llo~1 Mem ae Sa 
Vice·Llcler; AloySID ete Carv,tLho 

• 

Vlce-L1C1eres ; 

Wi1son OQUç8JVCa 

Sigelredo PnchecQ 
WaltredQ GU1-g~J 

PAR "IVO SO(J1Al PROOI-tl!.ti!tiU::i'l1\ 

Llder M.gueJ Conto 
\'"(cc·Llder. RaUl GlUbertl 

PARflUO fRABALH1I::i"lA 
NAUTUNAl tPTNI 

PAal'lDO rRA8ALH]S1 A 
BRASl LEIRO I p'rB, 

LIdeI Llnl...· Q(' Matus 
V.cc. Llder Çaltele P1D!l~'tfO 

Llder: ArthUI VU'gllio 

Vice-Lideres; 

Bezerra l'\et.o 
Oscar Passos 
AntOnlQ Jucá 

UJ - l't\Hl'HJU~ UI!. t.:M ~o 
fU:f'I:I',,:.,t.r·tI \N Ir.. 

l\10v tMlbN I C) I HAHl\LJi.!.:3·Il'; 
REt\'UVA /)oH, ,,\1TR! 

Reçresc.(lf8flt.e Aarao !:)t·elllnrll('~ 

U:Nl.Au lJEMüCRAnC.'" ~ACI0N!~l 'PA.rtl tLO Ur;,\!HJCH.A I P.. CH.Jt-; I A() 
,[1\J;.J. \ IPIJG, 

~ 

Llder' Dar)}(~! Knct;er 

Vice-Uderes: 

EurlCo Rezende 
ActOlPhll t''ranc:a 

Padre CalAz"ns 
Lopes da Cosra 

P • .Il ... ;t J'JjJU ,"('i':;~l"'.iLl(":A-"<J p[{, 
R(:meseIl1~il1'e JúliO lé'e 

P"AH j ~lJU ~U(.'I."'\Lltn A 
IJRAF::ll.E:H((; Pt-:B, 

Eeprel-.t'nlanre AUf(>llu í'Ir.·1J.a 

. AGRI~UL TURA 

.t""!·eSlQCnle _ ::iCU"lI JI.~r t< .. n .. ll"lc 1[>'1 Ht 

V:ce Pn.·sjdcnle - ':iellRQlIl EugênJo 1' ... 1""." '1-'::-'\ I 

lltulares 

Eugªolo I1nrr06 
José FcltCi3na 

f'ttuJares 

José BrmlJ10 
Dix-Hull R.osado. 

J llUJareS 

Lopc,s da Cost.J\ 
Antonio CftrJo:. 

TnuJarc-.! 

JUlio Leite 

, 
C(.)M'pt JSl<;AO 

~u 

GIm 

SuPI(>ntes 

1 Atfilio j-<'untat'll 

2. 8enec:to Valmu:"I~$ 

'-'!loJenre.<; 

1 Mf'rr H •• '1<ol<;' 

2 Af1~em(n :lt t'!~ue'l'{'dj) 

~\JOJ€"llles 

I t)Qmel Krl,..lit't 
2 João A '-{f"! (.J1 no 

SPI. 

'SUO!1:>111"" 

h'p,ul 1,J-1lltlertl ll-.!:'pl 

t3t>,., .. r fl.r·f", J()~ Nf'" {lantnil 

n\:, IfIIÓt;$: - QUllltUi>- fctra~ a~ lO nOI:\oS 

, 

-
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CON~TITUIÇ.aO E JUSTIÇA 
Presidente _ Alonso Arinos (OUN, 
Vice~ Presidente - Wilson Gonçalves cPsor 

Titulares 
Jefferson de t\guiar 
Antonio Balbmo 
Wilson Gonçalves 
tlu" Carneiro 

Titulares 
Edro undo Levl 
Bezerra Neto 
'Arthur VirgílIO 

COMPosrQAO 

·PS.L> 
Suplentt 

1, Menezes Pimentel 
::I l,rute Neto 

PT)3 

3, J'osé Felictano 
4. If il1nto Müller 

Suplentes 
1 ArgemirfJ de Figueiredo 
3 Oscar Passos 
2 Melo Braga 

UDN 
Titulareb 

Aloysio de Carvalno tPL) 
. Afonso Aflnos 

o Suplentel 

'1, Os.niel' Kneger 
_, João Agripino 

Milton Campos I·J 3. Eurilco Rezendo 

BP.L 
TItulares Suplent~ 

Josapl1n Marlnna 15em legenda) Aarão Stetntlrucll (MTRl 
secretária - Maria Helena Bueno Brandão. 
Reuniões - quartas~felfas às 16 Q.oras 

DIS}RITOFEDERAL 

,.3RES!DENTE: Senador Aurélio Vians-

,'tCE-PRESIDENTE: senador Pedro LudoyicCJ 

ritulal'es 

Pedro Ludovic{ 
.Fitinto Müller 

Oscar Pa.::sos 
Edmundo Levy 

Ew'ico Rezende 
AntOnio Carlos 

Aurélio Vianna 

P. S. D. 

P. T. B. 

o. D. N. 

B.·P. r. 

Suplentes 

José FelicianQ 
Walfredo Gurgel 

Melo Braga -
Antànjo Jucâ. 

Zacharias de AsSumpCM 
Lopes da Costa 

Lino de Mattos 
SE!CRETARJO: Aracy O'Remy de Souza 

':tEUN10E.O;:;: 5!t.-feiras - às 16.Q{) horas 

ECONOMIA 
PresIdente _ Leite Neto rPSUJ 
Vice-Presidente _. Jose Ermir!o IPl'B} 

fitulares 
Leite Neto 
AtUlio Fontana 
José FeUciano 

l'itular~ . 

José Ermlrl0 
Melo Errags. 

Suplente, 
Adolpho Franco" 
Lopes da Costa 
Irineu Bornhausen 

titulare! 
Miguel Couto f PSP) 

COMPOSIÇAO 

PSL· 

Suplentes 

1, Jefferson de Agmar 
2 SigefrE'cdo Pacheco 
3. Sebastião Archer 

P'fB .. 
Suplentes 

1 Bezerra Neto 
2. Oscar Passoaa 

UDN 
. ritulaI\.. 

1. José Cândido 
2. Zac:harias de AssutnpçAt 
3. Me;m de Sé f~) 

B.Pil. 
Suplent& 

Aurélio' IJ.lannll \PSBl 
Secretária - Aracy O'ReH1y. 
Reuniões - quintas .. felras às 

roUCAÇÁO E CUL TURA 
Presfdente _ Menezes Pimentel IPSDt 
Vice-Presidente - Padre Oalazans (P'rB) 

Titulares 
Menezes Pimentel 
Walfredo Gurgel 

DOMPosrçAO 

PSD 
Sup1entes 

l Benedito V'atladares 
l. Sigefredo Pacheco 

(-) LicencIado. SubaC..iU!do pelo Sr. Eurico Rezende. 

, Titulares 
Pessoa ·d~ Quelro!3 
AntOnio ,;'ucà 

Tltulares 
Padre C'a!.aza,ru; 
Mem do SÚ lPL' 

Ii'TB 
S~p.lentel 

1. Edmundo Levl 
2. Vivaldo Lima 

UDN 
Supl~ntes 

1. Afonso Arinos 
:1. Milton Campos 

B.P.l. 
rltulares Suplentes 

Josaphat Marir.ho (sem 'legenda) Lino de Mattos \fThl 
Sl~c.retá;:la .; Vera Alvarellga Mafra. 
RelUliõ~:s - Quarta-feiras às 16 horas, 

FINANÇ,\S 
Pre~jdente _ Argem1ro de Figueiredo lPTB) 
Vlce~Pr(,.sidente - DanJel Krieger (UDN) 

'l"lculafel 
Vlctor1no r'Tcire 
Lobão (la E.ll velro 
Slgefredo PI~()heco 
Wilson Oonçalvell 
Leite Neto 

')'UulaI'CS 
Argettúro dfl' Figueiredo 
.Bezerra Netn 
Pessoa de G'"J.etrm; 
AntOnto Juc~~ 

rltularé'd 
Dan1e1 Kr1e~:eJ ' 
Irtneu Sornhauserl 
Eurico Rezendo 

, 'I"ltular 
Mem de Sã 

Titulare!! 
Uno 4e Mattlil I PI'N) 
Aurélio Vianna IPSBl 

COMl?OSIÇAO 

PSU 
!Suplente 

1. AttH10 Fontana 
2. Jose Gutomard 
3. EugênJo de BarrOl 
4 Menezea Pimentel 
5, Pedrtl LudovlCO 

!"TB 
SupIcntea 

~. José Erm.1rio 
2, Etimundo Levt 
a. Melo Braga. 
4, O&Car Passo! 

• UDN 

PL 

Suplen\eo 
1. MUton CampOll 
2 •• João Agripino 
3. Adolpho Franco 

Suplente 
Aloys1o, de Carvalho 

1. JlllIo Leite· 'PRI 
Suplentes 

~. Jllsaphat Mar1nho (Som lellendl 
Secretàrlo- Cid Brllgger 
Reunli)es - quartas· feiras. 

INDOSTRIA E COMtRCIO 

Presid~nte ... Senador José FeHClano IPS'O) 

Vlce-P.resldente - Senadol Ne1.son Macula.n <PTB> 

COMPOSrçAr . 

TItulares 
José FeI!clano . 
Atilio Fontana 

NelsoD MaculaIl 
Barros de Carvalho, 

Adolpbo Franco 1\ 

lrlneu Bornhausen 

Aarão Steinbruc!.. 

PSD 

PTB 

UDN 

B.P.!. 

Sup:lent' __ 
Lob!\O da Silveir.' 
Sebast-ião Archer 

Vivaldo Lima 
Oscar Passos 

Lopes da Costt 
Eurico Rezend. 

-RauJ . Giubertl , 

Secretâria - Maria H,elena Bueno Brandão, 

Reunião - QlIln,tas-felras .. ê.s 16,30 horas • 
!" 

LEGISLAÇÃO SOCIAL ... 
PRESIDENTE: Senador Vivaldo Lima CP.T.B.) 

VICE-PRESlDENTE: Senador Walfredo Gurgel (P.S.D.I 

'l'ltulares 

.rtuy Ca;.'oeJro 
Walfredo Gurgel 
Attruo Fontnna. \' 
Eugênio Barrar 

Vivaldo LIma 
Antônio J"ucá 

EuriCO Rezende 
. Antonio. Carlos 

P. S.D 

P. T. B. 

U. D. N. 

Suplentes 

Lélte Neto 
José Guiomaro 
Sigefredo Pacheco 
Lobão da Silveira 

Edmundo Levy 
,Pessoa de Queiroz 

"Lopes da. Cost1., 
Zacharias de Assumpçào 

P .. B. B. e M. T. R. . 
Auréllo Vianna Aarão ~itelnbrucb 

SECRm'ARIO: Clãudlo I. Carneiro Leal 

REUl\IOES: 3'-feiras às" 15.00 hor .. 

"\ 
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MINAS E ENERGIA 
P~IDEi{'l'E: Senador Josaphat Marinho (F.B.I.) 
VICE-PRESiDENTE: S<Ilador 30,6 Ermuio (P.T.B.) 

ritulnre:: 

Bcn<!d1cto VaUadarcs 
Jefferson de Aguiar 

Josó Erntlrlo 
Argemiro de Figueiredo 

Joúo AgrIpInO 
Antônio C1.rlos 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. O. N. 

B. P. 1. 

Suplentes 

Pedro Luduv:co 
Fainto r\1Ui~~l': 

Nêlsan Maculan 
Ant.ônio Joeá 

Jo:;..e C.:n~iido 
Afonso Ari.nos 

Jo;.;e.phat M2rinh'J Júlío Leite 
S~"'CRETARIO: Cláudio 1. CJ.tl1C':rü Leal 

POLfOOfW DAS SSCAG 
PRESIDENTE: Sene.dor Ruy C.::rnc!ro IP.S.D.l 

V1CF.-PRESIDEN'I'E: Senador Auréllo Vt'u1Ua <P .S.'S.) 
TitulnTc.l SUP!(':"ltt::S 

Ruy C~l.l:nc:ro 
SeiJJ.st:&.o Archer 

C:x·!tu;t Rosauo 
Argemiro de Figueiredo 

P. S. O. 

P. 7. B. 

U. D. N. 

Sir:efrcao Pechcco 
Leite Neto 

Ont·ónio Jocâ. 
José Ermirio 

Jo[o Agripino LOp~') do. Costa 
José Cândido Antônio Carlo.:; 

P. S. B. e P. R. 
AUl'~Ho Vianna Júlio L.eite 

SECRETAR!O: Clá.udio 1. Carneira Leal 
REUmOES: 5R-íe!ras - às -16,00 horas 

PROJETOS DO EXECUTIVO 
PRESIDE..~E: Sênador João Agrip'no (U.D.N.) 

VICE-PRI:~IDENTE; Sen~dor WílsOl1 Gonçalves CP .S.D.) 

Titulnres 

Le'ct Neto 
Jo:;á Gu!cmard 

Mero de S1 

Barros CarvDJho 
Bez. erra Neto 

Daniel Itrieger 

P. S .. U. 
St;plentes 

1. W:llfrcdo Gurgel 
2. J056 FelicinnD 
3. R:ui Corupiro 

P. L. 
1. Aloysio cc CJ.:rvalho 

P. T. B. 
1. EdmU!ldo Levy 
2. Melo Br'?s~q. 

U. D. N. 
1. Antônio Carlos 
2. Aclolfo FrJllCO 

D. P. I. 
Uno de Mattos . 1. AuréHo \Tlnnnn. 

.SEC~E!TARrO: Joré Soares de Oliveira Filho. eventual. 
REUNIõES: la.-feira. - às 15,00 ~orlls. 

REDAÇÃO 
PRESIDENTE: Senador DIx-Huit Rosado (P.T.B.). 

VICE-PRESIDENTE: Senador Antônio Carlos (U.D.N.) 
Tih-lh.re5 Su!)lentcs' 

Walfredo Gurgel 
Sebaaa-éo Archer 

Dix-Huit Rosado 

P. S. O.' 

P. T. B. 

U. D. N. 

Lcblo da SUvc1r9 
José Fclic:ano 

E:lmur .. do Levy 

Antônio Carlos Eurico I!.~zende 
BPI e S/LEGE1-.'OA 

Júlio Leite Jo::::::.phat N:>riuho 
SECRETARIO: NE::uza J. Verrísímo 

REONIéES: cr-ieira - às 16,00 horas 

RELAÇõES EJ(Tcr.IC:<:::S 
?rr:Jdente _ Benedl~ V ;..:l;.rU·,~. (PSUI 
VIC$"·t'rcnd~nte - Pce.;Ol à? Queiroz (PTB> 

1'1 Mates 

ts~nNll('to V1.Uadares 
~'tUnt,t MUU.! 
Mt-nezeE- ~l Qcn~ 
José GulomarU 

'" Pc.ssoa de Q'Jeiroz 
Vtvaldo Llma 
Oscar Passos 

Antônio Carlcs 
Jose ~àldo 
RUI Palmeira 

ÇO!\1J:l(}_.\.-AO 
cuplenteP 

Ii>SD 

'PTB 

UDN 

I 
2 
3. 
4. 

I 
a. 
3. 

Ruy Carneiro 
~i":~ Neto 
V1ctor1r.c ~~l;etre 

Wllsan uonçalve3 

AIltiln10 Jueâ 
Argemlro de F\!tUa:l:rct!e; 
M.ele 8r!lZB 

L. Padre CalazEtm 
3. JolIa Agripino 
S. Mem de sa ePL) 

.B P.I. 
Acrão Stelnbrucb fMTR) Llno 'de Mattos lP'l'N)' 

Secretl1rto JOt\o Effit16ta C'a"t'teJon Branco~ 
RetJ1ttôea _. qumt:ts !elras~ M 16 norall. 

___ _ =.tZ4 

SAúDE 
PRESIDENrE; Senador Sigefredf Pacheco (P .S.D.) 

VICE-PRE:::,IDENTE: Senador José Cândido (U.D.N.) 

Titulares Suplentes 
P. S. D. 

Sigefredo Pachcc~, Walfredo Gurgel 
Pedro LUàovico Eugênio Barros 

P. T. B. 
, Díx ... s:u!t Rosado Antõn:o Juca 

P. S. P. 
Raul GiUbctti Miguel Couto 

U. D. N. 
José Cândido Lopes da Cesta 

SZ:RETARI0: Amcy O'Reil1y de SGma 

Reun"iõe:.s: 51.\-fe:ra - às 1600 horas 

s:::aUi1Anç.\ Nt.CiO:~AL 

.t"ftl!;SIOCNrE; Sensdol' Zacatias Ge As:.umpção (U.O,N,) 
• 

VrVE- .... F:,ESID"'T."i'~·.n.: Senador OSCrlr Pn.';SOS (P,S,D.) 

Tltulnreb 

-g-ictorlna Fl'e'l"~ 
José Gu:omard 

P. S. D. 

P. T. !lo 
Oscar Passos 
Silvestre> P';riç,cs 

U. D. Iv. 
Zacharias de A.s<"vn:pcãu 
Irincu Bornhaur.en • 

B. P. L 

8upl::ntcs 

Ruy Carneiro' 
Attí~Q F.:;n~::.lla 

.]o!)é Errr.il'io 
Dh:-T;tl'~ ROf.:l.dQ 

Arblfo FXcl.nco 
Euli,~o Re?cnde 

Raul Glubert Aurelio Vianna. 

Sr:C:!:'"l.\\Rl"O: jj.1exandrc pr3C~lder 

S:"VlÇO P02L!CO CiVil 

rt"tEGIDENTC: t"e.n['.dor Aloy::.io de Co.p·3Iho. (P·,L.) 

VIC·~t?RESIDt="l';TE: S~t'.ad'Jr Lcí~e Netó (P.S,D.} 

TitulareI; 

Leite Neto 
Sigefrcdo 

Dix-Ruit Ei,cS:1do 

Silvestre P~rlc;c.s 

Padre Cal::.::.: m 

Aloysio de Carvo.lho 

Aarão Stelnbruch 

P. S. O. 

U. D. N. 

P. L. 

B. P. 1. 

Victorlr.o FreLre 

FWnto M:';'~lel 

ll:.el(, Bl'a~:1 

Antt.:):o .! l'r5o 

Anl':"n:D C:l":'los 

.r.':em de Sj, 

M:guel COl'to 

ü:r:c: 3:'!A.!:":'lO:· Jorá Ney f'l:S:'OS D~fd:ls 

RS~Hr:"SS: S'I·fc!rn - às 1500 hCf.l<; 

Titu!ares 

Eugênio Barros 

Wilson Gor.ç~lves 

Bezerra Neto 

Lopes c.a costa 

Wguel Couto 

P. S. O. 

tI. tt. N. 

P. S. P. 

Jc!1:erson de egu'cr 
José GuJom:u-d 

lrineu Bornnuusen 

R&.! I Giubertl. 

SECRE'tARlO: Alexandre Pfaender 

• 

.. 

, 
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- aU! JI) ae aez.emo" Oe )963 :le!Q A) Para Re,isão do. Projeto que' 
define e regula a PROTE
çÃO AO DIREITO 00 AU- O) 
TOR 

COMISSõES ESPECIAIS .• 
. zembl"<\ üe J962 . 

Para ""tudo das causas qua G) 
dificultam a PRODUÇÃO) 
AGRO PECUARIA e suas r8A 
percussões negativas na eX1 
l!""3tção I 

\ 

Requej·wwnr.ç 179-6::1, apr. e-m 12 ae 

Para o e-stL do da situação - ar,e l5 ae C1ezemb.ro de 1%4 (){'10 

do CENTRO I"ÉCNICO DE Requenment<> 1 138-63, aDro em 16 ... 
.ael.emt,rc de 1963. 

Cnatla em Vl.ftud.e do Requertmento 
D' 4110·6:.: do, SI. Senador M11toD 
Camp~, aprovado ~m 20 d.e J&.nel.To 
<lo 1962 

'AERONAUlI(:A e. DA ESCO- CompletaOa em 29 de outub'" a. 
LA DE EN{~ENHARIA DE 196~. lI> d, malQ de 1963 e 23 de .. 0111 

de 1963. 

DeSIgnada em 22 de oOVUl!lrO (te CrtaGa em 'l1.rtude - do Requerunen-
1962 . to 0.9 569-6::1 do Sr. SenadO! J036 

I!rorrugaàa a~ lã de ·aezembro t1e Erm1Mo, aprovaofJ ua sessâ-o c}e 10 cte 
1963 em vlftude <10 ReQuer1meoto all~ ~ôstc de 1963. 
!neto 193-6:.!;, aprovado em 12 de ele· 
lembro' ele 1962 Designada ,~m. 22 cle agOSto de t9fi8. 

compJetaas em to Qe 'aneU'Q Ce Prorl'ogaCla ppJ 1 ano, em VU"tua.e 
1963. cotn a ::leslgnação â~ Senn,)ie5 jo Requerlmenro n9· 1.191-63 do ~ 
Sena.aores va.sconcet06 forres e nhot Senador S1getred.o pacbeco, 
Edmundo Levt. aprovado em 16 de deum!lrQ 18 

ProrrQ&:aatl a:té 1$ de dezembro doe 1963. 
1964 em 'I1rtuCle ao Requertm.ento nó~ MembrQS (5) _ E"art1do1 

JOSé E'euctaoo - PSD. 
~getteao ~acheeo t V1oePr.' 

mere 1 19ü-63 do Sr SenadJr Mer.b
li'.es punentel &p:"o\'ado em la le ao· 
lembro de 1963. . 

Membros 17) _ Parttdoa 

Ollbe.rtQ Marl.D.l1o - PSO_ 
Menezeb PunenteJ - PSD. 
lIer1baJ!1<. V1e~ra - UDN. 
Milton Campos - OUN. 
VascuDCfJOIi Torres ..;.. P'l"B. 
Edmundç Le-n _ P'l'B. 
AloYSlC de Carvalho - E'L. 

~D. 
.JOSé 1trm1rio ·(Presidente) - P'l"B. 
uopeo ao OOSta - CON. 
Aurélio Vlanna ;Relator) - PSD. 
tieO!etarlo: -auxUlat LeitslatlTtl. 

PLrl0 Alex8m1re Mart)uee de Albu ... 
QuerquE' Mello 

ReUn10e3; 2~B e 4"1 telrlU AI 1t 
hora&. 

AERONAUTICA. DE S JO-
~~ 005 CAMPOS 

Crlaaa em vlrtuQ.e do Reque.rllnen .. 
W .0'" 168-63 do Sr. Sen.ador t'Jl..Clre 
Oa.!azanr.. aprovaao ela sessâo ::1ft ).3 
de novembro d.e 196~L 

Deslgnaae. em U de Q(]·vembro de 
1963. 

f7orrogada até 15 ,:te df'Zemfl.rc àE 
1964 em virtude do RI~querUneQflD "U .. 
mero 1.1fta ·63 do Sr S.eutlidot Anto .. 
nlo Juca aprovadCl em 10 ele .1ezem.· 
bro de 1963. 

MembrQ.! 15) _ parUdo.s 
JOSé t<'el1clano _. E'SD. 
Ruy Careeiro - PSD. 
Ant;..~n.1(), Jucl\ _ p'ra. 
~.~ Cal.zans _ liDN 

Para o estudo das Mensa
gens do Poder Executivo re
ferentes à REfORMA AD
MINISTRA TlVA 

B} Para estudar a situação da E) 
CASA DA MOEDA 

Cr1aa~ pOl InJClatJvs\ da Câmora 
Para efetuar o levantamen .. dos Oeputadus aprovada Dela Senado 

lem112J963' ' 

CrlaOa em I/trtuQe Qo RequenmeJJ· 
CO Oil 6tH ·6:i do SI SenadOI JeU'er· 
Il000 Qe AgUlal ~pt"Ovadtl em 1 ti Il( 
agoscc .-'ae U:l63 lJe,slgnad.a em .2:8 de 

.. BflÓStc dt 1963. 

Prunogaa8 at:l! 14 de março <te )[lfJ.Ij 
t90 WI\$ 'em vlrtud~ ao HeQuer'-m~n. 
to numero l J60-63. do sr. 5-enaGOI 
,J'ctterson de Azula: !lprovado em 10 
d.~ dezembrc Oe 1.963. 

Membras (7) - P'artidQ5 

Jeffersoo ae Agula.t \PreslOe~lte 
PSD. 

WUScn GoocaJVeE - ~SD. 

Arttlw Virgtllo - prs. 
~amunClo L.eVl - na., 
Adolpbo !'ranco _ ODN. 

EurICO Rezende (VtcePre61dent.e) 
CDN. 

to da PRODUÇAO MINERAL 'Memor"" (18) Pa.rtldce 
DO PAIS e estudar 08 meios SenO<tores: 
capazes de possibilitar a WUSOQ. GOQÇal .. ~ - PSD. 

. I' ã Leite !iete - PI;D. 
suo industna I%aç o Slgelredo p,cneoo - p5D. 

Cnada em vtrtut1~ ao Requl"mmen
to n~ 665~63. do $r. Senador.,Câ 
&rtntrto. ",provado aa sessão ele l' ele 
setembro de 1963. 

Deslgnads. em t9 de setembro ele 
1963. 

prorrogada em virtuQe do itequ6-
{'Intento n fi 1.159-63, do ar. senad« 
Milton Oampos aprQvado na sessão 
de 10 de dez.embro de 1963. 

Memorw I~JJ. - PartiC10t 

l'"1'B, 

Argetntrc de FlgUell'edo _ PTB • 
Edm undc LeVi - P'f.E\ 
AdolPhc f'Tanco - (lDN. 
Joãc Agrlplll<> - ODN. 
Auréll(; \119.W1S _ psa. 
Josapnsr Marinno - ':.em legenda. 
DeputadOs: 
Gustavo capanema (Pt'ed1dente) -

PSD. 
A.derbaJ Jurema _ PSl:). 
(,aerte Vttj. re. - ool'o4 (SUbstU.uldo 

pelo eputadO A.rllaJdQ NogUe1J'a). 
HeItor Ul&.s - ODN.· 
Doutet de AndraCle - P'l'B .. 
Arnaldt> Ceraeira _ f?f'P. 
Jua.re2' rávora _ POO. 
EwaJâo Plnto _ ~. 

~.Iembro8 (6) - !?a.rUdoa 

Jetter~n ae Agular - PSO. 
Lt>bã.<J da Silveira I~~ üe aorl) do 

19631 _ ~SD 

ttu,/ ~;arnelro - PSD, 
HeneàlctQ va!Uld&.ret. - flSD. 

. WilSon üonçalYeb 123 de I.:W):"U \te 
1963' - PSD. ' 

OameJ K.rleger - UUN. 
Lopes na COSta <29 at ,rutuoro \Se 

1962' _ UUN. 
Milton Campos fVtee-Pre:mleoj8) 
,H.eTlbaJdo VieIra - UDN. 
Rw Palmelra _ OON. 
SHve5tore t>énclea ,23 ~ \\orO 111 

1963> 
Bezerra Neto 123 de abrU de 19'53) 

- PTB. 
Afonso CeLsO - PTB. 
N QgueIrli âa Gama _ PT8 ~ 
Barros Ca.."VQlho _ PTS. 
ALoysIo as Carvalho lPresldente). 

- 1'1,. 
Mem de Sã - PL. 
Josa.phat Marlllbo - .S·legendl1, 

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

lQOI!: OlsrOE SOBRE AS MATe
RIAS Da COMPETIi:NCIA PRIVA
TIVA 00 SENADO, lNCUIlNDO 

, AS OI!: PROPOR A IlXONERAÇAO 
DOS CHEFES DE MISSAO .. 01-
PLOnlATICA l'ERMANENTl E 
APROVAlt O ESTABELEClMEN
TO O ROMPIMENTO E O REA
TAMENTO DE REIAÇOES 01-
PLO~IArICAS COM PAlSES ES- " .. 
TRANGElROS) . 

EleIta' em 4 de outubr ode 1961. 
Prorrogada: 
- até lfl de dezembro de 196:d oelO 

RequerImento S(YHU apr. em 14 0.& 
d.e'~,mbrQ de 1961~ 

- a.té 15 de dezembro C1& 1963 pelO 
Req 1.139-63. ap'. em 10 ae dezetn
bro de 1963. 

Completada em 29 de outubro de 
1962 e 24 ae al>rIl de 1962. 

Membroa (lU) - E'a.rt!doa 

Josc.phat Martnho _ S/legenda. 

Jose i"elIclMO - i?sD. 
A~ttl1o li'out.a.oa - pSD. 
etlgênlu Barro" - PSD. 
J~ 8rm1rio tRelator) -
Bezerra Net4 _ PTB. 
Mel(J Braga - PTB. 
U>pes da costa - ·UDN. 

I) Para, no prazo de trâs (3.) Men .... PImentel - PSD. 
. . Wilson Gonçalves (28 de aDrU da 

Searetáno: Ofioia! LeglSJaQ.vo. 
Ml1tQD Campos: (prealdente) 1'L-6. J. B. Cme,,,,, Branco. 

LJ!)N. 

C) 
JÚlIo Leite IVICtPr., - pR.· 

P d d f Secretá.rtO: AUXIUe.r LeglSaJtlvo 
ara "', estu o os e eitos E'L-IO AlexanClre Marqu.., ele A1OU

da INFLAÇAO E DA POLlTI- querque Mello. 
CA rRIBUT ARIA E CAI\' 31AL tteunlões: 5" telr"" àa 16 Ilorltl. 

SOBRE AS EMPRtSAS PRI. 
VADAS F) Para estudar a situação doa 

T,RANSPORTES MARITI_ 
MOS E FERROVIARIOS 

meses, proceder ao estudo '1963> _ presidente _ P8D. . 
das proposições qtie digam U>bho de SUvelra - PSD. 
respeito à particip<,lÇão dos _ R~ãDcarnetrO 123 cte abrü de 1968' . 

trabalhadores nOll lucros GUldo Monáln <.. do outUllro de 
das emprêsas. 1984) - PSD. 

. Eurtoo ,Rezende (23, de abrll de 
1963) - UDN. MEMBROS 

Senadmea: 
Bezerra Neto _ Presldent~ 
Afonso Arinos _ Vice-J?resldenee 
Jefferson de Agu1a.r - Reüaf;.Or. 
LeIte, Neto . 
NtlsOD Ma.cUlan 
Eurico &ezend4t 

Oante! 8:r\eger - UDN. 
Mllwn campos (Vlco-Pffi<ldonte) 

- CON .. ' , 
Herlba.J.d(o Vle.1ra - ODN~ 
Lopes do Costa - CON. 
Sllvestre Pér!cles ........ ) _ PTa 

Or1aàa em vJ.rtude do Requerunen ... 
to n~ 631 .. 63 do Sr Senador GiJuvea 
Vlelra aprovado na sessão ele :t de 
agosto de 1963. 

DesIgnada em 8 d. agooto d. 1963. 
Prorrogada em vtrruae do Requen

mento a' 1.16l. de 1963 do SenllOi 
~enador AttU10 Fontana. àp.rvvado 

. em 10 de dezembro de 1963. 

Cr1a(1a em vtrtude do Requer:.meD- Aurélfo Vianna 
to n' 152.63. do Sr. Senado< J""6 secretária: /u".~y O'Rellly <le 60'-"". 

Vivaldo Lima - PTB. 
Amaury Silvo 124 cte abrU do !983) 

Membroa 15) - l?a.rt1dos 
At.tU1o Font.ana' 

PSD. 

Jose 
i'SD. 

Felicla.no 

Presldebto 

IVlc.-Pr .) 

ffirm1rto, a.provado na sessão de 13 de - \: ---
- J;>TB. . 

Vàga 'd.o SenadO! Pinto FerroU'"n 
(2. de abril de 1963) - Relator -
PTlI, 

novemb", do 1963. COMISSõES ESPECIAIS 
uestgnada em 13 de novem.bro de 

,963 .. 
Ii'rOl"rOgaÓ8 ate 15 do dezembro da 

1964, em Vir;ude do Requertmento 
'n' 1 162-63. do ar. SenactOI J1IJjo 
Lette, aprovado ,em 10 de dezembro 
do 1962. 

PAIRA O ESTUDO DE AlOysio (le Carvalho - PL. 
PROJETOS DE EMEN, LI~O d. Matoe - PTN. . 

DAS A CONSTITUICÁO L) !,rojeto d~nda à Cons-
J) Proje10 de Emenda à Cons- tituição n9 8/61 

tituição n9 4/61 (SIIBRE EXOSERAI,'AO POR PRO-
Membros fil - Partldos (QUE DISPOR SOIlRI! VENI;~~JEN- POSTA DO SENADO, DE CHEFE 

J ~,- 'ttllJo ~ '0"_ ~ DE-- MISSãO OIPLOMATICA 011 osé __ 10 - Relator - !"1'B. '. .·vn~ - ~Q~. TOS DOS ~1AGlSTRAD(lS) CARA"l'ER PERMANENTEl. 
• 11 fi'r Slgotre<IG paebeoo '- PSD. 'Elel'- em - de J"-~o '0 1081. A~alp o onco - UDN. JOSé Ermlrlo _ PTB. ~ ., ~" Elelta em 5 ele outubro li' 1961: 

AuréUo Via.nna _ PSD. ú:1neu BornnaUo")en _ ODN. Prorrogacta: PrOrrogada: 
, JtllJo LeIte - PRo _ até 15 do dezembro a. 19!~ pejo _ a~ 15 de dezOlIlbro ao 1962. \>dO 

S",.,ro\it.rl .. , Ofl~'a.J ~~M..,. S.."eta.r1o, A!l.<lll.... LeglsJ.all\>o ~.qu.rim.nt<> 6Qfl.61 apr. em 14 de 4!l janeiro do 1961: 
i!'--S; JulIet, Rlbei>o <100 saDM, ... ~J.O. A1axllJliire M. <If ...lltilío. deZS!llDOO da *'. -.. - . ~flO ~" ~ lIIl )t. 

i 
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- ata 15 de Janeiro de 1963, l:>alo COmpletada em 1!0 de 1lllIJ"90 
.nequetlmeIJto 781-52. apro .. do em 12 196~ 29 de outubro ae 1962 • 8 

cio Joê.o AgrlPInO <23 ae abrU dt 1963; S) Projeto de Emenda à Cons • 
de _ VlCe-PrOSlaent4 _ ODN. I 

ele de.ombro de 19611; abril d. 1963. Daniel Kmger _ UDN. \ituição n9 5/62 
- até 16 de dezembro do 1964. l:>elo 

1t9Quertmento 1. UO-63 aprovado em 
Memo:'" (16) - Partldoe SUvestre Perlcies \23 de abril de fV·.'Sl'ó~ ~OHKI!. 4 l!:Nl'RE(iA AOS 

1963} - p'rB. t)UJNICIPIOS UE 80% OA A!!HE. 
10 de d02enlbl'O de 1963. 

Completada em 30 do março de 
19'12. 29 de outubro de 196'J. 23 de 

Jefferson d.e AgW8l' - PSO. Noguetra às Ga.ma _ ?TB. CADAÇAO OOS .ESl'AlJOS (.,n.''''S .. 
W1l.son GonçQJ,;'es (23 de a.bril .de Barros Carvalho - P'l'B. 00 EXt,'t;UER AS RENDAS MO-' 

abril de 1963. 
1963) - PSD. Aloysio de Carvalho - ~.... NICIP1\I&< . 

RUy Oaroe1I'O - PSD. Aurélio Vianna ,23 de abrll de . 
MembrO$ (16) _ Pa.rtld"" LGb1\o da Sílvelra - PSD. 19631 _ aelator _ PSB. Eleita ~m 13 d.e setcmbrQ de ~eó2c 

GUldo /.!ondlD 129 d. outubro de --
Menezes PUllentel - ~SD_ 
Ruy Carnelrc '23- de ab:1l óe l~iS) 

- Presidente - PSJ). 
Lob!lO da SU'61ra - rSD. 
.Jetf~rson ele Aguia.r l33 da ,a,btJJ de 

1983) - PSP. 

19B!1) - I'SD. I· 
MIlton Oampos - ODN. Q) Projeto de Emenda à Cons-
HerlblUdo Vlelrl - 111m. tituição 09 2/62 
Lop.. da Ooota - ODN. 
JOÍlo âgl1plllO <23 4e abr'J de 1963) m'STI'l'l<1 NOVA OISCUIMINAÇAO 

- UDN. 
GUl~o Monàln (29 d. OUIUbl'<! 

19S2> _ PSD. 
de • EUrtCCl a.e~end. t.:B de abril ele 

DE RENDAS EM FAI'OR I)()S 
~1Ul'aCtPI()SI . 

19831 - OIJN. 
SUv~tre Pér1c1es (23 de a.btU ele 

rle 1963) _ MTa.· ProlTogaçáo: 
Dante: KrJeaer _ UDN. 

EleU.a em 23 ~ roal(l de 1962. 

?rorroga-a8 : 

_ ate. 10 ae ae~e.mllrQ de ,9~:i ",filO 
R,equCrLoumw o", 1 141~ti~ "';)r ..... ·~úa 
em 12 de dezetmoro de 196:1; 

_ fl,te li ae dezembro de 19ã4 oeJO 
Requcr1ll'lenw I 147 -6 -aapruva.,J( "ta. 
.. u de dezembrt CSe 196",j. 

COrupleta.e em '.13 de a.brt! Qe i~63. 
MenHm.lIS - partl006 EurIco R.e2end4 ela d4 Bl>rl.J 

1lI63> _ UDN 
"-IUtoll C<>mllOS - UDN. 

oNguetra da Gama - PTD. _ aW 15 de dezembro de 1963 ,OE'Jo 
Barros Carvalro - E'TB. JeUersuD ae 4gutar - pt;D. 

Ruy (..':l\rtlero .... ~;::,'D 
Herlb.ldo Vlelre IVIcs-Pr"'l<l«ntel 

- UDN. 
LopCoO da 000110 - UDN. 
Vaga ao senado< PInto 9'.,. .... 

/23 de abrU de IIlG2 - !tela"'. 
P'I'1I 

Bezeira Noto '23 de abril d. 1968> 
- PTl). 

Amalll1 5U... '29 de abrll da (962) 
- P'L'll. 

VI'ftJdo LIma _ E'TB. 
AloySio d. Carvalho - l'L. 
Llno d. Matos - E'TN. 

M) Projeto de EmMda à Cons_ 
tituição n9 9/61' 

Josaphat Ma.rinho l23 4. a,J')11l de RequerunentCl 186·6jf. aprvva.Qo em i:: 
de d.ezembro de 1962: 

1963) - 8. leg _ att 11; de Clezeulbro de 1964 'V'te 
AJoys1o de CarValho - PLt. Requerimento l.lM .. 63 Ii-pru'18dCl f'Jtl 
Lln<> de Matos - E'TN. 10 a. dezembro de 1963 --, I COmpletada em 23 Cle >J,orU Ile 

O) Projeto de Emenda à Cons- 1963. 
titul ão 09 11/61 Mero","" - p"rta'", 
- 9 Jefferson de AgUIar _ ~8D. 
(CltlAÇ.~O 02 NOVOS WUSon (,iunçe.lve! 12S ae 4l>':"'J dt 

. 3fUNICWIOS'1 1953. - P<:ll). 

l!:lelta em 'dU c1e março de 19ti2. RUy Carnelro - paU. 
!.obil<> a. Silvell1. - PSD. 

Prorrogação: Leite Neto '23 de abro de 1&1,3) 
_ ate 15 ao ~.zembro <10 1953 pelo - PSD. . 

Req 191.62 aprovado em 12 <10 ,10-\ Milton Campos - UDN. . 
U'ltIbrQ de i96:l. Hertbaldc Vielra Vtce·Prefl!dI!Dte -

_ Ltê lI) <16 dezembro de 1954, peJe UDN _ , 
Req L 143~63 aprovado em '0 de Menezti Plmentel - PSD. 

'QUI!: MODIFICA O REGlllfl! DE dezemo", de 1963 filUrlDO Rezende (23 ae abri ,.a. 
DrSCRlMISAÇ/lO DAS ltENDASI Completada em' 29 à. OUtul>ro ae 1963) - Relato! - UDN 

Eleita em 00 àe novembro de 1981. 1962 23 àe abril de 1963 e 22 I!e lu- Sllvertre Pérl.l.. <23 de abrU G\ 
lho da 1963 1963\ - Presidente - P'I'B. 

Prorrogada: NogUeira da Gama - PTn. 
- I1té 16' de dezembro de 1962 .. l'Clo I Membroe - P.a.rtldoa Ba.rros Carvalho - PTB 

Jt.~uertmento 60:;·61 'l>l'OVado 11M H Je!!erson ao AgUiar _ E'SO. Al0Y';o de carvalho - P .... 
de dezembro de 1961; Wilson Gonçalv.. <23 de abrU de L!~ de Matos - l'1tN 

_ ate lb de àe~mbro de 196:1. p~o 19631 _ pSD Joao Agripino t23 de abril de U!6S) 
!iteq<,erlmento 782-62 ~proVlldo em l! RUY ClarneIro _ P5O. - ODN. 
cle detembro tà 1M2; L.obt\o ua SlIvelJ'a - E'SD. Oanlel ItrlegOl - (fON 

GUldo Mondin «29 de outU!)ro de 
- até 16 de dezembro de 1964, pelo 

Requerimento 1.141-63 ... provBo<Io em 
- la d~ dezembro de 1963. . 

Membros <161 - PlU'ttdoe 

W62) - PIlD 
MIlton cawpW - ODN. R) Proje1O de Emenda à Conil-
Horlbaldo Vieira - UDN. I tituição n 9 3/62 
Lopes da Coses. - ClDN. 

Jefferson ao Aguiar <23 do 
ele 19631 - PIlD. 

João Agrlplho '23 de abrU d. 1963) 
abrU _ UDN 

(AUTORIZA O l'ItUJUNAL SUrE· 
RlOU IlL~JTOUAL " ~'IXAU DA· 
TA PARA A lUlALlZAÇ1l0 DO 
PLEBISCITO PREV18'IO Nd 
EDENDA CON8TI'l'Ut'ION1\L N' 
4 _ ATO ADICIONAL). 

MenezC$ Pimentel _ PSD .. 
Fllinto MUlJer - P".ooD. 

EurICO !teeende '23 de sJ>rU <le 
\U6SI - ODN. 

GUldo MondlD 129 da outubro 
l06~) _ PSD. 

snvestre Pérlcles (23 de abrU ele a. 1963) - E'TB. 

11,11:1 Co.meJro ':18 de abrll de 1963 
- PSD. 

DruUel Kneger IRela tor) - ODN. 
EiUrloo Rezende /83 de abrU tà 

Nogueira da GIllna - f'TJl. 
Barr<l8 carvalho - E'TB. Eleito em 10 de lulho Qe 1963. 

AlOY.s!o de Oarvalbo - PLo prorogaçáo: 
Miguel Couto _ PSP. _ até lI> a. dezembro de 1963 pelO 
Cattete Pinhetro '23 de abrll tà Reguerunento 181-62 aprovado em ll! 

1963) - E'TN. de deeembro àt! 1002. 
. I - - ate U; de dezembro ae 101M peJO 

'P) Projeto de Emenda à Cons- Requerimento 1.143, aprovado em III 

1963) ..; ODN 

IJJba.o da .:Slvera - ptiD. 
Wi~_ Q-QnçaJ,"e~ ,:l~ de a.br1l de 

19ô~1 - PSU 

Lel~ Nete 23 4 631 - ~SD. 
Menezefl ~~ment.EU - PT&IO'ÕOte. 
MtitoD ("ilmp06 - VUN 
He:-10SJ.Qc Vlelta - UUN 
HlSaphat Marluh\j _ :!~ t 63) .r 

VlCf}-~Tealdemf' - tIU!v 
l.}ame Rrlege1 _ UU~ 
Vaga Qo Senhor PlDtç r'e.rretra 
E.'urtcc Rezenàt 123 4 63. - ULJ~· .. 

'2tí 4- 6'31 _ ?Ta 
NOl;1Jfira da Gama - PTS. 
UarrOE C'arva,ho _ P"ra. 
Mem de sa _ PL 
M,lgue. COtl ~o ,23 4 63 J. - PSP. 

'T) Projeto de Emenda h Cens
tituição o" 6 62 

IAU:\1E;\l'I'A "ARA QUA'l'HO O Nu.. 
MERO OI!; ({EI'UESt?N'1 i\N''''!~ 
OOS l!.Sl'AlJ-OS ti 00 OltiTRl'IO 
l"ED;;;RAt !'\O SENAOOJ. 

EJelf.e em 13 9 52 

Ptonog::tda: 
_ ate ió 12 63 Delo R.equenment.o 

190~62 apruvado em 12 12 G:l: 

_ ate 1:; l~ 6~ ceio R,equenmento 
148~63. aprovad.o em 18 13 ti3. 
CQmpIf'taà p .em 23 4 63 

MeInl)rQ& - Part1ÓO! 

Jefferson Qe t\.gwRr - PSD 
RUy Carneiro - PSD -
LobA.() da Sllvelra - Rm6ttor 

PSD 
WLlSOn 

I'SD 
,Menezea fI:mencel _ PSO 
MUwn c.mo'" -UDN 
B.erlbaldo V\elrQ - UDN' 

Josuphat Marinho - l23 -4,63) -
ODN 

f,lliton <JaUlpW - UPN. 
lierlbaldo Vieira - UPN. 
Rm Palmeira -UDN. 
Amaury SUva - 23 d. abril 

1963) _ E'TB. 

tituição n9 1/62 d·J~~f.~~ad. !63~8 de abrU 

d. ,OBRIGA'l·OltlEDADI!. DE CONCUR- 1963. 
SO PAIlA INVESTIDURA EM 
CARGO INICIAL DE OAIlIIE1RA 
11 PIlOlBJÇ/lO OI! NOl\1EAÇOES 

Membroo - PartIdos 

Jeflerooll <1e AgUl&t - PS. 
Wilson Gonçalves <23 de al>rU 

àel Dan2eJ Krlegel - OON 
Eurtco Rezende - \23 4 63) _ VI. 

ce~PreMdente - UlJN 
:aanvs Carvail10 - PTB. 
Argemiro de Figuelredo - M'B. 
Bezerra Neto <~ de abrU de 1963 

- E'TB. 
Aloyeio de Carvalho - pr.. 
l..mo ãe MaWs - PN. 

N) Projeto de Emenda à Cons
tituição n'l 10/61 

IAPLlUAÇAO DAS COTAS DI! l1Ii 
POSTOS. DESTINADAS AOS MU
NlClPIOSI. 

Eleita em 28 de dezembro do 1962. 

Proroillda: 
- até 15 de l!ezembro cio IW3 nela 

Req. 763-63 aprovadQ Om UJ d. de
zembro d. 11)62. 

- até a de d .. emb1'O de 1961 \)elo 
~. 1.142-63 "provado "'" 1.0 a. 011-
túliro de 19t1<' 

INTERINASI. 

Eleita em 10 de molo do 1062. 
Prorrogada.: 
- ate lD de dezembl'o de 1962, pelO 

Req 166-62 aprovada em !2 de de
tembro de 1962. 

- até 15 de dezembro de 1968 pelo 
ReQ 1, 144·63. aprovado em lQ de- de .. 
tembro do 1983. 

completada em 23 de IIórll d. W6.l. 
Membr<l8 - Partldtlo 

Jel/e= àt! AgUIar - PSD. 
W1lI!on o<>noalv.. <23 .de abrU aa 

1963) - pSD. 
RUy carnelro - PS. 
Mene ... I'tmentel - E'SD. 
M:uton O<unpoe - UDN. 
Rerlbaldo VIeira - C1DN. ..... I 
EurIco Re.ende (13 de 31m! _ 

(963) - Ul>N 

(

'" Vaga do Senador PInto Ferr61ra 
(23 4 63) - Presidente - PTB 

de Nogueira d.~ Gama - PTB 
8arro~ O~rva.Lhc - PTB 
Mem de &\ - PL 

1963) - P5O. 
!tu) carneiro - E'SD. . 
t:.ob!o da SIl?elra - PSD. 
Men .... PImentel - PSO. 
Leite. Neto 123 de abril de 1963) 

PSD. 
MIlton Campoa - ODN. 
ReI1baldo Vielra - ODN. 

JÚUO Lejte l23 4 63) - ·PR 

-I U) Projeto d;;:end" à Cons. 
titdção n9 7/62 

João Agripino 123 de abrl! d. 19113) 
_ ODN. 

EUriCO aezende (23 de abrll de 
1963) - UDJli. 

Daniel ~.g", - ODN. 
SU.",tr. P~cl.. 12/1 d. .._ d4 

1963) - E'TB. 
Nogueira da aama - E'TB. 

BlUTO& . Carn.lhO - PTB. 

M .... '" Si - PL. 

(ltEVOUA A t;Mt;NUA CONS1'ITV. 
CIONAJ. N' .. QUE INSTITllltl O 
SIS'l'EMA P AltLAMEN'J AR Da 
GOVERNO !l O Alt'l fi DA oos9,
TITIllQAO FEDEIlAL. Dl! 11 DII 
SETEMBRO DI! (946). 

Eleltol em 6.12.63. 
prorro~ada: 
- até 1&.12.63 pelo Req<!Or!nlOllW 

791-63. aorOVAdo em 18.jJ.A; 
- até 11.12.64 pelo R'X1~.run,"", 

/
1.149-63 aprovado em lt.IJ.1II. 

COmpletada 0",.:3.4.9. 
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Membros _ ParUdOs 
Jefferson de Ag'J1a.r _ PSD 
RUy Carneiro - PSD 
Peüro LuC1D'V1co - PSD 
W1-lson- Gonçalves \25'.63) 

I"SO 

LeIte New - PSD 
Ama.ury Silva - _ PTB . 

••• Vaga do sene.-d.or PlDto Ferretra 
- PTB 

Alonso II.rtno.s ~ OON 
.J\!iIsaphat MarlLlho _ Sem 
Raul GiUbertl .- P$P 
José Leite - PR 

I 
Legenda 

óeslgnac.a em 25 5,1964 
Jet{ersvl) de AgulGr tPSD). 
Antônio Balbil10 (PSD) .. 
Wilson GOnçalVES· íPSD). 

~~~~~r~~~~n~S~SD) • 
Jjenedtto valladàres - I7SD 
MeneZtlf Pimentel _ PSU 
Mlltun . üampO$ - UDN 
lierltla,<lt; VIena - UDN 

Bezerra Ne!,;) - PTB ~ \ 

, ... Vaga Ó(l Sena60r Eduardo ca-
ts.I!o 'Vlce-pre~ld~nte, - PTB IZ-2) Projeto de 
. . . Vaga dt !:Senador . Eduardo Aa- C .._ Emenda 

119 7/63 ~\ 
Edmundo L"'j (PTB'. 
Bezerra Neto IPTB', 
Artbur Virgillo (PTBl. 
Oscar Pa.SSOS IPTB> , 
·Afonso Arlnru IUON) ~ 
M.llt~n Campos IUDN). 
Emito Rezende fUDN). 
Alo,ysia de Cru'V.alho {PL). 
Jesaphat Marinho IBPIl • 
Auréllo VIanna tBPI) . 
ba.rão steinbruch tBPl). 

smar _ E'T1l onstltull,ao 

,EurlCl< R.t:zencte "1234 ():H - ODN 
JJaQlel Krlegel - (lDN 
João Agripino· 23 .. 63) - ODN 
Amaury Silva \23 li 63) ... _ PTB 
Noguelra ds Garoa _ PTB 
Bllrro..t. C2,rvalho _ PTB . 
Mem<" de Sa - PL 
ltau:. GlUDertl - PSP 

V) Projeto de Emenda .. Cons
tituição n~ 1/63 

(TU,tlSAI.UO Oi!; l\lUl.IiERES li: ME· 
NOl< .. S E rRAHALlIO EM 'N
DUS·. lUAS (NSAt uaRES,;· 

DeslgnaOtl em lJ 4 63 
ProlTu'gliQa ate 16 1:.1 64 peJO Ele .. 

Querunentc \ 150·63 aprovado em 10 
d.e dezembr(\ de 1963 

Mem or06 - part.l~ 
JeffMsun lJe Ag'Jla, - P$D 
n-uy Carneiro - PSD 
Loba.c cta SilVelrB - PSD 
Wilson Goncajves - eteia;or 

PSD 
-Menezes Plmeot.el - esc 
Le\t.e NeUl _ 1150, 
Ama.llrv SUva - PT8 
Bezerrp Net,o - Vlce~pres1dente 

nB 
Vs.ga de- Senaaol p:.nto P'errelra 

_ PTB 

Eunco Rezende - Prf" 1c:~tG -
MU ton Cam pQs - ODN 
Daolei K,rleg-er - U'DN 
AJoyslC de Carvalho - PL 
Josapna.' Marinho - Rela.tor 

. Sem . t..egende. 

Y) Proje'to de Emenda à Cons
'tituição n~ 4/63 

(CONCEU .. "!UNIDADES AOS 
VERE.AOORESI 

• Deslgnaaa em 20 u 63 
f'rQlTogaaa até 16.12 6. pejo ae. 

querlmenu. DU.tnerO 1 153':63. a.prova .. 
do em 10 11 63 

MeroOros _ parUóos 
Jefferson de Agu1ar ,_ PSI) 
Ruy CarneIro - PSD 
Lool\o da S1l"\'elr" - PSD 
W!lSQn GonQQlves - PSD 
MeDe~ PImentel - PSD 
Leltf Net<> - PSD 
Amf:.un Sllva - f'TB 
Uf'zerra Nero - PTB 

.•• Vaga dQ Sénador Pinto Poftetra 
- PTB 

Silvl)stre PérlcJes - PTB 
Adalbert.o Seno _ PT.B 
Eilr1co R..e2ende (23 4: 63) _ ODN 
MUton Campos - ODN 
Aloysio dp C&rvalho - f'L 
JosaphlV Marinho - Sem Le«eJ)da 
JoA.o Agr1plno' - ODN· ' 

~lj vestre pertcles - P'TB 
Argemlro de l"lgl.leUeaQ - PTB 
Eut!co Re'"le,nde <23 4,631 _ UDN' . 
Milton Camoo.- UDN Z), Proleto de Emenda àCons--
Damel Krtegel - UDN ' ,.. I .' " 
Josaphat Marinho - Sem Legenda ,tituiçaQ nq 5,63 

(TRANIWl<ltENI;[A PARA 4' ,RE-I 
SERVA 00 MIU'{A,R DA A'rlV"! 
QUIl SE CANDiDATAR A CARGO 
ELETIVO., 'j 
Deslgnaaa_ em 1.. 10 63 
Prorroga.cl.a até J6.1;',64 pelo ae

querimentc número 1.15-6·63, aproV&'" 
do em la 12 63. 

t.1elllOfC$ _ Pl\rt1dos 
JefferSOD ae .AgUlar - PSD 
RuY' carneiro '~., PSD 
Wüsun GoncajV~ - PSD 
JO$e FeHcJano _ pS~O 
Walfredc Ourgt! _. fSD 
Argem1To de fi'll.uelredo _. rrs 
Bezerra Ne'o - PTa 
Sllves~n perlclf~S _ Pl'B 
Edmundo LeVl - PTB 
EUrlco RezeDde '-, lJON 
Ml!Wn campos - t1DN 
AlOYS1o d. carvalho _ PL 
Atonso ArinO! - UDN 
Jos8phat Marlnllo - sem iJeam4t. 
Júlio Le1te '_ I"R 

COl\USSõES 
PARLAMENTARES DE 

JNQUÊRITO 
CRIADAS DE ACORDO COM' O 

ART 53 DA CONSTITUIÇAO n 
O ART. 149, AUNEA A DO, !tE
GL'WEN'l'O INTERNO. 

1 ") Para apurar a aquisição. 
pelo Oovêrno Federal. dos 
acêrvos de concessionârlas 
de serviços, públicos e a 
importação de chapas de 
aço para 8 C/a Siderúr-
gica Nacional. ' 

Z-3) Projeto de Emenda k Orlada peja ResoJuçAo n\!mero 11, 

C t 't'" q 8/63 d. 19Í!~ assin1Iàa pelo senhor NeJ8ób ons 1 ulçao n 'MuuIa.n e mais 28 Senhores Sena-
rAVl'ONOl\1JA f?OS lUUN1VtPIOS) dores (Apre.sentada em ao de- ma1( de 

1963' , 
eslgnada em 22. to 83 DesI!:naóa em 81' de malo de 1963 
prorrogada alê 16,12,84 peto se- _' Prazo _ 120 dU., ate 28 d. ae-

querimentc IlUmerC' ).,151~63. aprova~ tembro de 1963. . 
do em 10 12 63 p\,<>rrogada: 

Membros ...;. Partldoe _ Por maLs 120 dias, em vll'tude 
Jet.ferson de ,\gular - PSD da 8.11rOl'ação dó Requerimento· iu1 .. 
Ru~ carnelIo - PSD mero 656-83 do senhor Senador JOao 
JO,lt~ Fellc1ano .... PSD Agripino. nA sessão d. 18 da se~em-:' 
WUson CI.I1Dçalvefi - PSD Mo de 1963 {2I ,boras)., , ,. 
Beze.ITe ~eto - PTB _ pm mais um ano .em v1l'tude dG!;" 
Edmundo LeV1 - PTE: aprovação do Requerimento·, nWn~o', 
Al'gemJro Figueiredo - PTB 1.173-6:1. do Senhor llenadQ! IA!te 
Mele Bragll - PTB Neto, na ses.são de 12 de dezembro 

Aloysio <I-e CM .. lho - PL ,(DISPOIl SOBRE O UIPOSTO DE 
VENDAS Il CONSIGNAÇOllS ! 

W) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 2/63 

(DIRE"IO DE 1'[I0PIllEDADEl 

Deslgna(lO~ em 23'.63 
prorroga-<ia: 
_ até 15 12 64 pelO' Requerimento 

1.1SI-S. aprovado em 'lO 12 83, 
MernOros - P&rt1<k» 

JefIersoil (le AguHlJ .- E'SD 

, D'e5lgna-da em 31. fi. 63 . 
.Pl"Onogád.a até li,l~.64 pelo Re .. 

querimento ntlmero 1.154~&SJ apro
vado em 10 12 63 

Membr0,5 _ partidos 
J.nerllOn "'. "gular - PSI> 
Ruy carneIro _ PSD 
Lobãc d. Sll ~eln - - PSD 
Wilson Gonçalves - PSP 
Meneze.! Pimentel - PSI) 
LeIte Neto - PSD 
AmaUTJ Sllvp, - PTB 

Eurlc.. Rezende (23,' 63' - UDN do 1963 . 
. Aloysio de Carvalho - t1DN' Membros' _ pa.rtlóos 

Afonso Arinos - UDN Je!!erson de Aguiar - PSD 
Josaphat MarinhO - Relaw, Leite Neto (Pr6S1dente, - PSD 

Sem Legenda Nel>on Maculan - PTB 
Aurélio Vianna '- PTB João AgrIpIno 'Rel,,!.oTl - IJDN 
Júllo LeIte - PR J .... ohat MMtnbo _ Se", Legenda 

-4) Projeto d", Emenda: 
à 2~) Para apurar fatos aponta-

- Constituição n9 1/64 " 
Ruy Oarneiro - Presidente - PSD 

_ Lobào da SU velra - !='~D . .. 

Bezerra Neto - PTB 

•• , Vaga do 
Nader - Pl'B 

Senador IIttmbertd (Eleição autQmâtl~a (l<,.. Vlce-9rfe. 
slde-nte com o Pre:ddentc· da Rlepú-

dos da tribuna do Senado 
e 'outros. relacionados oom 
irregularidades grav.ea e 
corrupção no Departamen-Wilson' Gonçalves - PSD 

Menezes PImentel - I?SO 
BeribaJdo Vieira - Více .. pre.JdeD-

'" - PSD AmaurJ SUva - P'l'B 
Bezerra Neto - PTB 

••••• ~ Va.ga de Senador P'.n!O Per-
, hlIa' _ PTB ' 

SUvestre perwJea - PTB 
Artur VirgUlo - PTN 
Eurico Rezeocte 123, •. 63) - OD.N 

Argemtro 'de P'lguetredo 

EurICO Re2ende - ODN 
MIIwn Camoos .:. ODN 
Danle1 Kr1egtl _ ODN 
Aloyaio d. 0arvaIbc - PL 
Josaphal Ma.r1DJlo - S. \IILetOIlda 

Mllton campru - RelolOf - UON Z-1) ProJ' eto de Emenda 
40&0 AgrlplnQ -' UDN . ._ 
Josaphat Mar1Dllo - Sem Leienda tltUlçao nq 6/63 
AlOYst~ c1e ca.rv&!bo - PL IINELI!lGIBILlDADE) 

X) Projeto de, Emenda à Cons- DesIgnada em 2.l0.63 

ã 9 3/6 Prorrugado ate 16,ll1.64 pelo R~-
tituiç o' n 3 qUer1mento número 1.156-83, aprova-

(DISPOE SOBRll A ADMINISTRA- ,do em 10 12 63, 
ÇAO 00 DISTRITO FEDERAL E Membros _ Partidos 
MATeRlA DA COMPETI!:NC1A , 
I'RIV ATlV 4 DO SENADO, "Jel!erSOD ele agul&r - PSD 

Designada em a,~. 88 
• Ruy carnelro - 1'SD 

ProlTogada ate 16.1~.8f peJo 'Re
!l1Ierlmento 1.15~-6S, aprovado em 10 
li. dezembl'() de 1963. 

Membros _ f'art1doa 
~e(f.,..on d. AllU!!>-r - PeJ:) 

Wilson GonçaIn. .. P$O 
José l'eJlclano - "'3D 
WaJtredo Gurget - PSD 
Argemiro ae. FlgueJredo - P'l'B 
Bezerra tlet" - P'I'l! 
Sllvestre Pérlclea - i'TB 
Edmundo LeV! - i'TB ~ Ca.rnelr. - i'aD" 

,iJollâo dA Snvelra - !;ISO 
,jifU.àon GQrJça1ves - _ '1\I!eI1.,... Pim~ _ i'$.O 

i!;w-Ioo Rezende - ®N 
, , ~n camJlOB' _ Ui»I 
'-- =~~Io dp. Ca ... lho ~_~_ I... . _ " __ ~_,,,_, _~.' < 

" 

.' '.1,( ~ I -
'. 

; \; '~, 
" 

1:IUcal 1I 
:J~signad9: ern 'l6, ~ .1964 

Jefferson de Aguhr (FSDI. 
Ruy Oarl1eil'o (PS))·. . 
Lobão d. Silveira IP$O). ' 
Wilson Gonçe.lves I.PSD}. 
JilIlé Fel1oJano ,PSDI. 
Btzerra NeU,. PTBJ. 
Arthu:r V}1'r,i110 tPTB). 
A:ltónl-. Jucá (FT!\) _ 
OScar Passos (PTJl.), 
AntonIo Ca.rl~ (UDNl. 
Al()ysic dt' carvalho IPLY. 
Eurlc( R.~zende (Ul)N) , 
MIlton Campru IU])Nl, 
JOS!lphat Marlnllo IBPIl. 
J~l!o Leite IBPIl " 
Aurélio ·VUJ.r..na. f]3Pl). 

to de Correios e Telégrafo!! 
Orlada pele ResóluçAo l1\!mero ia 

de 1983, a.sstnad. pelo Senhor Je!
fer."" de Agu!a.r • malo 53 Senllor ... 
8enadore,s ~apreBentada !la sesslo ele 
SO de outubro de 1963\. 

Pruo _ ate o /Im da .essAo legls-
latl .. M 19S3' ' 

ProrrogaçM !lO' SO tI!>o (até 111 de 
, maroa d. 19641 em virtude do Reõ 

querimentc numerO 1 163-63 :to' Be .. 
: nhOl Senador Wll.son GonçaIVes 
. aprovada na sesslc de 11> de dezem-

bro da 1963 '21. SOl , .,i 
.DesIgnação em 6 de dezembro ""' 

1963 
Membros \\1) - PaJ-tldOS 
Jelferson d' AgUiar - E'$O 
Lelte Neto -'- PSD 

Z-5) Projeto de, Emenda ",ã Attl!lo Fontana -, PSD 
ConstituiÇão" n9 2/64 WU,on Gon""I... -' PresIdente 

" , PSD . 
(Dá nova redaçl\o 'à al1nea a, do Artur Virg1Ilo - PTB 

art. 101 e aJ item IX, do B.t't. 124 da Be-2erra Neto r8 11.63. - Vlee~Pre-
COnstituiçãO Federal. 9" tini de esta.. s1dente - f:YI'B 
beleeO! Que solam oracessados e lul- MtlJc Braga _ PTa ' 
gados nos crtme~ COl-nuns: JoAc AgrIpIno _ UON 

_ 0& membroe do ,Oonpesso Na- Dar.del Krieger -: (JÍ)N 
monal pelo SUpremo! 'I'nbunal FIt.. Eurloo Rezende t23 4.631 - n::D-N 
iterai' • ,.'tI1éUc Vianna - E'SI! 

. . .$ecretâno. AIlX.H1ar Lrgisj-,:l~ 
,memjlro.s d .. 11<o"'l!~l~ ~-9, J NO,V "" .. .,.' oant!ll 

__ , .. ,..,põlós 'l'rlbi>!l"l. ill1 J'ü6~,). LoI>f.e <kI 8!l.effB _ Ps!D ' 
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CONGRESSO NACIONAL, 
PRESID1l:NClA 

Convccação de sessão conjunta para aprtciapo De veto Presidencial 

'. -DECRETO ~EGISLATIVO N' 41, DE 1964 

4J!1.:0va o Acôrdo de lnterca.mi!;b~i0Í2iC[U~I@tU~"'~~~I~e~n"t"re,--,os",-,E=Sl",ad=O,,-S Uni~ 
<!Q'Jo-lir'!S'L~.-Al!Rl!.blíi;J!,-ruf çolOm15/ao 

Art, l0. E' aprovado o Acõrdo de lntercàmbio CuU,ural, assinado entre 
Qfi Estados Unidos do Brasil e a Repúbljca da Colômbut, em Bogotá, a 20 
l:1e abril de 1963 o , 

Art. 20. 1!:ste decreto legislativo entl'arã em V1gor na data de sua pu
blicação, revogfU1ftS as disposições em contrário. 

Senado Federal, em :J7 de agõsl1J de 196'1. 

F....a!: L_;> .. , .. .f:i't...IDlJLLCongLesso N~lciQnªl ap:oyou ,nos têl'mos do ~t, 66, 
"- 1 da L djlSl~O Federal, e eu, Camillo 7."'Jt?;Ueu'a da Gama, Vlce-Pl'e- I 
~ãênte dó ·::leria o êãeral, no exercicio da PreSIdênCIa promulgo o seguinte: ' 

DECRETO LEGISI,ATIVO N' 42, DE 1964 

J.ip:rqva; o çonvê1l1Q_p:ara o Já,§!g..ge~ecimentQ.Jl<Lf6rlo C!-e Corum~ 
bá

J 
Estado de Mato Grosso, de um Entreposto de Depó'stiu FI an~o 

i?ãra: mefc..l!ãt?r:r~s_. ;!1]'RvrJ_ac:tl!.s._ e _eJ."P2rjaijçji _p~ªL tttW...~b2ZL:a aa BO-
.1ki.!t.. • 

Al't. 10. E' aprovado o Convênio para o estabelecimento, no POrto de 
Corumbá. Estado de Mato Grosso, de um Entreposto de Depósito Franco 
para mercadorias importadas e exportadas pela República da Bolívia. fir-
bado em La Paz, a 29 de m,arço de 1958. " 

Art. 2°. b;te decreto legiSlativo entrará ~m vIgor na data de sua pu
blicação. revogadas as disposições em conh"áno. 

Senada Federal, em 27 de agôsto de 1964. 

Senada!' C .... MILLQ NOGUEIRA DA GAMA 
Vice-PresIdente no exercIclO 

da Presidência 

Faço saber quc o Congresso Nacional ap1'ovou 110S termos do art. 66, 
no ..1 ãã-C-onstttu~'â'ô-ndenrr;-eeu.-;-Cnmó- "N1)gUêlrã ·a.a--aaih--a;-ViCe~re::
Siãenté dõ- SenaáoFeêerar,fioexéflilõIDcaP.re.sJõenc1.9, promulgo o segumte: 

DECRETO LEG lSLA TlVQ rTo 43 de 1964 

Aprova. o Acõrdo Cu.ltural ent1"e () Br/lsil e a Bolívia assilla!1O 
em lÃ-Pak~ - -- -- -" ---~----_ ... 

Art. 1°. E' aprú\Cldú o Acôn.1o cnltu:'al em"p o Brasil e ao Bolívia, assi
cada e.n LaPaz, a. 29 de março de 1958. 

Art. 20 , t!:ste decreto legislativo entrará e'l1 Igor na dalJ. ~I! .sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrâr:o 

Senado Federal, em 27 de agõsto de 19€4, 

Se:aador CA;\HL NOG~EIRA A GAMA 
lce- resl cn e no exerc CIO 

ja ?residência 

Faço saber que o Congresso Nacional ourOVO~l "!l_" len"'.C's do art. 6~. 
rJP 1 da Constituição Federal, e eu, Car.\:Uo NOgl.,eira da Gama. Vice-Pre-. 
*ldence: do senado Federal, no .exercfcio da Pl'cSid0nC'la promulgo o segUinte; 

DE0RErO LEGISLATIVO N<> 44, DE 1964 

ApoV4 ti ConJ)PlIkI Ile ~~!i UnI. 
t1Pa da Brasil e a R!1?lf~lica_A!gen!iE.~conclui(io_e7n Ul]WYE-iana .. 

Art. 1°. E' a:Drovado o Oonvênio de Amizade e Consulta entre os Esta
dos Unidos do Brasil e a República Al'gentina, assinado na Cidaf'e de Uru
guaiana, em 21 de abril de 1961. 

Art. ~. S:ste decreto legislatJvo entrará em vigor na data de· sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

§cinado Federal, em 27 de agõsto de 1964. 

Senador CAMILlp NFeUEIRA DA l\MA 
Vice-PreSidehê no exercic à 

da E're.'?fdência 

F.:...aço saber que o Congresso Nac10nal aprovou, 110s termos do art,_ 71. 
I ~!L9.OffShJUlC:O F'ederaI, eeuCaml!IQ:""N:"9c~~ra (fã -Gama~ê~~l:ésí
d~~~~~º- S.~I.!.a.......9_ 'roera1, rro ~~ercícío aa. ~es!ãênc~a _l!!"omuIgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIyO NO 45 de 1964 

ME:...1l:.tém o ato cro Tribunal de Contas da união denegatório de 
Te~JrcLa çqn'fq:-ato çeZ~pryttl{;t entre a UTrião e o Gov~rnõ do Esfaa-o 
49 Ria de Janeiro, referente à instal~ãp de um ,laboratóriO esperi. 
m~tal no _ P§s~~o -.ft.fl!!!.Pécua.río de Cllchoéli'!! ã(.~âCã~li.-- -

Art. 1°. E' m,u1thlo o ato do Tribunal de Contas da União denegató
rio de registr'O a contrato celebrado entre a Uniáo e o GOvêrno do EstadQ 
do lUa de J'Q11eíro, referente à instalação de um labQrat6rio experimental 
no Pôsto Agropecuário de cachoeira de Macacu, em 19 de dezembro de 1933. 

Art. 29 Dte decreto legislativo entrará em vigor na data de .sue. pu
bllcação, revogadas 28 disposições em contrário. 

Senado Pederal, em 27 de agOsto <le 1964. 

Senador CAMn.!;Q NQGJlJHHA 00 GOM! 
VIce-PreSIdente no exercicio 

da Presidência 

DECRETO LEGISLATIVO N' 46, de 1964 

M,a!JJi:m_aJ!!_JIQ l'ril>1'.1!Jl1 !k..(L"'!truL<!,t ... ,Uni/io deneqatQ[io. de 
r!}glJ!Ig~esCT1tura de comPa'a e venera lavrada em J~ de setembro 
~=tjjfdii.Jfllmn_()UtOJ:gp'Ee venf~~~~jfi(J}?êJa- da! 
K:m..11.lisas lnêor~das _ ao pafilmõn o N l e como outorgado 

comprador Gaspar COuffiiJiô. 

Art, 1°. EJ rr'ahtido o ato do Tribuna) .de Contas da U1Úão denegatório 
de registro à escritura de compra. e venda, lavrada em 16 de setembro de 
194D, relativamente a uma área tie ter.ras s}·tuad.?, !m Peper!wChapec6, DOS 
Di~rltos de Mandai e Dionísio Oerqueira, Município de Chapecó, Estado de 
Salrta Catarina, t.endo como outorgante vendedora a Superintendência das 
Empr&as IncorpOTadas a.o Patrl.rnÔnio Nacional e como outorgado compra
dor Or. Gaspar Coutinho. 

Art, 20. 2ste decreto legislativo entrará em vigor na. data de SUa pu
blicação, revogadas as disposições em cont.1'..J.itio. 

Senado Federal, em~ 27 de agôsto de 1964. 

• 

" 
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_ Art. 10. E' manUdo o ato do Tribunal de OontM- da. União 
&te registro à escritura de compra. e venda, lavl'ada. em M. de 
1949, rela.tivllmente a runs. área de terras situa.das na 

:msta.do de Sii.o paUlo, tendo como outorgante vendedora. a 
ela das Emprêsàs~ IIlcorp6radEi.!f ao PatrimônIo Nacional ~ 
Cómprador Alberto AmllIMadr. '. .' , • 

Art. 2",' ll'ste ·):!ecyeto !êg1!lIa,tJ.vo ~~.trarA '?Dl ,vigor na ~.t. de sua I"!-
bllcaçãO, revog~,,~ ~di~posl~l5!s '?Dl 0II!:fárl0' .•. 

. senqdo Federal, om,21 ,<I. agôslo de 1964, 
.senador c.u.m.t.o NOO'UEmA nA GAlIA. 

vice-Presldente no exercicio 
da Presidência 

. Faço saber (tue o Oon".res.so Nacional' _aprovou, nos tênuos do art. 
• lI>; de/Collstltuii;ão'Fé/1e1'al: 'e eü'Càfutl1o 'Nogueira. da Gama, Vice!Presl
ilent-e do Senado Federal, no exe:rcicio da. Presidência. promulgo o seguinte 

, '-DECRETO LEGISLATIVO' . 4li,Dm i9Ú'" . , 

" Arl. 1·, E' mantido ° ato do Tribunal de Contas da. União d~;~":i~rr~U 
de reglatro de) têrmo aditivo ao acôrdo oelebrado entre o Govêrno 

. JMtnlGtérlo da. Agricultura) e o Estado da Bahia; par.' manut'ênçao 
eola de InIcl.1-Ção Agrlcola, no Municlplo de santo EIl.tevam,. em 1· UO,,"u.'U 
do 1953, .,' -, ,'" _.-- . 

Art, ,2", !:s.te .!iepreto l!'lliolatlvq entrarfi em ,vigor -ti!' clatll de ..... 
blIeaçãO, Te-rog .. da. aa dlspOOl~Ilêa'"'lIeolí~O; - .," ." 

"~;~ado r~~,'~ áv'~~"~~~ ~.ê·1~:'- . 

• ' Paço .ab<Jr que o Oongressó NáOl.on9.1 jtprpvo!" nos têrni.os do M .•. '17, 
J to, da COnlltltulção ~ral, e eu'C,,,l1nIo"Noguelra' daGllina, Viee'Presl

.lItlnto do ~!'~~ ?ede;ral. no exerciclo da PresIdêncIa promulgo o seguinte 
, ,D.!S!!J!lI'O LEG!8LÀTIVO NO 49, DE 1964 

, l),rt. 1°, E' maIltl<lo ,o ato dO 'l;'rlbU!ll>l pe Contas d. União denegat6rio 
ae registro a- 'contrato celebrado t)ntte o Minist-érlo da Viação e Obras PÜ~ 
bliea,s (DNEF) e á, CI, ompail.!lia BrMUélra de USinas MetalÚl'glc .. , em 12 de 
~utubro de lW3. para torneclmO/lt~ d,. mate)'lal fel'l'oviál'iO' ' . 

Arl. :ao, l!:ste ,deçl'e.to !eglslativp O/ltrl!rá em viie,r na data de SU" pu-
bllca..ção, ;evogadas as iilsposiç6cs. em ,conQ,'árl0. -." 
- . á.nado' I'~~ral, em 27 -'de fliOsto de ]l)6~: . 

. Art. 11)~ E' mantido O ato do~t~lfj~~~~.:~~~~~~~~;~~[~!~~~,il regllltl'Q<i eontratO ,deel)lp;.~btiJno 
de letras do 'TecoUl'O' no mont,ante' 
de cruzeiros) ce1corádo'em 24'de 
do Estàdo .d.o p,ará. . ' .. 

. A~. 2°: ~fe )lecm'O legllilativo e~~r~r~ em vil1.r Ila data õe SUa 
bIJcara.o, r.evognq$.s as "dIspÇlsJç6es' em coilfrár10. - _ . 
'. $~nad'; Federal. ~.,; 27' de '.ailsto d~ , 

D~R~TOR • GIlRAL 

. ,!I,LE!l!íUe iPe: ,~RITO PEREIRA' 

MúR~~ GF';RI~iiRÁUDAL~~~ ~LÕRj'~,NÕ~LiJ~A~Â~; 
9~.ARIO CC) q,N~Rf§:~SO NA<?IONAL'· 

. l!l1"C;:Ão " ," , ". -. . . -, 
lmprceeo fiOU oflel1l!8 ~o Doparta.m!111o ó,t hpP'~n~,8 N~çf?~J 

BBASiLIA' 

.ASSINATURAS 

Ry~RTlt:J!ES J: PARTICULARES FUNCI.ONJ.RIOS 
~ " :. ~ " . 

Capilal • Interior 
•• J,."....._ " -. "." ',' 

S!~. !.~ ••.• )... •.• Cr$' 63,00' Sem8etr. • u ......... UI C11 
41lQ. • W-._ ... ~ •• :~. '"!'" ~ 96.pp AEO • t •••• _ ••••.•••• t' Cr$ 

EX!if!or Exterior 

~9,OO 
76,011 

A)lIi b' ........ " " • • .... • • • Cr$- t36,OO -Ano ..... •.• ....... ...... ..... Cr$ 108,01' . ______ 2-______________ ~. 

-. Excetua,di2.S as para Q. e~orior,. que SElrlo sempre anuais, " 
aa:aiutúras- :pods:r~e .. ão"·tOmar; em. qualquer épo~.1 por seis' m-eIJOI ' 
00. um ano. 
, _ 4. ~i'm li. pQssil>i!itar a r.m~.j. d$ valor~~ aoomp.nh~dos.d_e ': 
esoJareoimériios' fluàillo t 'süa ",pliôação. solicitamos 'd'êenr preferência" ~ 
/I r.messa por meiô .ie ~ olíe~ú.'ou 'vai.' pos~al; ·emIUdO. a favor ifo" \ 
Te:sourelrD do ,Dtlllarlnmelito !la Imprensa lVlolol!.l!! .. ' . , 

<, - Os supleDlentou às edições dos órgAos oficiais s.rão forneoidos 
SOB 8ssfnan:tQ's sõmentl medianw 8õlicita~ão. : -' ..-- . ~ _ -~ . -~. -' ... "" "',' ~..... -

- O custo do número'atrapado seré acrescido del4'$ P,IO .• , por 
.enrcleio decorrido, cobrar ••• ·li. maio era o.sO~· '., . .' 

~. """'. ~ f,' . 

Senado FederaJ" 19 'de agqsto ~e 1964. 

II 

SenadOr CAM~..:.o· -NoouF.lltA DA QAMA 

Vice--Presldente, no exerc1c1o 
da l'talidência, ' 

'. 
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SENADO FEDERAL 
A crj.ação de cargos que as necessi. 

I .~~~~~~~~~~~~~~~~~~ serviço não justificam, com às medidas pru:tas enl 1~~:~i~M:i~~Ei~ii~~~~I: f~~~õi:~~~~,;:~õnu.s para c TesOllro. "em 
Oovêrno com vista à. ob. 

dc;sejado equilíbr!o finan-

PROJETO A ~UE SE R~ o Era 

A 14 ho-os e 30 Ittl'''Utu3 ncham- que cerro. no sU'nerior l·nter~.5se_ nacional. S _..... •• ~', é hdo. diàrinmente. da l"" 
pt'csente- cs Srs S"na.aOfPS· São estas as razõeS que me Jevarc.m se '" . v • abertura da SeS3?o, é s:rnples resumo 

Adc."bcrt.o SelU 
Edmundo Levi. 
CattEte Pinhcro 
Pc:lro Carn:iro 
SiS'efredo P2ch:::.:o 
IvlenczE'.5 J?il1lcn~ci 
WiL: on Ccr fo'arvtS 
rc;:"cca de Q'.1Cl t ::;7. 
E'"mirfo de 'UOl',::,s 
S.:y;.::..t!'e Pél'ic'es 
Rer:baldo Vieir~ 

a vetar, parc:almente, o prOjêto em O CongreSSo Nac:onal decreta.: da Ata., contendo todos o.s fatos que causa, ns quais ora submeto à eleva-
ocorrem dmante a ses.:;ão, consta, na da. apreciação dos SC!lhores Membros Art. Ficam criadcs no Qu.s.dro da' 
íntegral do Di[ri-o do Congresso Na- do Cong"res.50 Nac!onal Secretana do Superior TrlbunlJ.l Mi-' 
cional. Ne,:sa. Ata. assim transcrita, Brasma, em 24 cz i?,"êsto de 1964. litar, c inchlf~o.') na.s respectivo..'3 Ta.-
n" Slla int-f'1"l'[\lidade, figura. o aparte H. Castel!o Branco. 'belas, os seg:u~ntes cargos: 
a ~ue S. Ex>l pie referiu, Se a. MeS9.1_~========:" _____ "': __ ~ __ "':':" __ "':::"'_-=-__ ;-__ _ 
. nrutnsse o s!sJem:l de transformar a. I 
pequen'<t Em Ata lonz-a,. então, aquela I 

Ata: transu!lto de tudo Q que oCOrre Nfunero I I I 
na. sef""sfio, s2ria. dis';Jcnsável. de' E s p e c !f 1 c a ç ã o Símbolo 

Leit~ Net::i 
JOtó Leite 
A!OYs:o de Carvn.lh(l 

Mesmo 'a~s:ln, const.ar1 da Ata da 
se.ssao de 1:05e a declAração do nobre 
Sena.c!or Lino de Mntt(ls. 

oraem :' I' 
Ant6.11!o E.aib:ll~ O SR. LI!:O DE MATTOS - Se- J 
EJ'mrr.'J C:üalEo nhor Fl'es'c.en+lJ, Sou mUito grato peja j 
Jos~,ha.t Marin:-:o expEcr:ção. Compreendo _ e o disse 1 II Tesoureiro • • • •.••.• ~ .••.....•.••.••.• o. 0 •••• 0.0 ~. 
El~rl;;o Rez,:,nr.e no início - ·que ~ Ata' e3tá perfeita, 1 contado" .. o" o ........ o .................... 0 ••• o. 

PJ-4 
p,y-5 
PJ-8 
PJ-3 
PJ-t} 

R2.ul G:ub~t·ü c-cnfafmc ha.lf.tltahn~nte é feita. _ 1 I MotoT'sta .. ....... o ............................. . 

Benedito Val;ad:1res No entanto - frizcl bem _ está em 2 ,J Oficlals Jud'c:ários .•••.•••.••••• 0.0 ••••••••• 0.0. 

l~queira da. Gama jô,,:o n situac~o C'~pccial de um in~ li O!!Cl..S:s .;udiCiurios ............................. .. 
Lino de Muttos t'C-~rante des~a C'c. ... ..a do COngresso. ! 
Bezerra Neto D'"!j ::I. razão, d<::> ter eu dado ênfase " .1'---___ -.-: ___________________ -' __ _ 
Nc!~ou M;-.caln,n r.~pec;al à .situarofto. Da Ata de ---- -- -
Antônio Carlt::!. "Qu.e sC'Tá ~iC'lt emanh5., deverá. Art 2Q F:ca cr~ad3 uma função gra- PROJETO VETADO ;) 
Guido ~.'Iondin Que n50 aceiteI, como resposta ao tif:ca..d.a: de As.s!stente do Diretor-Ge-
l ... lrm de Sa - (23). meu rrpt.o, o d!s('urso pronunciado Tal _ Simbolo 2-F • 

~I '1' • p:!o n~t!'e Sen:1(10r E:lrlco Rezende. Art. 3Q Ficam extintos, 110 mesmo º' S!1. pa~:3 -:lE:"{ ... h Quach'o,4 (quatro) ,oargos isolados de 
(No{,.J,C.ra da Gc.mu) - ~ Esta dt'j O sa. P!teSlDEN':'E TRtlufgrafo PJ-3, a:mia. variQS, de que 

presença aCUSa o compa.reclmento dei da 'Q..ontinua trata a Tabela. /'B", do Art. lQ, da Lei 
~3' Srs Se:ladores. Havendo númcTo e",j\,-,~ill,'ê~~Li ) nQ .f.ca3, de 24 de junho de 1952. 

. lega:. ó.eclaro e,b;;rta a sessão. \~~~~q~~~jr~~ ]f.'~~~~~I\~I~:;iA~r~t~.,~4Q Os cargos cr:ados pela pre-Vat .ser tda a: atol '. sente serão preenchidos mediante 
público de provM oU titulos O Sr. 2? S;;cr~tá.r~o procede u. na. forma da. legislação em 

leil'dIQ. la ata. da sess3.o ant:ri:>r, 

S F: t nnrm;(!.da. 
O SB. PRE IDENTE P3s~a-se Cl ura do 6. 
(Nc(J;!..eira da Gama) - Em d!scus. pe' l' ecrf~m::o. 

são o l ... ta. 
Q,,SR. LDlO DE lHATTOS õ 

E' lid{) o s~.;u:~lte 

EXrEn!r;~~E 

- M~SACro~S: 

E.§.tenrte Pr;wl o exercício ~IOOa 
a BãAnc~a (G):.c&q#~.sp..eciaZ d.s 
Cr~ 500,000, OOO.QJ (quanhent~s._l7If· 
lhoes de CrUZelrOS) J a$.Jo11:~q.4.o 
nela Lei n9 4.115. de 198:2,. a .1~!!' 
~ ªteíZ4eL«...Jle$1J.e.JM..·jT~toral1l. 

O Congresso Nacional deoreta: 1" 

Art. 19 O c.rédito a que se refere 
o art. 14 da t.ei n' 4,115. de 22, da 
a&ôsto de 1962, poderá s.er também 
utUizs.do nos gastos decorrentes do 
Rejcrendum ou quaisqu~r despes2.l3 
ele-ttc:::a.is no exercício de 1963. I 

Art. 29 Esta lei entra.rá em ,'i~ór 
na data de sua publicação, revo~adas 
M d!.sPQSiçõ~s em contrário. 

A Comlssào Mista, incumbida 
de relatar o veto. -

Aviso n' 2,031. de 14 do mês em 
curso, do Sr. Ministro do Tra.balho 
e Pl'Evidência SOCial - TransmH-e o 

I'R :!ns:J.Hçr;l n~ 190, d~ .. 19â:! -
- .... -l pronunciamento do Ministél'io a seu 

ooJ"gO sôbre o Projeto dê De'creto Le .. 
fflensagem 119 191, G3 '156'l glsla\ivo n' 30. de ISS4, que .prova 

(N° 
a. Convençi\o· nQ 102, ooncrrllf'nte às 
normas mfnimas de scg:urld::de to .. 
elaL 

OFíCIOS 

Ns. 8&5 e 874, M...Pr~fêl..to.5te ~ôr!o 
AlegreL~.!!1..2.~se:gue;:!l: _ 

Oficio nl? 8õ5, 

~,!re 24 do> ªgQ~~oJ~ 1~~1. 
, condiçõ~, como a ScrJ:thc~lg.ep...te.; . 

trou que o nobre S:nador enn~- a-'honra de cliri""'ir-me .a Vcs. 
:tenda respondeu ao meu ~ ""ExCeIêncr~~.=-eõ%ra;D{fo- C pron~n .. 
d.o a entender que o CW..Dl:lu.t-o._jf~~::-eg'i;3. . ,As::.mlJ]eia, 
qu:dado porque ,o tUls....tC.~-ÕD-"..rt"-4fLin;is:o_VIn. d~ 
do, desejo deixar C.9.l1.5J:1.tJlk'5&...Jlo :c?tp.c!.o. dC' J~j') GraTj~le 
testei, on aparte, av. meu é~~~~~I;~1 do >::iu1. s.ôb::"'~ _~n.li2!·~~.lll1J..o _ ex.t~",:no 
ccleg.a, não ace:tando como :n:'de o n';(l sôbre o trcçho tinal a ser feIto entre o Bl':nc.1 rnt:,rqme~ 
ao meu repto as pa~avras de d0...!l!( lQ do Pr..<ihÜo: --.- .. . " rra~~=p€~5~ól,:i;TI.~I}tQ "e __ o D~ .. 
t>orque o eminente líder da l'Dois Oficiais Jud1ciãrios sím- v3-tm...f..n..!9. Muni!Ip2J .d;:'.f..~ldJ1_e F':";; .. 
nesta Casa se limitoup'~o:;~~'::,~~~ bolo ... P,T.-3, g:Q.~.~4)LQ_1.il.o_~trl1t~.,)l.:~~~~ C~t10 os 
aspectos, apenas, do ~:JJ!~:1?i.....t1Uf_a·"f)"T"j )'P.':J]pjfc a(} 
tos êsses que dizem respeito Oflc!als Juclic:úr:os :nrgw.JL.iâ fOral!Lil1Om::.t~do~ ( nl1~~ •. 
çi!o do Deputado Herbert LevY PJ-6", "'ao"o da F.n',ia C5maT, UUl1ie'r,I, 
ao problema da minha probida.de co. contrário aos interêsses -Emv'frÇu-je~ d2~-o~pr~fzop ai'l 12s1--
mo homem público. O repto Se limi~ se verá. das ra- ~t~~:~t:' natuf" do reterido ccnirJ.to eY'Ji-ar 
ta. exclusivamente, a êssses dois as· a expostas: t IlJ7 do setembro pr6:-irno vln':C'uT'o .. 
pectos. a.s ra2Õ~s que me levaram L~ C0'110 01 rm;me:l,~C n:,~:,<,,;r",-1, do 

Dal eu insistir, Sr. Pres:dente, lt:stes cargos não' foratn pre-vistcs a negar sanção ao proj::to E'm N\.usa, pmpré.'>timo face lU Ql'e n m~s:n( -,.e .. 
que, na. Ata de amanhã, conste pelo Superior Tribunal Militar que, M quais ora submeto à elevada n-ore- nre~"'n.ta T':'i'a a <::'111ldi., do n"(,. .... :~ma. 

. e-ontestei o Senador Eurico ao elaborar o projeto tnicla1, visava ciação dos Senhores M'2m1:"~ do Con- d(' 3ba~t~cimr-n{o <1P ·áfJuS à C~nital, 
Entendendo que o seu dIscurso à criação de cargos imprescind1veis e grrsso Nacional. loque v!rú. s~m dl"lv:f!a. b!'nnf:ciar 
elgnificou re.s~osta ao meu repto. .supressão de outros consIderados sem ,Brasília. 24 de agôSto de 1954. - t p,"'2ndeM~n'f' a -o'~'" p-"),,1~,,''''' ('n-
" retificação que desejava fazer. utU!dade para o órgão. I), Ccrstello Branco. carrço a \i,Tc.s;~a ExcsE:nc:.3 u u::gê~c1..a . 

-, 

... 
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íc!O ~ronunoiamento d&se ilustre Pie-
: !lár!o. . 

OUDl'osstm. uma vez apreciado, de
vidamente, o assunto em tela, solicito 
a. VOs.ta Excelência haja por bem essa 
Egrégúl. . Casa. nos l<1rmos do citado 
art. 46, incJ.so VIII, da OOnstitulção 
Estadual, encaminhar a ma.térioa ao 
SE:nado Federal, ';Iara cumpl'imento 
do que dispõe, a respeito, "O artigo 62, 
inciso lI, da Constituição Federal. 

cursos e de um emprá,s,timo cb Pre .. 
feitura com .o B:mco do BraSU, da 
1 de Julho de 1963 a 1 de Julho de 
1964, a importância. de Cr:3 •••••• ,. 

rWs rlssels e especiuls, combustíveis opor à. aprov.acão d,o" Projeoo eni~ 
1s6to~os, do I <\!oorcâmb~ me. 

téonicos e professôroo ---s:ãIa dEIS Comissões, 6 de outubro 
pesquisa e prospee .. de 19&3. ~- Jef/er~on de Aguiar. Pre
de LnteréiSe para-a, sidente -~ Beneàlcto Valladares, Re

CDlho o ensejo para reit~ra.r a ~'ros_ 
sa Excelêncta os meus protestos doe 
ãlto aprêço e distinta consideração, 

, __ r:4lic Marques Ferna.ndes, Prefei·to. 

.:. Ofício n9 874. a 

PÓl·,to Alegre. ~ de agÕ,tp de_19:!l.4. 
Berinôr pre.slden : __ . 

3311.483.416,00. 

Como garantia (io cump-:.-1mento das instruem .a 
.obrigações assumidas, entre o DMAE I S<'Ü':1t"Ç"O saIi~nta-se, 
e o BID, em razão do aludido em.. cell€bração 
préstimo, para .o oual o B:mcQ ao Es- d 
tado do Rio Grande do Su! concederá e gran .. 

D t to em que 
o nésessárIo aval, dito epar arnren capitalizou pre.stíg'io pOlítico, 
depositará neste estabelecimento ban_ como, até a data di! sua assi-
cário, em conta bloqueada. a. parcela. na.tw'a, à EURATOM só tinha reaJi
de 25% de sua Receiol Ordinária, par... zado acordos cóm os Esba,jos Unides 
cela essa que, pela Lei n9 2,312. de da América, a. Grã.Bretanha e o Ca
lS de dezembre de 19-61, segundo d!s.. nadá" sendo, pertant,,), o nosso País 
põe o seu art, 13, é 'especUicamente primeiro da América. L9.,~ina a vin
destinada. a. in"el~timento.s, Tal par .. cular, se, por ato internadonal. com 
cela cobriria, com folga, as impor- a Ir..eI1cionada comunidade. 
tâncias anualmente drevidas ao BID. 

~~g~;~~~i~~~~~~~~n.~De outra' parte, autorizado pela Lei A Câmara Federal aúendendo à . 2.71-8, de 24 de agôsto de 1964. o ponderaçãe do Mini.stro das Relações 
Município ernltb'á apólices denomina.. Exteriores, consbante de oficio datado 
das "Operação Banco Interamericaoo de 27 de março do aoo em curse, 
de Desenvolvimento", até O montantJe aprovou emEnda ao artigo 10 do Acôr

. V:sa, pois, aquêle Departamento, 
tendQ e Municipio como intervenfen
te, conforme Lei nQ 2,716. de 24 do, 
ttgô~to de firmar. centrato 
o Lderido 
já. recebe~,ul:'i~i~F;~~ 
CárnaJ'a. ~ 
nl? 2.716,. -õ!,ieg,rtr vistas a c ex~ 
terno da orilem de três milhões, cen~ 
to e cinqUenta mil dóIo.T'€lS, pelo pr8-ze 
de vinte e cinco anos e període de 
(',arência de quat.ro, vencendo Os juros 
anuais de quatl'e :POl' cento. 

de sete bilhões de cruzeiros, de Vlalor do, retWca-ndo, assim, divergél;Icia 
nominal varIável a partir de um mil existente entre O te,:to francês e o 
cruzeiros, em garantia da fiança oon- correspondente português. 
cedidap elo Banco do Esta.do de Rio A ma-t-éria eIbCcntra. amparo nos ar~ 
Grande de Sul. tlgos 59, n9 I, 66, nQ I, e 87, nQ VII, 

Nestas condições, estando perfel,ta"ldag~~c~<>~n\~.t~.i~tu,~i~Ç~ã~o~F:~e:dpel,al, e o texto ,do mente instruido o referido expedien- em tôdas as suas 
te, submeto~o à alta e reBpeitál'e} e "a igualdade das 

e a reprocidade apreciação dessa Egrégia casa, para. 
cumprimento do que dispõe o art. 62, 
inciso II. da Ooru:tttuição F'rderal, na 1_E,;n..J;all~IH~'"-~!lliILru:.~.lll!lll,-. 
certeza de que o mesmo há de mere-

favorável pronunc-iamento, cuja 
urgência enoareçe, em vl.rtude de o 
praz()" para assinatura de rderido con
trato e:ll:pirar a '17 de setembro pró
ximo vindoul'o e dad-fl a relevân.cta 
da matéria pelo que representa pa·ra. 
a solução do problema de abasteci
cedid,,,- pelo Banco do Est'.ldo do Rlfi 

Sala dns Comts.sõe3, 16 de c·ulubro 
de 1963. ~ Silvcstre. pericles, presi

- 'WilSOn Gonçalves, R'€la~{)r 
Jefferson de Aguiar - Edmundo 

evy - Argemiro de Fi{1ueiredo 
Josapha.t Marinho, 

lator - Eurico R.esende - .. Daniel 
Krieger -~ Padre Calazans - Fillnto 
Müller - Argemiro de Figuein.'do 
Mem de Sá. 

NQ 884, DE 1964 

Da Comissão de }:CQ!JQm.i4.-..st'l
Ore o prOJeto ãeDecrcto Lug"'
iaiJvo' n9 23. de 1963. _ .., .-

. Relator: Sr. Júlio Le-ite, 

O pro'jeto de Decreto Legis1a Uvo 
ora examinado aprova o texto do 
Acôrdo dl~ COoperação no Campo das 
U-tilidad~~ Pacificas da Energia Atô
mica, cel€brad'D em BJ'ssUta. a 9 de 
junho de 19tH, entre o Govê!no bra .. 
sUe,iro e a. Comunidade Européia de 
Energia Atômica (EURATOM). 

O texto do Acõrdo dispõe (a,n. 1) 
que a.s Parves contratantes pres
tar-se~ão mútuamente ajuda e assis .. 
tência ~ra favorecer e desenvolver 
as utilizações pacífioas da en-e.rgia. 
atômica, 

ConSiderando a missão i!xclusiva_ 
ment-e pflCíf1ca da Comunidade Eu ... 
ropéia d/e Energia Atômica, frisa em 
seqüência. o texto do Acôrdo, tôda 
ativld<ade desligada. de utilizações pa.
cificas d,~ energia atômica se acha 
'Excluída.- da cooperação entre as par ... 
tes contratantes, 

A cooperação prevista no Ac6rdo 
poderá estender-se aos seguintes do .. 
mínlos (art. Ir): 

a) a comunicação de cenhec,lmento 
referindo··se pri.J;1cipaLmente, a: 

I - Pesquisas e desenvolvimento;' 
n - Proteção sanitária; 

Conforme 'oficiO qu-: f~ parte 1n
t-€grante da documentação qUe InstruI 
êste expediente, e Município de pôrto 
Ai€1,'Te, cump:indo e que dispõe o ar
~igo 46, inciso VIII, da C,Jnsti~ulção 
dv Estado do Rio Grat:de do Sul, Já 
colheu a opini2.o da Egrégia Msem~ 
bléla. LegislatIva do Es.ta{le sôore e 
mencionado empréstimo, f a 1 t a n d o, 
Q,penrlS"ser O mesmo submetido à. alta 
e respeitáveI apr'eciaçã,Q do Senado 
Fcdel'al, c que, agora, faço, em obe
diência ao que dispõe o ar~, 62, inc'iso 
II, da c-onst-ituiçãe }i'ed-eral. 

Grande do Sul. 
Colho o ensejo para l'-EHerar a Vos. 

sa Excelência os meus protestos de 
alto aprêç.o e d!.stinguida considera
ção. Célio Marques Fernande3, Pre

lU - Instalação e equipamentos 
D,A.j"lQm!Mão_qr:-1J~~qçQe.s, .Exte- (comp-reendenáo· projêtos, planas - e 

..r~QQre o F?!.Ei!1Q...!k .. 12.~.rr .. ete descriçõet?): 
LC(JtSlativo n° 23, de ~~~:_ _ IV _ Uso das instalações e eQuI-

Nc 383. DEl 196<L 

feito. 
RelatO-r: Sr Ben:dioto Valladal'€,S. pamen.tos, minérios, materiaÜi férteis, 
O Projeto de benreto teglS.!;ttn·o materiai! físseis e esp~ial, combm·· 

n Q 2'3, de 1963. aprOV1a O texto do tfv~ irradiados e radioisótopos; , 

__ ~~~~~~~~~~~~~~em~1 Acõrdo de C<:operação ne CampD das b) a c()Ucessão de licenças e ~ utilizações Pacificas da Energia' Atô- subUcençns de patentes: 
Bl'asi1ia, a 9 de C) ao intercãmbio de €'studantes, 

o Hrasil a técnicos e prefes.sóres; 

1 ~~;~~~~ja;iIrR~~~:\' de d) ao melhoramento d.as t~cn100.'! 

A9 obras previstas no plano a que 
se propõe executar o D.M.A,E" cOm 
o erupY~go. do empréstimo em rde
l'ência, estend-er·se-ão até 1963, es
tando seu cu.sto total estilnado em 
US$ 6.234.SUO.dos quais US$ 3 .. 150.000 
caberiam ae B.I.D. e US$ 3.084.800, 
ou Cr$ 3,701.7-60,Q-QO.QO, ao câmbio de 
Cr$ 1.200,OO/dólar, a e;'ltid1des bràsl~ 
leiras, tal .. come aquela AutarqUla, o 
Govêrno do Est!sdo e .o Departamento 
NacIenal de Obr2,S e Sam .. ~nmto. 

l!:. oportuno saUentar que, além de 
t.al plano, que sõmente contempla de-

PARECERES 
Pareceresns. 882. 883. 884. 

885 e 886. de 1964 .. 

terminadas .obras de água e eSl(6to 9 
::;anitárJo, terá aquêle Departamento 
que arcar com outras da mesma e,s- .Relator: Sr. Wil-son Gonçalves.;: 
pécie e também de esgõto pluvial, eom 
recursos próprtos ou a serEm obUd.os Com a. Mensagem n9 49-62, de 2 de 
de eutras fontlEs, o Fundo NaCional abril do ano passado, o Sr. Presid-ente 
de Sa.neamento, por exemplo. da Re,pública diri'Jiu~se a.o Congresso 

No Município de Pôr'to Alegre sito NGcional para suhmBter à sua apr.e
abastecidos de água, a.tualmentc, uns clação o texto do Acôrdo de Ccope-
8"0% da populaçã.o e servidos pela réde ração no Campo das Utniza.çÕ'es Pa
de 8':'gótO sanitário uns 40%, preve-n .. cffioas da Energia Atômica, celebra.~ 
do .. se que, com as obras oonsb:mtes do, a 9 de -junho de 1961, nesta Ca
do pIaní. B,I.D., a perc€ntagem abM~ pi.tal, entre o B:asil e t: Comuni
t,ecida de água se eleve para 9S% em dade Européia de Energia Atômica 
19:68, mantendo-si'! ne.sse valor até o (EURATO),tI). 
ano de 1968, passando, tJl.mbém, com :ae-ssalta a Expos.ição d2 Motivos, do 
a instalação intensiva de mididores, entãe Primeh'o MiniStro, anexa à re
R contar com 3Q% de água medida no ferida Mensagem, que "a assim3.ttU'a 
início de 1963, do em causa abre excelentes 

No que respeita aos EEgotos sant-I~;ij~~§~~,;; de coopel'ação com a 
tári<:s.após a elaboraçã,o de um Plano nos seguintes rompos: 
Geral para e destine do efluente ser-á. troca doe oonhec-imenros e informações 
e~t.endida a, rêde a bairros que' dela no domínio da P€.squi...~ e d'esenvolvi~ 
3,;llda p,rescllld-em, Cabe assinalar, de da. proteção sanitárIa. da aqui-
out.ra parte, que aql;:ela A.ubaa'Quia já instalações e equipamentos, 
em))l'e-gou em obrn.s constantes do . na elabo.l'ação de projet.os, 
DIano 13.1.0., de Sffi& prÓDrioa r.o- do f~nto de minériOB. mare-

de 
professôftEs e, finalm~'nfiEl 
e .prospecção de minnrios 
para a eneJ'gia nuclear." 

Outros pontos devem ser observados 
acõrdo: 19) a CGopeu.ção entre 

as Partes Centratantes se fará me
díante aju...<1es em que se ,procuro.rá 
acomodá-lo às lef.s e aos rrguhmentos 
em vigor em !l:1',JR;S bem como aos 
compromissos illternnc50nals por elas 
assumidos por fôrça de atJs intf,na
clonais; 2Çf) a vigência do Acôrdo é 
de W anos. poolFndcl' ser denuncledo 

notificações com se!," mese~ de 
antecrdênda' 31;) o Brasii é o pri~ 
meiro pai" da Amériea L~-:;ina a vin
cu]ar~se por atr intuJ1oac l onal à Co~ 
munidade Européia c:e Enel'gill Atô
mic-a ,e que 0-3pitaliz(tu pre.stí2'ie po11_ 
tico para o nosso ?Jt.'5 _ afirma· o 
MinistJ'o das Rersçõ~:.S Ext::r!ol'l[s -
já,. que li- EUR .. -\TOM fiÓ ma'nteve accr.-~ 
d06, até ag.ora com !)~ Estados UnI.,. 
dos. a G-;'á· D:'l"tanha e o Canadá. 

Qli!.nt'! d~<; l'azõM acima apl'es~n
t9.dM 0:10 Itama1"J1tl;~t1 tetl105 a 

de pro.s.pecção e pesquisa mineral; e, a. realizaçãe de instalações t 
equipamentos; 

/) no fornecimento de mlnêrtoo., 
materiais férteis. materiais fís;e1.s es:~ 
pe-e-iaJ,s e radiOisótopos; 

g) a. t.""ansformaçfi.o d·e minérIos li 
materiais fértels .. e o tratrunent-o qul~ 
mIco dO! combustíveis. 

Fica, outro.!"sim. esta.belecido (arU
go IIl) que a cooperação fa.r-se~t 
segundo modalidades que serão aJus
tadas em cada caso, A cooperoção n~ 
poderá contra.riar as leIs e reguta
me.ntos em vigor no Brasil e na Co
munidade, n€m os aC·Groos internaelo~ 
nais de que o Brasil e a Comunidade 
seJam IJ(lrlicIpantes. 

Pelo texto do Acôrdo, ficamos ~_ 
bendo qu·e a Cemunidade Européia d'e 
Energia, Atôinica é integra-da pelO\.'! 
países Ora. enumerados: ReIno da 
Bélgica, República Fed(>ral da Ale· 
Bélgica, República Francesa: Re-púh1!_ 
Cf! Italiana. Grão Duc-.ado de Luxern~ 
burgo e o Reino do<;: Pafs~s Baixos, 

Pl'onunciaram_s(' fa\'orà\-'plmf'ntE' ê. 
matéria, as Uu~trada.<;: Cnml""õ"S ~~ 
Ccn~tituiçªo p Ju.st-lç.g e de RE'la('(f~s 
Exteriore.t de.~ti'] Cosa, . 

No R.s~lmto. em n0S~O· en'epdsr, ~<; 
!mpliC(l(\j"s de ordem e-coni)mic.a de
correm dest.es d-ois fatos bá<:lcc-s: 

J. -. Possihilídadp aberta ao ·Bra..sl1, 
de recebr-T a..~~.stetlc!a ext.f'l"Dl'! pnra 
formar as eOllip-~s de especia1i'3:ltas em 
tecnoJo~i'3 atômica rlE' Ql!'? est4 pre
cisando a fim de nã,o oerder o lUQ'f1r 
qtJf- Já ocupa. no plano tnterna.cIon.nl: 

II - Obrí~êlf'ão crladq nara o Bra~ 
si! na. linha d,')~ n:'Clrrzrn.ao:; Que v!e
rem .a ~eT trRCldcs, .de fornecel' ma. 
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térla.')-prl.t:nas de alta essencialidade a. 
paises membros da EURlA'l'OM. 

Mostra. a experiência histórica, de 
muitas m~eiras, que o progresso téc-
1llCQ de qualquer pais só a1canCa. rit
mo sa-tJsfatór-" de expaIl6ão, quando 
~sse pais se beneficia da.s 1nformaçõ~s 
Cientifie:as, das pabe-ntes industrial.!, 1;~~~!Y0~~~~t;~~ 
dos equipamentos pmduzid03. do kno'w 
hOW, enfim, Já acumulado em OUtl~~ 
países mais evoluídos, culturo.l () eco.. ?~,~~~;~t:~~~:~;,?~;r~ 9 de 1ulho ,de nômlcamente. de Assumpção. 

José Ennirio de Morae3, 
O reconhe-cimento di&!o esM·. em SUvestre péricles _ José 

noo.sQ entender, Em boa ccncordância dos Santos - Attilio Fon~ 
cem us princípios da paz e da (!oope.. tanG.. venc1<1o. 
raçi'!o entre as n~çõ2.s> hoje tldo$, uni~ 
ver.c:n.lmente, como OIS únicos que, p:ra.. N~ 886,. DE 19tH 
tiC&tl.OS, assegurarão progresS"o e bem.. Da Com~sSl1o de Economta Só-
clltar à huma,nidade. breopr01êro d§~~f-o:'iiiaj.s~ 

Tc,dlvia hã. uma -segunda lace a. latwo n? 2~.J!6...3_<'~_j&:1::B_-v3, 

Pareceres hS. 887 e 868, 
de 19ti4. 

N' 887, de 1084 

Relator: Sr. A1oS'sio de Carvalho. 

ta. que o GoYêrno daquele Est.a.do es
llerava fôsse obtida, na maior parte, 
através do financiamento prometido 
pelu GovêrnQ Federal, dentro do ~ .. 
quema d!:s Letras do Tesouro, quer 
ooma empréstimos compensatórjos pa
ra cobertura de eventua.is "défic1ts'l 
orçamEntários. quer para financia. 
mento de programfs de desenVOlvi .. 
m-ento. 

Reduzindo, porém, ao m1nimo a c.o
labOração que e.sperava" o Governa 
aJagoano v-oltou a solicjtar, 'i:ind.l ,<;(..1:) 
o ecquema das Letras do 'ttsouro, GS 

'recu:--scs adicionais no valor d:? C.$ 
)4:61,1 milliÔ<es, senda eJ$ 2DQ tnl
!hões, na forma de emprést.imo cem

) pen.<;atório e C1'$ 2611 milhóe,:; corr.o 
financiam~nto parcial para pro~ra .. 
lllaG de desem·a.1vim-:l1to económiev 

examinar no presente caso _ fran- ~a) '. 
nuiamento " outras nações, d~ mi- 5 Er ir" A 'II.ir Pelo Projeto (le Decreto Leglslatl-~... ...... r, Dl 10 _U/a.dl',I,Ot4e.'5. , O d 9" 
nerols Elitômicos do Brasil _ e ore.. - ---- Vo n 6, e 1 IN (nO 130 na. L:Slna-

Em a.viso dat!:do de 'l de maio ce 
1933, o Banco do Brasil fai autc,n:a'" 
do mIo MinlStê!'lu da Fazenda a co
locar à dlSposiçálo do Gnvêrno do g,<;. 
tado de Alegoas a. importância de 
duzento.s milhões de cruzeiros, cm Le
tras do Tesouro, .sérIe "B", com .... re.. 
ZO de 1 ano e a juros de 8% ao ano, 
observadas as disposições da CircU!:lt 
IL' 74, de 21-2-63, da SUMOC. 

lI'ultado de.s;sa análiEe, análise Que não de Decreto Le- ra dos Deputados) fica mantiâ::t fi. 
podrrá. ser fe-ita pOr êste órgão, 'te.. o texto do Act>r~ decisão Clenegatória do rribune.l de 
verá ocupar lugar de major impor- no Campo das utt.. Contas da União ao registro do con .. 
tâncta. na própria fundamentaç"o do da Energia Atômioa, troto d,e empréstimo, no Velor de Cr$ 
pronunciamento a ser formaliz~~ por o Brasil e a Cumunidade Eu .. 200.000.000,00 tduzen.~{)5 milhões de 
esta Comissão de Economia, n pro~ de Energia Atômica (EURA... cruzeiros) celebrado em 11 de Julllo 
pósito do A.côrdo em tela. celebrado nesta Capital. a 9, ""f"rlo entre a União Federal ~ ti Salientava o citado Aviso Miníste. 

rial que a_liberação do aci.iantarotn
to ficaria na dependência da e.sdna
tura do devIdo contrato entre a 
UnIão e o Estado, e que a sua con
tabi1ír..e.ção, inclusive a dos Juros de 
8% a. a,., que COlT€ria.m por COllta 
do Estado. obedecerla às normas ndo ... 
tada.s peJo Banco do Brasil para OI 
caso,;; da espécie. 

de 1961, foi por nós l"ela.- ! Alagoas p:l!'a atendimento 
1!:: dificU, muitas vêzes, d~sociar a tadon a Comissão de Segut'ança Na- com recursos- oriundos de colocaç~'O 

expressão econõmica de wn projeto, cional para .onde foi enviado por .50- de, "Letras do Tesouro", 
ou de uma política, da sue. expres.slw 1i~itação C.() nobre relatm da matéria, A circunstância Que levo~ o Tribll
ou implicações de ordem mjUta.:r. E, senador Júlio LEite, da Comissão de nal de Contas a e:;sa de~L3ã.o foi a de 
na linha dêsse racIocínio, não llesUa- Economia., a fim de po'ler oomplemen.. inexistência, até aqui. do plan~ pl'é .. 
mos em afirmar que só será carwe- tal' seu parecer. via de tt.p)lcação dos recursos COnce .. 
niente â Economia. de um vafs aquilO didos e cuJa elaboração a. Lei nú .. 
qU.8 não /ôr zndesejável à sua segu- Esta providência se deveu llO fato mero 4.069, de 11 de Junho de 1~2 .. 
ratfça, de o as.sunto, Objeto do Convênio ce .. reyogando, no partic-ular. a Lei nãme .. 

lebl'ado pelo Brasil, apresentar aspeo- 3 337 d l° d d b d 
A oplnia"o de"s". 6rg'0 sôbre o •• _ t 't' t I' d ro . , e ..:l e ezem 1'0 e 1957, u ~ OS m lma:n-en e 19a os aos lntlsrês- dof' C '''' 1 

tunto, pala s~ completa. deverA, The- "mili'l ~~ .. e à segurança na-eionral ' .. eflU ao .ongresso ... .Ja.clona. O 
cessà.rlamente, levar em conta o pro- - 6 . mesmo reparo constante de noSEO pa~ 

1 1."'ooi':Clo.S por sua pr pna natureza, sôbrc o Projeto de Decreto Le .. 
nunc amento da ComissáQ de Segu.. à,. politica. econômica ao I gJSJa,tlvo n.9 62. referente Q idêntico 
rança Nacional. cUja audU!ncL-3 entãO contrn to cclebrado entre Q Un.âo e O' 
propomos, concluindo n-ossas c·tmsifie- C lnA t f lld d Estado 'do Coará, cabe em relaça" ~ ao € umpr IJ'O rs a J'rma a e reg!- ~ '" 
raça s. mental, extc:rOOmos com firmeza nos .. presente, em que é parte o Estado. de 

Sala ,das Comissões, 29 de novembro so pensamento naquele órgão técnjco, Alagoos, Parece~nos. com efeito, ao 
de 1963. - FiZinte Müller, Presidente no sentido de ser assegurado ao pais arrepio dos melhores postuledos da 
-- J'Úlio Leite, Relator - JeffersOn forneced.or de matériG-príma. em todo nossa. Federação, a cM.usula nona 1ns .. 
de Aguiar, com 'restrições Quanto ao e qua1quer a.juste intc-rnac1-Dnal COm erita. num como noutro contratos, 
alegado acesso "às naçôes dos nossos qual'Quer nação oU comunidade, o dt- atre.1-'ês da qual nQ Estado que rece .. 
materiais físseis'~, desde que o acõrdo relto lndeclin"'vel de susp:nder os be O empréstimo é imposta pela 
o restringe e a lei não o a,utoriza, seus fornecimentos, mediante dent1n~ união a obrigação de medidas pe .. 
tanto que só são a,utorizadas opera. ~ia un11.aterat. culiarfs à área de autonomia esta· 
çóes de gO\7êrno a' govêrno, de acõrdo como a elaboração de tlgo-
com os 'lnterê...~es nacionais e confor- do Acôrdo er,; a,prêço de contenção de despesas, 
me pronunciamento do Conselho de maior gra.vl~ de nomeaçã-o e crütção de 
Segurança Nacional. _ Sebastião Ar~ do interês.se I ""'J""'. a dispe.ooa de pessoal exce-

r.hr.r - M~Co Braga - Atilio Fontana. I '~~~~~~;~~~::~f:~~;~~ri;\~;~~pafs, sem estabmrtad~, etc. ou o Tribunal ne-t;c-u reglst.ro ao 
NIl 885, DE 1&64 seus mi- pela preliminar da ineXis .. 

!2!Lf;..omissáq de flerJuranca, _Na- nerais êste que formalidade a seu ver 1rre .. 
C1Q1:lg1. iÔbre º pro~Decreto deve sobrepor-se, a n03S0 ver, a todo sendo para manter o seu a.to, 
l&JJislatil1a nO 164 .. 6-63 do._C.àtna~' e qualquer outro de nature~a utll1 .. coro a apron&ão do presente Proleto 
ta dOS DeputadOS <n?J.~ .... 4LllHl:3 •. tária. econômica., juridica ou política, de Decreta Legislativo, 
11" senado)" A sobrevivência e a mberania ec()~ S d ' d d 
~ nômica. de uma naçã-o. se dependem ala as ComIssões. 15 e julho e 

Helaool'! Sr. José Ermírio_ de Mora.:"s dos recursos materiais de Que éle pos_ 1964, - Wilson GO'llçalves, presiden
sa dispor, .só serão d:vidamente con .. te. - Aloysio de Carvalho, R>ê)ator. 

O ACÔl'do celebrado pelo Bra!il com Jefferson de Aguiar Rl'Y Ca-solidadM na medida que atenderem - , - ,-
a EURATOM e cuja apro~açáo "Pelo às conveniências de suas res,ervas de neíro, - Edmundo Levt. - A.rgemtro 
Congresso Nacional está em debat.e de FigUeiredo Eurico RCíGende 
exige, pa.ra a boa compreensão de Suas maté1'la-pl'ima, de que ocupam Iuga,r Bezerra Neto' - . 
conseqüências, algumas considerações. de destaque, pela sua primacial 1m_ . 

Em primeiro' lugar, sabemo3 que a pol't8ticia, as no~sas disponibilidades N.o 8S8, DE ISS! 
mu..tél'h. atômica será, no futuro, uma em min~l"ais atômicas. 
dl1s príncípa-is_fontes de energia. No J!:is por que !mpugnam::s. como 
próximo século, a.s reservas petrolife- e.t!:ntatórias acs inte1'ê~ses não só- eCO
ras e carboníferas terão diminuído nÔmiCQ.9 como da s~guI"ança. nacional, 
sen.siv.elmente, pela exaustã'o das jQ- o disposto' na letra "c" do art. XVII, 
zidas respectivas. ' cu ia .supressão pn:-oomos cO-mo me .. 

Restará, portanto, além do apro~ ac,au-tc-la-dora dos mais legitimos 
veit3mento dos potencjaj,s hldráulicos, P?,tel'ês"!,s <19. nação brasileira, que 
a energia do Sol, dos ventos e das Sobretlld0 pelJ. preservação 
m a r és> que, pelos conhecimentos recursos, capa,zfs de lhe as-
atuais, não darão amplitude 'ao de.. a emancipação econômica e 
senvQlvim.ento do mund.o. defesa interna e externa. 

A par disso. sabe~5e qu.e há no 
mundo uma grande preocupação pela 

perspectiva de falta. d'água e dimi-l~i~ª~;~~~~~ci~r nujção dos cursos dos rios. 
Tais razões nos levam a opInar que 

em todo e qualquer acôrdo lntern.a~ 
cional firmado com nações ou COlUU .. 
nldadJ€s de nações de qualquer espé
cie d'eve resg-Iardar o direito do pais 
fornecedor de matéri.n. .. prima,..r({e SlUl
p!;,nder êssea fOJ"necimentru., mediante 
denúncia unUat.ere.I. lnduslve no caso 

das Comirsões, !J) de agõsto ,de 
_ Sebastlão Areher, Presidente 

F.rmfrio. Hela!;.-.:>r _ ~ Bezen-a 
Neto - Avrélitl Vianna - ZCicharia8 
áe A$sunl;J('do, 

Da Comi8são ___ ª-eJ.ln{t.?t~M~, .tô-
ot§..JLPrOje"to. iJe __ P~c~(<L J~!!JJ.i.$.
latira n.9 tiO. de lj9'!'~ 

Relator: Sr. Aurélio Vianna. 
O EgrégIo Tribunal de Contas. em 

atendimento a preceito c(mstitucio .. 
naI, submeteu à apreciação do Con;' 
gresGo decisão que tomou, em Sessão 
de 29 de agôsto de 1963, recusando 
preHminarmente. registro ao contra
to de empréstimo. no va.~or de Cr$ ... 
200.000.000,00, celebrado em 11 de 
julho do mesMo ano, entre a União 
Federal e o Govêrno do Estado de 
A!agOOS, dando de~ta decisão conhe
ciment.o ao Ministério 'da Fazenda. 

Em 19 de abril de 1963, o Chefe do 
Executivo alagoano solici~o'J ao en
tão Tituler da Pesta da Fazenda. 
P!ofessor San Tiago Dantas, colalJD
racão financeira do Govêrn() Federa). 
a fim de atender ao desco:lel'to no to-
00.1 de Cr$ 3.214,5 mIlhões do PI3,M 
Trienal p,ara Alagoas, import.âl1ci..'L es-

Tôdas essas iormalidades foram 
ctunllridas e o processo encaminhado. 
à Procuradoria-Geral da Fazenda. 
Nacional, onde, de ' .. onformIdade com 
o item lX, do art. 3.9 dG. Lei nume .. 
ro 2.642-55, se proGedeu à elabomção 
e lavratura do ror.trato de rmprés~i. 
mo entre a Unf~o e o Estado de A.la
goas, cujo têtl1'lO foi lavrado no li .. 
vro próprio da'queIa Procuradoria-Ge
ral. 

Pelo AvU;o n' 114, de agOsto d. 
1963. o nOvo Ministro da- .fla.rend"lf 
Professor Carvalho Pinto, 6ubmfteu 
à consideração do Tribunal de Con. 
tas, para fins de regist.ra, o proceSSG 
referente ao contrato de em'préstim~ 
de duzentos milhões. 

Do exame a que procedeu dns 11 
cláusulas elo o011t",to de empré.stJmC\ 
aquela, COrte de ContEts inferiu que Q 
nume'rárto já haVia sido entregue aQ Eot.do peticionárlo; que o têrmo da 
contrato não dizia respeito a um em .. 
préstJmo d.efinitivo, mas apenas e um 
adiantamento à conta de um emp"'s
timo maior a que o Estado de Ala
goas tInha direIto; que .o n.rt. 29 eta 
Lei n.9 3.337 .. 57 condfciona a conc(~e.,. 
são de empréstlmoo aos Estados, M u. 
nlcfplas e Distrito Federal ((ã ('(In ... 
formidade do plano a ser Elaborado 
pelo Congresso NacIonal", e que, fi ... 
nalmente, o p-rocesso deu entrada pa .. 
ra txame fora dQ )Jraoo legal. 

Aute o exposto, na. preUminar, pro..
nunciou .. se O órgão de instrução do 
Tribunal pela recusa do registro ao 
tê:rmo de contrato, uma vez que lhe 
foi apr,esentado após ~t1!l publicaçã.o. 

Posteriormente examInado, outro 
pareocr do órgão de instrução decla
raVa que, preIfmlna;:mente, o conhe_ 
cimento do contrato recebido fora d3 
pra.zo legal depende d'l" promoção do 
Ministério PIlblico e, 'lue, Uno mérl ... 
to", devia ser negado registro. ante 
as decisões p-roferldss peJo Tribunal 
de Contas em casos análogoe, por 
1nObservánc(a do disryosto no art 2 .• 
de, Lei n,o 3.337 supramrnciouad,. 

Em conclusão, o Tr!bunal de Con
tas com unfcou a. recus~, na prelimI ... 
nar, do registro aO têrmo, em face da 
inexistêncig do uPlnno dE! APlicação" 
a. ser elab<JJado pelo poder Leglsla
tivo, e 1st" pGrque, !te a. Lel número 
3.337, no set1 art. ~", ~ 2.9 permitia. 
à União flrmar contratos desta na
tureza. dispen6fda esta exlgênc!n, O 
fll't, 66 da Lei n.9 4.069. de 11 de tu .. 
nho de 1982,' revogou eXl'}re3,~-9mente 
o § 29 su-prac{t,adO. conseqüente-



--
mente. a entrega de ~'ecurJOS pela. 
Ul1íâo às U!ud~\deE:. 0..'\ E'edti.''J,Ç".ão tÓ 
pocte'rá . 5€r feltt medÍailte' prévia. 
tlpt'lY~açâ{) do pl'aho.· , 

A" d;;ciSã-o denegatória do Tribunru. 

a -' ela c:loe-nos, ~~~liª·t~:lf~~id~j'2~éo~~rr:,~ e, como se 1~; de 
. ?-l?loy'ar. "A le; 

~~[~~Õi.:·; 2 de ágõsto rte -Ã Figueiredo, Pre .. 

15~!I~ii~~~~i~~I~ Mattos. "Relat<>l'. 
Rezerzde: - Daniel KrZC" M,;íe:,es Pimentel. -" LoMo 

WilS01~ Gonçalves . .;..... 
t rict::;;:.:'9,,;;;~~;:~~'· - Eugênw ~arros. 

Comissõ~, 19. de agOsto 
(te 1964. - '41~{jel1;iro d(~ Ftgueiredo. 
PreSidente. -"Aürélio ·Vian.nn. Rk1'i.
tor, -' Lin-o de "Mattos ... ,- Irilsem 
Gonçalt1es . ...:..' JOStr·Ermírio . ...:;.. Se .. 
2erra Néto. - Antoniõ·Juéá. -

. Iltil~o iJarrÇ1S'f:- ~V'!{tôfiT!:~,l ... retre. 
Peuoa. de Quetre;!. ... ' .. 

Pareceres ns. 889 e 890, , ' . aç 1924 
.N' 88~, DE lVM 

o projeto, de autoria do no»te Se~ 
n,),dor Lobão da 'Silveira visa' a ode .. 
clareir de utilidade pública fi. Soced,à' .. 
de beneflcmte' dénomin..1.d~l "Lar 'de 
:~,Ilal'üt"; com - -sede' 'euí Bé!ém" Estado 
C-O pará. ~.. • " .. 

.SNI 

ç§.o_ e o : 1 

litar e 
Distrito F .. iert,l. 
viços de 
servidore.3 
nàrotn a esfera 
a'rt. 46 da Lei 
lho <,1e 1963. , Tro.hi:'se do uma sociedade c:yil be .. 

nem:cnte, corr, p~rsúna1idade jul'iaiéa,; mensagem presidencial. que 
que:'de.sqe 9 ano 'de'")947, ~Vem' pl"es~ [Sl"",.t!tUI a. de' nQ 26"de 1'i de !eve ... 
tarid.o ~ i~~sti~náve:.s _s~rviços de am... 1964, cujo ar"guivaments> é 

p=,f!c!ação da. !1J.0e(~ t.omou-:se 
cid, {.~; e ' 

e) as despe.se.s ninda por realiza.r 
rels.cionamRse· com 1\ aquisição de 
Íllater181 permanerite e de consumo, 
instalação de- 5·erv.[~os; cOIllpra de 
equip~nie~~o mecanl.Zr3.d~ para a ct,)~
fecção de fOlha.s de pag.lmento. bem 
cCJmlT> para satlsfaçlio qE: outras 'ne .. 
cessidades da. adp..1~trJ3.çâo,.~·-

III Como se verltica, Q pedido 
créddto feito pelo lI:Xe<lutivQ 'tem 
teir<> cabImento 'PO:,~ vi.s.l i. at,meler 
a. uma situação de; f~t:o e que 
pode d'eixar de ser enfrentada 
presto.. e ol>j.tiv1,I~de. 

Parecer n~ 893. de 19ô4 
'Poedaçt,o final d.2 __ I'.IPj~~.o~ el8 
Decreto tegt,,!aL1:~~~ }~G4 
tWT 131-1\. de l§L_..L..cll.S-fL...li.~-
~Jem).. . 

RelG.tof: ~r. Sebn.,St.:fw ArC"!lC_" ~ 

A CO~lissão apl ~:;e.lJ.tu a l'edJ.ç~o 
oô'- Projeto cfe Decreto Legis,a

n'i'62. o.e 19&:1:' ,ll} l::l:l-A. de 1964.' .. 
dasa,' de ofig'êm) qué mllntém' o 

a.to do Tribunal de ConL3s da'~ UDiãO 
denegâtóóo ae regiStro' r-õ" contrato di 
empl'ést:1ho, llU :rio!ltant'~ d-e 01'$ ,I' 

l.OfJO.()Q{f.OOO,OO' (h'mll ndIhã6 de cru_ 
zeiroo) 'celebrado .t l~ "de' jtilhc'" 118 

. -entre -8. C.tüiâo ~ede":it! e o ·G-ü-
. do" :&St.~do ',do 'CNll'à, com re

cursos proveh!ênte1: -. da - ·I;'(".loco.'çi'ii; de 
"-Letras elo ':('es»uro~' 

Sàla das Sessões, 26 _ de .agõsto da 
196.4.' .....: A,ntÓnto. Ca.rlOs. -1?re:5iü~ntl! • 

Sebastiii.o Archer, Relator. - WaZ .. 
d;u.rgel. . 

ANEXO AO 

paro à infâncía e á velhi;:c desantpa~ Pt19. ·~~C.utiVO: ~~a: (l,dã~a .. 
radas, na cict'J.de de Belé~. ' n-\1~,~f\. d~, ~P0S19ao d~ ~o,trygs çlo O ato do .. "ribu .. 
. Os doéumenta.s que acompanham 'a Mim.::-tro da Justi"G que JustWcan~ da União dE-negu,tórl.O 
propoS~çãq' ptoy~~ fi~.ê. 3: eneid,ilçle do-:a:: 'd'iz:'- - . '$'. " • <f'i •. r-'. contrato de empl'ésti .. 
satlS!az a tCqq3 03, regUlslt9.S ex:i!'Qd9S - a) ni~is' de doze mil servJdor~s" Sala das Sessões. 2.6 de ngósto ae 'provenientci; da 
pó.). Lei n9 91, de' 28 ·de agnsto de tJ:ansferldôs em tOGO. para o Estado 1964. _ Antónill CarllJs, Presidente: I;:;;::~t~ do TeSouro", no 
19.35. ~ sat;e~':' a~ IJV.ssu( pers'()~4Hdu: da Gue,ua,ba,ra, u4aram do direit-o de Sebastiáo Archer. Relàtoi' . ....:-WÜl.. Cr$, 1.000.000.000.00 
de jurídica; b) ~stá ç:rn ~retivti\ fun~ rê..quer{rr· o retô1"no ao 6_erviço dtl fr.edo qurgel. (hum cruzeiros), C:t1ebrado 
cicnumento e stU've d .• ntSl'e.::;:snda.- União, face 'à intErpretação da.da aó a 19 de 'entte o. unIão 
inçnte :ã'-coletividrú.te; _c) os cargos 'de artigo -46 d:a Lei ·n\>' 4.2_42. de t'l de ANEX. ''O AO E .. AR. ECliR N. ã a92~64 Fceedar~aJ. do~E;stado da 
úla diretona não são l'enlUnel:udas: jillho' de 1963,' e voltaram a,os qua.. ~ ~ 

Por ti~~' que.stao técnica le~bslativa., dros do Furicíonal1.smp federal., - a~ ~QIiJ', l!naZ-J~Q..._l'rojeto 4ç . . 
Romos çe opinjãó que ã, ?xph~Ssão, chandô~se hoje, Úlb a jUl'fud!ção (10 Decreto ~rolivo n9 49. de 1(l64 Art. 29 f:ste d~. ];~OO legt::.latlvo ~en .. 
"nos' têrmos do art. 19 'da. Lef. 1'.iÜ· rvti!l!,stérib dH Justiça, porém IDCa... <1~? IdO-A. ãe iWS na-CãSã'ãif tr~rá, em vigor na. data, -de s~a pu .. 
mero 91-. de 78 de a-$ôsf.Ô 'í9:~jl'. Hzadnk em serv-iyQs e corporações roi- Origem). ,11----.---- bll~.ç!l-~, reyogadas e.s dl.'-"poslçoes em 
contida._ no art. 19- do , -deve litareS- ainda' care.. .. ·ües de instalaçâo ç.~Jn~rano._ 
set suprimii:ia, e' em (;on"s"qiiêrlc>l,i em B;n.síila; ..' 
npreEentarr~.Js a ~ :'ci'li:nte emenda: b) conquanto seja polssível de cen~ 

El\fENPA N9 1 (CCJ) a nuneilu como a p!U!sada Ad~ 
!Dlinlsirü\;iio' t'I.eferiu. em massa, os 

Suv:.'imi!-se o u:t: 19, 6. "',seguiLte pedidos rctôrno daquel.~ servid~~ 
€x:pre~&o: "nos tênnos rló artigo 19 res, f) a1u~1 govêrno encontrou-se di-
da Lei n9 91, de 28 de agôsto de 5hte de \l;lna s:tuaçfra de fato consu~ 
1935", .' ' . mado e irreversível. e, ~51m, a no\,a 

,,~ffiíE]];i'iiI~~~aiE:~if,!K~;:r..:.~. a.dministração viu,·se compelida. a. 
~ aceitar o. ônus imrõsto, pê1a pl'~en-

de milhál'BS de sCr"lldores cin:; e 

A ap-nciação d,esta' Com!;;:são fpl 
remetido o présente projeto. de autQ~ 
ria.' do nobre Senndor ,J:.,obão d::, 8iI~ 
"eira, que V'ma a. declarar de "utili
dade pública 'a Sociedade 'Beneficente "1ltr de' Maria", desçlnádá. a. ampa~ 
rar a. infân.cia e a velhice desvalidas . 

. sem a regulari-
e com pt'ecárias pos

dê dc.:ct1P~nho· {i3S ée.ve~ 
e. o'otira~õ:.J de seus cargos, pos
e graduaçoss; 

a p-:tr d('~:m-

.. A Cóniissão de Justiça desta Caso" 
ext\minando a proPosição, apresentou I cl.on.ado 
emenda.. supress1v.a. da express§ç tinos 
,ljlrm~ 49 art. ;. !l"Lef ri' ~1, ~e ~ 

. Faço s"ber que o Congresso ~ac!ow 
nal aprovou. tios t-ôru::..os do art. 71, 
§' 19 da Cortstituição I Fedel'nl e eu, 
~ " . , ,. Pres.idente' do Senado :f~eral 
I>!vmulg·o o, seguinte: ' 

o SR. PRESq,Et>T~ 

(Nogu.eira da Gama.) - Esiâ finda: 
a leItura do expediente, 

Sõbre a mesa - requerlmentos que 
váo EiT lidos pelo Sr. 19 6ecretá1'lo. 

• ~ Sã-a lidos os ~guintes: 

il ' 

'0 ccn2'r~~ NaCiOna;jldeCl:·~t<l: I!~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~'\;~ Art. 19 É mantidQ O at() do Tribu-

nal do- Co!lt.as da Unito denegatório I :~~~~~~~~:~~~~~~~~lr~ de registra. ao contrato l!cslebl'ado ell1 
de 1953, relG.ti.v~mente- à 

COtlSwtuü;ão de aforamento de um 
acrescido d'e marinha.. Sala das Se,ssõ'es, 27 de a~ôsto d~ 

Q salina.. "São Frail~ 1964, - Nelson Ma'CUla'tl-. 
Municlfpió de Ma

cau., tendo. outórg~mte a UnIão 
Federal e como outorg!ldo o foreiro, 
Luiz Xavier da. C05Ça:. '. -

Art. 29- mste decreto lngislatlvo en .. 
em vlgçr na. &ita d~ SU:3, pub-l1-
re~8;S a.S d.ir~iç6e8 em 

~,",; ... "., , , 



Sexta-feira 28 =.".,;;".".=,=~=..;D;;,I;;,Â;;,R;;.IO;,..;D;,;';.=.;;~;,,;O;,;N,;..:a::;,R,;.:E;.;S;.:S:.::O:...;,;N;;.A;;;C,;.;IO;,;N,;,;A,;;L~_~(.;;,S=,;.;êç:.;ã;,:;o=I;,;,I~) =.=. ="=m~~,,;.;Agog-;,;s;,:;to~d:;e=1,;,;P6;;:;,,;4~:;2P6~5~ 
i$l'. Presidente e Srs. Sew lOrigem e de. reexPOl-iâ.ção. Aí é que pelo expediente de que $é valeram os 

que. se trata de up18 de<:líi;- está "o Calcanhar de, A;quilcs. O .de~es.. Cóngressi.stas norbe-americanos .de 
mUlta responsabilIdade, pr1- pêro dessa gente, que é prop'Metarie. protelarem .á aprovação desta leg18·· 
,alto cargo que ocupa o Co- da comércio internacional do café. re .. laçá() espe-cffica, tão necessária para 

;1~~~~~'~~~~~~~n~~H~~~2Sol:ar~"'~.i.:~.~:segup<iQ. por se side exatamente na existência· dêsses o fortalecimento do AcôrdO. Na rea.-verd~'de. de um es:udioso cert1fi.cadoo. lidade, se es.ta legislação não fôr apro-
do café,' especialista vada peJo Congresso Amel'icano, are-

rrão só entre Sustento, para. quem queira da.r~tUe alidade é a. seguinte: haverá frustra-
os cafei-cuI- e. hOlll'a de ouvir n,IIlhas palavra.s. e ção completa do Ac:órdo e i.s.so não só 

sustento junto à Imprensa que queira. para o Brasil, como para todos os paI .. 
puolicáAas, que a manobra oculta dOS ses do mundo. Resulta.rá numa. vel'da.
poderosos grupos consis:1a, em torçar deíra guerra de preços, desejada pelos 
os Estados Un:{l,os da América do ( .. ~ 
Norte a abandona.rem O convênio. pa- importad'l'es e não pelos pa.~s que 

produzem café e que têm no ca.fé os 
1"a a líquidaçã.o definitiva d)s cel'tifi- alicerces de seu desenvolv..mento. 
c.ad('~. 

O SR, LINO DE MATI'OS - Sin
to-me ô2svanecid-o com o aparte do 
nobre Senador Nelson Maculan. Em 
re5cmi>, o nobre cQJega, concorda co .. 
mlgC quant{)" à importânt'1.a ó'êsse d-:> ... 
cumento cOl13.tahte da legislação e que 
a. Câmam das Oeputa,dC's norte-ame .. 
ricllllti rej~itou. 

paramn.r:ibo, Capi t:11 c.a C uian.l Ho~ 
landesa, n::. ~orte do Pr.,is, e m'Ji~os 
outros portos no Par.!6"ual, Uruguai, 
Argentina, 'qUr! se e~prcialiZa..l'am no 
cont:abando do café, ser§.o fulmina
dos, liquideadcs com ao o1.Jri;'.1tcrieGlt
de de" certUicados, qUi! dev.:'rf';o faz::r 
pr~"Va da. proc.edênci'l do 1I:""Oduto ao 
entrar no pa.is cOTIsl:nt!dcr. O Sr. Nelson UacuZan - Pc~o afir-

m::u B. V. Et\\ qu.e o Certificado de 
Também cumpre :eülçar que o Bra- Ori3"effi vale p~lo A.cõrdo. pDr inteiro. 

s11 pOsSU.i uma 'pGde.o?.fl. e carl~'sima O S;t. LINQ DE MATT03 _ V. 
organização pollcia; de r(;prt:ssJ.o dü :8xtl deu ênfase C<Jmple:a a materia. 
contra·bando ao Café, Com os _c;l'tj~i- Ta.rn!Jem é meu pon,jo doe vis:a que o 
cados d;~ origetUi ~e ree;~pcrtaçao. na.o C1ertJlcaÕQ de Ongem, p.or si SÓ, vale 
h~ ma~ ncc~s.-a:n.de de$.<n mã,quma,o Ccnvên.o Intema.c..cnal d') Café 
dlSpend!osa. ' 

, . ! Ouço cem orgulho _ repito - o 

, qUe ccm~ 

ser votada 
(Nogueira da Gama) - O requeri~ na,ção, 

lIlento ltido não depende de delibe-

E' óbvio, aSSIm, .quo! há ·.w~t':- ~en'e lapane do no1}re SenaÓ'or N~lt:Ol1 Ma
boa, ~ente "be.nl' C':.ll.:; dirlJ.tn <:s /cuj.C.n. p:lrque S. Ex!} e um entl-c.d,;oo 
cr~()nis.as das .co-1unas !<, <.Ia~. :1:. QUrus 'na rna~éria. Tem a responsa.bWaade 
nao lntere.ss.a. o ~es:?pl:eczmento da Ide hav~r gerIdo os de-.st.1nos do f:-:;st: .. 
máqUina polIeml flSr a!./.1dora do c?n- tuto Brasilell'o do café. Perm:'ta-m~, 
tra.bando de caf~, NO<l pre;:so .d:zer aJ!;~nas, o emínen:o colcóa ql!e eu d:;.s .. 
por que. Já o d.sse t'~ 195a - 1956 ceMe um pou'co, ~p:mas um p1t:CO. 
- 19~7 - 1958 - 19,)9 - 1SCO -;- QUa11t') ao p;uno secund'ãrio CID q'le 
1961 e 19432 - 1953 e estou rep2~ino.o S. ExlJ. co~o:'Ju o c~rt!n"Cldtl de t;rl .. 
QS"Qra. Bem, na p.9:1'te refe:-i:ntc ao CQn~~·a .. 

ração do Plenário. será. depoJs de I;~e~~i~~cio;ini,vém, Sr. Pr€.$id~nte e Srs. 
pu a o, espEte a o pe resl en- , importadores e eX.lJorta4o~ ~

. d d h d la P 'd' aos referldos grupos - co-

• (Pausa.) _ que. isso aconteça, Dai 

para o 
crédi to -especial de . 
(quinhentos milhões eruzei:l'os, , 
autorizado pela Lei nQ 4.115, de 1962, 
a fim de atender a despesas eleito
rais. 

No pri.meiro caso, se trata. de veto 
, pa.rcie.l~ no segundo de veto total. 

A fIm de conhecer <:l'êsses vetos esta. 
Pretidênc1a convoca sessão conjunta 
do C')ngl'esso Nacional a realizar-Se 
no dIa. 30 de setembro dQ ano em 
curso às 21 horas e 30 mlnlltm;, no 
Plenárjo de Dep'.\ttt1os 

Jo~é 
João AglciPilOO 
Uno de 
E Quanto ap segundO veto Os 

Sen<ldor-es: 
Menezes Pimentel - PSD. 
Eurico Rezende - UDN, 

ban-d,o. :ele não é c.~:'.m tão imia:ni .. 
A Argélia, Sr. P.re.si<bnte - gostarJ.a., ficant.e. 

que os nobres colegas fixassem o que 
combat:e sub-rep-! afirmo - e algumas outras nar;õe-s 

éc;;-~.êni~. esfôrço para desmoralizar o 

constitui o da Africa e do Médio Oriente. há an.os, 
.. não é só no Govêrna do Marechal 
Castello Branco que acon:ece _ há 
anos vêm comprando café do Brasil 
a preços baixos. pa,ra reexpDrtá-lo a 
preçoo altos, a bons· preços. E, 'senhor 
presidente, com êsse docwnento não 
mais pOderlam fazê-Io. E' d~cwnento 
impertinente. é documento - como se 
diria na. giria - xerêt.a, metido a de-
nunclar coisas. pois êle provari,n a orl-

e do 
apelan

ambos, por via 
fizessem chegar 

parlamentares 
semelhante si-

Adlrnj'to, 81'. presidente. que o Ma- gero do café, que é brasileiro, e, PQr
e o Embaixad'or não leram meUs tanto, não pode intéressar, porque há. 

não tomaram conhecimento uma grande manobra oculta nesses 
Explica-se: houve wna coinci- negócios de café para a Argélia, e pa

dência, No dia 31 de julho, data em ra outr~ ·nações da Africa e do Ol'i
que proferi o discurso formulando rJ ente. 
apê!o, o Senado norte~a..meric.ano apro- O Sr. Nelson Mavulan _ Permite 
vou. Qom emenda, a re.rerida le2:1s1a- V. Ex!). um aparte? 
ção, As pomposas manchetes da" ím-
PFensR, dand'Q conta. dessa aprov3-Q9o, O SR. UNO DE J:!:iATI'OS - Pois 
flzeram com que meu apêlQ caíSse no não. 
vazio. Não havia razão para êle, já O Sr. Nelson MactUan _ O cer,Ui-

o Scna-do norte-nmericallo, 'lllque- cado de orlgem talvez não seja tão 

concordarei com a pequuncz da 1m .. 
pqnância se le"VBrm::Js e"n con"li,;m::,;âQ 
a magnitude-, a grandio."idade do pro .. 
blentQ. do café n.o mtin~b e, em par .. 
ticulal', no Bl'asll Mas, para ~ Jvar 
que o con~rabando não é a.:;~:m tão 
pequeno. eu lembraria apenas a últ! ... 
ma declaração do enca.rregado do in .. 
quérito no IBC, a. tornar públtco -
conforme tôda a Imprensa puJl.'ceu 
-.... que uma viagem d3 tres navim re .. 
presentou um prejuizo de do\s bilhôes 
de cruzeiros.para o LBG. Apenas uma 
vi'ageml . 

Ora, o certificado <lJ origem do pro ... 
d'~to não I>ermitirá maIs ê.sse tipo de 
contrábanoo. Não há mais neces';id~de 
de comissões dle- inquérito para apurar 
viagens de navios, porque o ce.fé não 
pOde entrar em nenhum pnis c~nsu ... 
roidor· se não estiver acomp:mhpdo ~o 
certificado de origem. 

Ou~ro aspecto inlpGrtanL~· - que o 
nc.bre senador Nalson l\lt!:culan fiXtJu 
bem - é o cert.:.ficaci.o dJ rc~xpol' ,a ... 
Ção, di'C1\rldiéiã selg horas à':;pois do deciSivo para. as opersçóes de contra

aprovara a legislação. bando que, ho cômputo geral, são re-
não acredhei. Sr, Presidente, lath'amente poucas. O café contra- Sr. Prcs!dente, os negt::;!.os de ct:fé. 

depois, voltei à tribuna. e bandeado; em relação aos 48 milhões em maténa de reexportação, dá mar ... 
pa~ecT;nqh~e d~scr~~~~'E'~~f~U~a~ de saccs de café consumidos, é real- gero a m~~ marot~ras, .ExclTIJ)hfi-

- mente um percentual insignificante. co: a Argellll, por exempI-o - quero 
manchetes grc.ssas e alrgas da tm· Mas aCOITe o seguint.e, Sr. Sena.dor: insistir que apenas exempl1fico _ pDde 
prensa não fie justificava, uma vez que 1.9) com a adoção de cel'tific3.do de .receber café brasileiro sem cart1.f.cado 

aprova.da pelo Senado fl'a origem, sucede que os próprios paisês de or!zem e. como não está' c;iJr1;ada. 

Mem de Sá - PL, (Pau' •. ' __ -Im]}o 
Há oradores inscritos. 

Afirmei. então, naquela signatários do Acõrdo terão t..:na vát- ao vender o Café no seu te-rri!:ório, re
o projeto que combate vuI.:t aberta para, a qualquer mcmen- exporta, digamos, para a Alema.nha. 

sôbre .o Convênio Inter- to exportar além de suas cotas· 2 D) Vejamos Sr. Presidente, o que Sig
Café vai ser enzavetaóo rd pefses não slltlatârios do Acôrdo nitica um negócio desSa nn.turaza. O 
dos ?eputados, porque e qu-e, por este, terão cota prefixada, I?Stituto Brasileiro do cafe, pur::t és e 
'. @.sse.s grupos a apro- como a, Abi.zsinia e outros que não fa- tIpO de negÓCIO chamado especic.l, con

" Tem a. paIavra o nobre 
. Lino de Mattos, 

SR, 

zem J)arte do AcOrdo, ma'S que nelD- .cede um desconto de trinfa por centG 
ciam cêrca de três milhões d~ sa-cas no preço do mercado tntC!'Dn~ic')~1. 
de café, êsses paísea nã.o si:;rnatários O reexportador da zona africana man .. 

simples- pOderiam obte'f café de outras ( ':;ens ,da ésse café P!U'D. a Europa, prat2'~:do 
Presidente mi- e exportá-lo como seu. Então, che~ pelo Mercado Comum, A Alemanha. 

únjcá na gamos à seguinte conclusã..a: &ó -o cel'~ por exemplo, concede dezesEeis pUI" 
Br'asil' tifi.ca.do de origem pooerá estabe!ecer cento de isenção de taxa. ad t'aloiem. 

~ri;~~:~~~~;~i~~fÊ~:,~~~~~R; epú~ a export~'ão nos qU9.ntitatlvo.s deter- fjntão o café. que é bra.tilciro, m~lS me- m!..n.a.dos pelo convênio Internacional não leva d()cum~nto algtun que o pre ... 
de Café, Q que vale dizer que a oferta ve. chega na Alemanha como 3,frlca .... 
estaria dentro da procura i.esejada. em no, isento da taxa de dezes'!c!s pOr 

re- todos os paise.s consumldor-es dO café. cento ad valorem . 

. 
Dl~;W:~~(i'f~j~h~~~": ~',~"ne~~- ent"ndlo eu, Então, naturalm:ente haveria um equl- Qual 101 o lucl'O total? Sim'pl~s cál~ lib-r1o de cotaçÕfs, equilibrio que se c& elementar: trinta. por cento rr.G.ie 

do a.tôrdo manteve até ma1'Ç() OU abrIl de 1961 de2lesseis por cen,to, dão quarenta • 
oertlficaao de e que P:)tlOO a pouco se toi dílu!ndo seid por cen~(), vam<>,s adnlitir, s~m .. 

• 

.. 
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p:'P por e::t'tllpJ:J, O preço me.diO. na O SR. PRESIDENTE: anualmente, para o d.esg!is~e, é 0:;:111 ; na depE:,ndênc:ir.. de -a.prcYt .. r.:[:.o pE:a 
Alei'il.J.nila àe 54,;) dolare~ pOl <;aca. po<,..si\'el que tl. Centj'i1} do Brasil te- icongrt'sSQ Nac~on;d. (NogUeira aa GQ.ma.) - Tem a pa~ d ' 
Q":,-H'UHíl e ~e~s pUl cento de u.?~cont() laVra. O n3bre Slmedor Jo.s~ Erm.frio. nl~a g!8nae preJuizo DO tral1SpOrL~ e ~ Um àbsse.s acô!'ow gr:~il~ement"J 
Vê?N; :H.5 dólares dá ('xatament(~ 2b por ce.~sãc do Sr. Sena-d'or Eurico Re- romeno. saJva'Ildo-se apena.s a l.,;om..lconLran~ ac LIlt.etb.::;e lla~lonal e ü 
d{)J:~l;'::: pOl SIl(':l. Ê::':te é o negócio. p:- ' .... fI. V:u{' do Ri\:1 Doee, que por fi(Qladc. com a l\génc:a lnternaclOn=l 

uma "tral1~l.l~:~.tJz:nha" de bi.lJ.OOO ter construfoo lIlSW,laçóE's t1r.s ffi"l\::: de Energla ALom1ca. concedendo pri-
ancas flpresenta um lucro liquido, SÓ \" SR • .JOSI't .k:nr.URJO: modernas, alidg· dei:;a um saldo po· I' vilêgiOS e tInunidades - a~ repre-
nesl,a dlferença da ordem de uns Sr. Pr-es1dente, Sra, Senad,ores, o !:i1tivo na .exportsção. sentante.s dos paj~e.s - :"embros dê.<:se 
"CrUiP,rlni:lOs' sem moaa llllpar ã.n~ Pre!..~a.~rHe CJ.steL-o Branco, ao assu-' Parece me-,m-c qu~ hâ C) tntulLo Qe 16r~~o, "!;H::'m como SE'l..lio (~cjonúr.iOs t: 
(lHt ,'\pcnas. SI prE'siden1 de: v;nte ma o Go .. ·êl'no, demonstrcu que de- OOS colocat permal'lentel"nente em f Dentos.. \ 
biL.'1Ô?~ ãe cruze1rOS? Vou repetl"r sejava receber criticas e aJtú estou eoncorrêllCla com oS [)rodutos d-os p~ll. j ~pectalista.s e!ll n:utc-rilllsA nt.ôm.lcus 
vint.e biIhêe.s de cruzeiros! ~erto, no~ eu, hoje, para faZl~r algumas que julzo ses africanos, quer a~:rtcolHS, quer nu. estrangeIros t.era<.\ llvre- transIU .. uo 
bre Sel13dal Nf'].~ún Maculr.n'! nec·e2sal'iil5. nerats. quando todo mundo sabe que \pa1.s e curbO Jivle para SU~S ilit"uTma-. 

O S7. Nelson Maculan - Exato. .tU O 'sezuJnte discursO): O pa<lrã de vIda daquela. regtão e Ilçõ~ ~nv\ada.s ar; e.::; I,rangeno. rra~;J.-
~ Inferior ~o nosso.' se, endenteme:-&€,. ae ~a a!Jerra~'a.o, 

O SR, LINQ DE MATTOS - Quero Sr. presidente. t.atas da maior grav1- )que se pi'etenae JW::.tlfloo.l com aber-
tr.'l.a.r que e apenas a vant~gem do dade estão ocorrendo em nosso palSe Para se t(ll' conl1ec;,;rr ... e~to do que sei 'raç~es semeibante:: praticada~ quan~ 
C'!::scontv que o !BO tiã: tnnta por tóbe êles, fiel 8:- meu dever de con- ~sa hOJe com rela.ção ao serVIço do se fIrmaram acórdos do mesrco 
cento maIS deze.s.:,:c~ por cen' - .Cld va~ gre[$i.sta. desej-Q dizer a!gumas pala. aeromagnétlco bR.,>ta ler a edição' de tipo com outros ól'gã1is internacions:s. 
lorem, NãQ estú aqui incluído o lucro vias de 'advertência ao Gov~mo e A 20 de julho de 1964 Meta:l and Mine- lIPO~ e sab~ào Q,ue. pOl t'Xemplo. ,nus 
dá transação c.omerclal em sI. O {\c..fe ra.l M-arket.~·" que on pág~na 3 d;,; c F.staaos Unidos, nem lli seus próp:ios 
en!:-ll co""'" .. ~", .. , .. {) . <ra seguinte: • Jcientistas atóimcos gozam de t_un.'\-
1s~nC:to altnr.de'1:árla porque na Ale. 'nhas -go.r:tnt1M e Olulto meno:; o;s tS-
ffi f!nh,,', os c'Jnhe;cedore'" do café ~ e- a "AtravéS de. leValttamentaa aero- Lrange:ros 

- .. o !!i;.~~~" _ f"\ maO'uêticos e de acõrdo com U.B Qeo. '. 
Alemanha é O sêgundo pais comu.tlII- loglCnl suney. acabe. de ser desco- I M.a,s t.al ac~r.do ~St.à as~na-d() to s\:o-
dor do café - ~abe distinguir o ente berta uma nova fonte doméstICa de! metldo é. ratJflc,:çao ~() Senado' &1JI:-
bra..:.:ilelro do ca-fé africano, e pa.g:l o buuxita, nO EstJ.-do de ArkausltS. ·'}'-ra- : sar d(' e,:;t8 rat1f:caçao pouco \-'3!er. 
café bra.s:leiro a 10 e fi 15 6'ólare~ a ta.-se de um depósito,. de mln~rl0 de \ segtilldo . e. doutrina ex?ed~da Pf'lo 
mo)" do au? n:l.::a pelo cs.fp. af.<::al1o. sienito nefillnlco encontrado há. RI- I ItR:naratI. 
Tem ai o Senado do"!. R.e'i""''"-'"r:t ~1- t d d 'd d 'I 
sUeiro a razão verdaCteira da luto. que guru;. quilôme l'0s 9. 811 este 9 c: a e Agora mesmo. projeta-se c-Omptar 
se está travando no)';' Est9:do~ Unldos de Lit.tle Rock, nr:' mcsrn.o E";<;tado, os ftrros-velhoo de N:ual, HecHe . .::5d-· 
d~ - "'~jC:l do Norte, no seio " ~ ;~eu descoberto 'pela . razaO.,de to..."-"Ulf ex- vadoI. Belo Horizonte, Pôrw Aíeg r'e 
Congres..<::;o NacIonaL parR evttG.I Bo pies.5Ões m.'lgnétlcas s._mUare.c;, à~ orl- 'e outras num taba! de dez Por UJ."ll 
apl'ovaCão d'a legJslaçá:J que cria o cer~ gina~o..s nos depÓ5it~\ com~rcia:s de I preço baEtante eIevQdo, quaAdO gran ... 
tifica-do. bauxita encontradas tambell) Junto \ de parte óraS[;a"- emptê"'.a.!: come a do 

vôq, àQue~a cnàade", ttec!fe Natal e" sulvãdõr tunda sab1'l.-
Foi por i.<;so, SI' preSidente, que dei EspírIto Por ê.!:se ·dEtn.lh~~. ";l:itica~~e QUe I vivem porq~C Paulo Afonso lbe., for-

ênfase f volto ~ clá.-la. ~ B.rl~d que 6e p~de fazer 'h~j~ com OI> estamos pago..ndo soma.s. V\C.tosa~, em ~ nece energla, a preços baixos e el.as 
;formule, duas vezes ao ... r. br€fl e?- "'el'otopOgr,"lfjc~ e ao me<mo dólares, de que o pais não dbpõe, IJ i?rnecem ao cOl1SUlnldor por preço 
te Caste110 Branco e 8:0 Em a.xaCIOI " """'" - d cr cerca. de 'lustro vê"~ maioI do nu' com o uso de clntilómetroo, qU3U 0, se rosse apenHS pal'a um s - ..' .,.: taincoln Gordon. a. fim. de que aDl'o.)S. t I t t ,viço ael'Otopográfico. S.$ nrusas com- pa~a. 
por \"!as diplomáticas façam sentir R magnet-Ome,ros e ou tos ::'lt ·rumen OS panhias de aviação que não estão em. I!: estranho que se tendo gastos ul
necessidade de que êsle prOblema seja de alta p:-el'lsao, poderâ. ver1ficar o boa sItuação. financeim. poderlam ser Illhões de cruzeirOs em ~aulo AfQtulCJ. 
resolvido .. A verd2<ó-'e é que. entre o que cstà E~ pa.ssandO no Brê.'~U, a.quinhoadas. fi por ml\!t.Q meno;<: di~ ?resteI?~se favo:~s dessa natureZa. 
povo brasileiro e o noQ_·:v~- ..... õ1'icano. lnfelizmente nestt: pais ninguém es. nhelro tais ~ervlços seriam fe1t.os, \ que nao se justlt!Carn, ~peciahnente 
ha linmes ,de amizade e simpa tia ( é tudo o que ~L pa~so no desenvolVI. como já ocorreu em mnItos est.ados /' a emprêsf45 de paLSt'.s amlgos e rl~{JS. 
possivel Que, se ~>tn luta. continuar menta dos <;etores adiantados da téc- d-a Bnlstl Jtste paiS que tem melos de salr desta 
nestes têrmos, esta slmp.atla acabe ntca aerü!ot01l1ugnetica. " I + crise pelo seu próprio eSfôrço, e.pfna.:. 
de.':-aparecendo, E' c que me parece Se o RoSS'!lnto é apenas topografIa. lt dever."-'S estranho (lue ~,to es.eja com medid.LS económlcas duras e bem 
deva compreender c E'mtmbcRdor não precIsamo'; trazer equipan:.entos I acontecendo, num~ época em que jOt1entDrdas não pnra dlnlinu1r, e ';JIn 
.BraSil, dêSs'1l poderosa Naçã<=!. e com~ CObr]l tão ext,ens:- área, quan- p!eclsamos econon1!,zar as nosSG~ dJ- aumentar !l produção vive e pedir 
preend ... ~r princ1palIneu!e, qUe nós. na ve':<iade, c Pah, prec1~·a V1Sas e ~~(jcurat utlli2á~las em novos lf!lvores e mendigando auxlllo até pa-
brasileiros. sab-emos o que está oculto urgência de tÚD' servi'l;Q, empreen.wmcntOs nece~!.'árlos no unis, Ira alimentar.se e nâo oolJe progn .... 
DeS$a maneb"!'a, dóla.re ... como Sejam as !ndústrm~ bãs1ca.s, C.5-lmar o pagamento de suas diVidas ex

que .seja pe<;ia!mente as. merolÚl'~lCas ~ petr~· terlores a lengo prazo, de forma 11 po_ 
E' ~vi<1ente, Sr. Pres.idente - parece l"te U' ti onto ''''"'~ qUl.nllcns, as fabricas de fert1.ltz<lntes I der allviar uma sHuação de dlfkvX: 

desnecessário eu in.Sistir - que não r.~ r<:\ .n~ O p . r' e para a produção dE' !londas de p-e- i dade.s passage1re.s. 
vai, nas m!:nbas paLavras, critica 'lOS exclu-lvJ.mente naquele tr61eo. de eQulpamento!' a.g~·fc01as e . 

. ~ole<5a3 parlamentares norte .. america.. . mesmo oorq~e ~ara cobrIr ~essa muitas outrag necessã:rias à nossa Se os nos?S am'gos do exterIor são 
, no.s. SeI QUe é comum serem apre~ell'- lmeu!'a retpão bl'CslleU'a. o Governo E'mancirnção econômica. realmente 'nteresados em a.judar o 

tados tambéni a n6s. pn:'!aman não tem dinheiro nem condições para . desenvolvimento do Brasil, Que no.'l 
brasil?iros, problemas com ~~f:~:~~:,lexecut~r tal prOQ:r!lU\3. Chamo a atenção do ]~s.maratl dêem pelo menos '20 anos para o res-
1ntelramente diferentes da t"< Is.."'t1 me ta? letnora.r da. presehca, em para es~ar~ sem.pre em ,COOUlcto co_m gate d~as dívidas, já que no passi\d,1 
• üt': inddensáveLs. I-lorilollte, hâ várias anos. o as COrUls.,,~~ do Cong:resso e nso o Brasll foj um dos maIores paglQO-

OOOr àr1 as Geol~jca.J Bllr. deJxnr assmar qualqul}r dcctunent,o res do mUIIrlo, s6 se comparando ll. 
Nos Estados Unidns e~tá !'endo n!· '1tuànd~ no quadrUãtero fer_ de mterê..~se nacional, :em ouv:t~z:s' Finlândia, no cumprimento de $UU 

tomBndaóa, a necessidade de nw Min&lS G-er:üs forneceu cer- Nenhum de nós .tem in1.vrêsse em ~a- obrigações. 
D-proYar (; COlnênic Int.ernacional ,., . ó' . Han- botar o progresso do país. tenlOS 
CRfp nlci!rmdo-se que p"'.<:e ln.J,rr..aç e. <: ao gru~o '" sempre em mente e no conção os Ü!'a, se o próprio presidente. RÓr.)"M:-
,desde que aprovado pelO a cm!11Jr,'l ctru três b .h!kS de sU1l'crnos "interêssrs da naclol1alids.dp, ve!t aconselhou, para o seu pais, que' 
deu callSll â ~l€va~ão do p--: de. o."Üllénio de ferro. per~ Não se surpreenda o f.tem.al""3tl ,que o Govêrno só deve ga.star naquilo CI)lt! 
Não 1 verdade, entãc a ~~rupo d4q rotnas\.de alguns acõrd"'s Já f1rrnndo.s venham pode t(}rn.ar~se auto-suficIente. deve-
Un.:dos dêem O que é. estranho (; a sofrer prOfunda denota no Con. mos entender que para o DoMO caso-
es~a.t.lstico.t. Sustentam no Departamento :~a.- g-r~~so. _ nã.o pode ser dif€rente, e é ver-dade 
nio deve' ser derrubado, da- Ptoduc;.3.o M'ner~1. o mapa que. com excecão da u.<:;lna dE' Peixof,(). 

, 'i .,roiopo"r"'!lco da região, n"o o en· Ao mesmo tempo, dê, tnstruções a ne Rio Orand'e o rest-o não tem s:,!~ 08 grupos Que mIC aram cssa pro"!)a- ~ C1 d '1'- I di t 
gamla estão na Bôlsa de NOVa yor!t contreI e ~"J1'a, consegutr uma. cOP!~ quem

t 
e td11'e

b 
~lhParda· pllrar. z:te t a a~ nificação para o 'País. 

:fo1'çar.·do a bai~a do "'!'e~o do café. vou revel3.r aqm o me10 que utm- men e os ra a Os essa· ITlISSaO opa. No caso das 5ubs~diâr1a.s da 
Certamente, dentro de algum gráfica, porque e bem pOssível que AMFORP, o \"'{I.Ior da compra ê de 

Quem o afirma nã.Q é ês:e mode-sW ot1tro:. DoDr~ estarão atuando depois dos estudos H~ltOl; êste acôrdo 13 llh d dói ! 10 I 
representan!J2 dos bras.lleiros de São não sej.a aprovado, Se nào forem s\.1$.... 5 m ões e a.res, ma s m -
P 'ê di' ') j regibes levantadas, com O .mesmo pen'~, lOledl'atamente, "rem", _,alI': lhões como com'Pensa~ão. por se t!S-
r;~';'gi'1nc~a~~~~ Om~~d~~~SD'~;~~al de s .. dquir:'r e bot~\r o pé e1\'l Clima um;wYe7 deixa.do execu~r tr;!)t;:htJs perar. de 19 de Ja-PNefro7 d. !11h9õ63. Bd't<\ 
d t d ~ o dia em que .JUlguem conve!l en· d-- qu.", pouco fIcar ............. " cO',lh~~en ... o presente, f' ma.L.:l· 7, m es e 

'I) meu E"i.a o, "O Es,ado de Sã'1 '-NJ.o.,: ""W,'" "'. dOI d I éd't d 
I snl-l e~{plo:·nç~o. do e pagnndQ o que n.-o pode-o 'l' ~._ o are:> e. mos e Cl" lOS as em~ pau o", que na f'SeÇ"6.c ·Ff"""lA'Yl!c.'l'· de "u .,-, v ~ t li d t d 152 111 ~ 

• d s. Banl1a comprou esse .. l}e. gar, Ser~ mal. um preluízo pa,., a presas. to a zan o ·u o m lo..i,g-o.utem acusa ... a. um pq ero~o grupo S 'd ri" " 700" dóI 
e.lllerlc!l.no c·'? r.,'ar manobran<l'o a Int... diretor, ':ta Oele a ..... e Nação e pelo ::)ue eSUtll1.OS ta'(,~!lrll) e. rrl-LJ ares. 
xa do p:'cf;'o do café. de Minas Gera.t.s. de ... parece que ap~n.a.s dt:'5j,~jamo\\ v\.ver Não se sab~ ao certo o passlvo da 

que 1rlc. fazer uma sIderurg1a em dificuldades. emp!&a. se' tomamos em considera-
o que l'O Estado de São P8.u!o" não aprovE'ftar aquêl(!$ minérIos e at.é I, i ção o ,ônus dos funcionáros estáveis 

fluer ver, mas aqui afirma, ê que a ... uê~ s6 c;e preocupou em querer levar Em resposta a p.:dido de nforma.- e outros, que desconhecemos OS ju_ 
1e grupo está forçando a ba.ixa do ?l'~. a. maté1'la prim-a a preço vIl e ção CIo Senado, o Itam3ro.t1 connr~ ros são -de 6,50/" quando nos EE.UtJ. 
ço do café tão-somente para des:no- t çtlo pro mou que () acôrdo 1á estã em v1itor, é comum paga.r-se 4 a 4,5% ou seja, 
ralbar o Cr' -J, porque atrás d-o raz:r ~~~r(1o!~Yt~!f~rmn n te; embOTa em caráter provisório, 8dla.n~ cêrclJ de 50% a ma.fs do total. Enfim, 
Convêmo est.5" os certificadOS f~ or!· ditando que é praxe do GI)\'êrno fazer I f bul d 

cv salda em gran e €'SCll a, em por .. vigorar, m~st.as condições '~ais acõrdos, remos pa.gar a a O.'5a som.a e 
fim e de reexportação. o que não ln~ serem constr:uidos. "quando se trata de maliéria do in. 241.079.588 dóla.res, sômente na pri-

ressn àque''l gente. Preferem o dia.· nós sabemo... que exportar terês.-'Se na.ciDnal" AdmHe assim, o Meira operação. Se houver emprésti-
00, querem entender-se com o demõ- primas ê mailla.r em fertu Itamnrati, qUe o Govêlno bamMm. mo, êsse total irá a· um nível muito 
~'o, mas não querem nada. com os cer~ !! S ! 'd d _A.... mals elevado. ""* r o. e exam narmos cu! a ooo.m~~ assina ac-ordos que nã.o tão do tnte. 
tifica.dos de origem e de reexport&.Q.ão. o custo das tnstal-9.çôes existente", nas r&se nacional e que tais 9.côrdos po~ 

Era o que queria dizer, Sr. presl· e nM estradas de terro. e f\~ dem ~·er postos em Vigor. imlcamente 
d.en'te. (Muito bem! M-uffO bem!) zermos. uma depreclação ratroã.vel. a critério do Executi\'o, ~o obst.ante 

, 
• 

Compare·se êsse montante com. os. 
900.000 KW da usina Furna.'3. onde 
ser~o g':\stos 73 ml1hõE"s de dólares em 
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Equtpamentos e mais 6<) milhó~s de 
ttruzeiros tudo c.alculado aOS pregoa 
atuaJs. paro uma us1ne. moderna., com 
baIxa manutenção e reduzida despf~sa 
JUiminisbrativa. 

t:ste preço inclui salárIos, cons'Ul~ 
toria, de engenheiros, jur08 e outl'as 
despesas. O eqUipamento cusU1rá 
cêrca. <le 81 dólares por KW,. COmllE!.
fe-se com o preço pedido pela 
.AMFORP c ve-ja·.se o a»surào à.essa 
desastrosa. operação. 

As subsidiárias d. AMFORP, pel"" 
contra.tos, náo podiam remeter mais 
de 10% de lucros. Porém, se () custo 
de sua:;: instalações fôr calculado na 
proporção da usina de Alnel'ic.ana·, 
não tenhamos dúvidas de que teTa 
remetido muito mais, além da assiS ... 
tência técnica que não era. pequena. 

O Sr. José Guiomard - Permite 
'V. Extl um aparte? 

O SR. JOSl!; ERMíRro - PoJ.s 
não. 

1t bom notar que ns Úll!cas Uh~da-
des de valor, no conjunto a AMFORP, O Sr. José Guioma·rd - ". EX~ é 
são: Usina de peixoto, com 170.000 engenheiro competente e homem de 
KW instalados, e as d,e Americana e emprêsa muito conhe'cido no Pais. 
de Avauhandava COm 31.000 KW.· EU, que nflo o seu, gOStru.'ia de ter 
instalados, cada uma, As restantes uma idéia a respeito do assunto, ist.o 
Ilão usinas hidrelétricas pequenas e é, qual a solução que V. Ex\!' poderia 
\lSinas ao vapor arcaicas. cUja vict,s. é sugerir para êsse problema tão dis
de apena.s 15 a 16 en05. existência cutido na atualidade? 
Ilorroa! para usina dêsse tipo. O SR. JOSÊ ERMíRIQ _ Tenho 

proclama-se que, quando necc;3sá- a seguinte impre.s.sáo: Os contratos 
rl0, farão reformas nesss.s unidades, dessa emprêsa. se ven~em dentrQ dt' 
porém uma usina moderna, a vapor, poucos anos. Se ao terminarem ..,.:; 
gasta hoje 250 gramas de óleo com- contratos não fôr feito Um pJ'er;o de 
bustivel por kí10watt produzido, en.. sucata as usinas de vapOr que ':H:..dJJ 
quanto as velhas consomem até mais valem, e preço just-o para as Usi.r.:aS 
de 500 gramas, para obterem o mesmo de Avanhanda~'G.. Americana t> Pei-
1"esultado. Se uma turbina moderna "ato, não há solução. 
gasto. 5 qUllos de vapor do KW, uma O Govêmo tem que avaliâ-h,.;; ho
de..."-SRs máquinas arca,ic'l1S exige cêrC3 nestamehte e comprá-las. MJ.s cvrn
de 10 quilos.O seu valor é negativo .pral' fero velllo e inútil não é pc$si
t; só servem para sucata. vel; não temO.:; condições parll isso 

Não vacilo em afirmar que com êste e, nsnhum p-ais, por rko que seja. 
invest~ento em d6lar~, .poderíumQS Os .contratos. alguns dizem que ter
constrUIr .urna novo. USlmlllGS e uma minam em 1966, outros dizem que já 
nova Coslpa, Ou jp1plant~r a. Dleta~ I terminaram. Então o problema r..ãe. 
lurgia do cobre cuja inex1stência. en- é tão difícil 
tre nós é responsável pela evasão de '.' , • 
34 milhões de dólares por ano na. im- O ~r. JoSe Gmomard - Então V. 
portacão dêsse metal, juntamente com gx~ e pela compra? 
a ind~stria de fert~Iizantes, tão ne~ O SR. JOSl!;' ERMíRIO _ Se tór 
e~sána à nossa agrlcultu.:,'a e o flpro- barato, ~ preço justo. 
veitamento das nosas pintas de car· 
tio, para. t,ran~formá-la.s em en1CofrQ O Sr, JoSé Guiomard - A questão 
e ácido ulfúrlco. de V, Ex~ é o preço. 

Se o GOl.'êrno dispõe de tanto,s re:' O SR JOS~ Im.MíRIO - Pre'1o, 
cursos para pagar êsse preço e.b.5'urdo O preÇo é Um absurdo, a meu ver. 
e em dólareg deveria utilizá-los em (Ret-ürnandc n leitura~: 
empreen<llmenros multo mais út;els â. Há quem d!ga que faltaram cou, 
Nação. Deveria criar, imediatamente, gero e lucidez ao ex-pres!dente João 
um grupo de trabalho e consultar a a 
Comissão de Minas e Energia do Se- oUlart para efetiya.r a operação ago .. 
ruldQ, que elaborarie um prog!',:nna ra am.mciada. Creio sinceramente que 
$ensa to, dinâmico e capaz de ajudai coragem e lucidez dêsse tipo não .üe...."'1.
a emancipação econômica do p'l.1s. dem às reais n~ess,idades do Brasil e o nosso povo sempre repudiou, 

Nem. os nossos n~tos estarão em, O que hom'e fol que O ex-presi ... 
eondlçoes de pagar dIVIdas como esta, dente João Goulal't, conforme intor .. 
elém das que estão sendo aCUI\1ula- mou ontem, aquí, o senador GO~'J,-,"ltl 
do~ por fornecimento do tJ'igo, Vieira, duas coml1;sóes pal~amenta'" 

Pa"l'a àemonstrdr o que os bras'11el ... res de Úlquérit-a, da Câmara e do 
ros 3âo capa.zes de fazer por sua 1,C!'- senado, soUcítaram a sustação das 
ra, desejo sair maís uma vez da IUÍ- negociações, no que foram atendidas. 

Como ferro-velho foram as estra.d~ 
de ferro compradas pelo GoVêrno 
brasileiro, pela União, quando o con
trato para exploração do serviço jâ 
estava quase pez'empto? Isso vem. 
mostrar o Que? Que êsse capital é 
nocivo aos interêsses nadonais. Não 
é produtivo. Não ajuda a libert,lção 
e a emancipação do nosso pais 'J coe 
-pais nenhum. V. Ex:Jt está. 1a.."iuO 
provas, com os de.dos concretos CiUZ 
apre.senta. 

O SR. JOSÊ: ERMíRIO _ Agra
deço, nobre Senador Aurélio Tana, 
a cooperaçã-O de V. Exl,', V, Ex\l diz 
a verdade. 

(Retomando a leitura): 

Se o pa~ tivesse de comprar tôdas 
aa emp:'ês::,s imprestave:s e em mt03.do 
flna...1..:el 1'o fraco, pertencentes Q. bra
sileiros, qlle com mals- razão deveriam 
ser R:~~ndfdcs, não teria condições de 
fazê~]o . .lt porQue se faz um enorme 
e~:fôr':o fm~nceiro para. atender a 
uma emprêsa estrangeira? É1 Claro, 
senhores senadores, Que isto nã-o serve 
aos }nterêsses nac~ona\S! 

·,Se nÓs não controlarmos os inVe,91 
t11llent.os estrangeiros na 1ndústric 
canadense CODlO' é preciso fazê-lO 
muito mais cedo da que pensamos 
t.e.remas perdido não sômente o con~ 
trôle do nos.so destino econômica 
tomo também perde-remos o do nas.sf 
destil?-o politico". 

São pida"Vras de um homem de ('a .. 
tegorla do Canadã, seu miniStro da 
Fazenda. 

Vlvemos numa. época de grande, 
esperanças, mas não será deste. forl 
ma, onerando o pa.i,s no exterior, te .. 
duzindo a produção agríCOla e indus .. 
trial, acreditando BÔmcnte no auxilio 
estrangeiro, que poderemos sal V<lr o 
Brazil. E, reaUzando o que fizeram 
os japoneses: trabalho árduo e efici .. 
ente. com que transformaram um 'tWiS 
sem m.atérias-prímas e.ssenc:ais, num 
imensa conjunto indust.l'lal que j~ 
a~inje húje o terceiro lugar no mun .. 
dI>, na produção de MO. Nã.o de'le
mos aCl"'fdita.,r nOs outr~, e sim em 
nós mesmos se uma e:mprêsa pa.rti .. 
eu1ar como a nossa: venceu sem pe
dir favores ao Govêrllo, com muito 
mais razões o pais tem condif;ões de 
vencer, PO!S detém em J;uas m:íos 1'C
cursos imensos, que nenhum parti .. 
cular possui. 

Mas as distorções nê.ste país são tão 
grandes, que o trigo que é importado, 
é fina.nciado aos mongeiJos. que não 
plantam un'l pé de trigo. Porém, se 
u· fabricante de tecidos precl.iur fi- Enfrentemos cOm coragem o nos .. "o 
nanc-iamento do a.lgodão QU~ comJl1''a futuro e de:xemos de fazer ap.élu!'l. a 
para Sua fábrica. nada recebe, pois países d:> exterior para vir sftlval' a 
hoje nem desconto para as suas du- llOSEa situação, o que apenas rienwn .. <:_ 
pli-c.1ta,:; -const:'gue, a não ser a juros tra uma fraqueza,. imerua d<\ nossa· 
exto;:L"'lYOS. . n.'ute e ce:-tamente não l~vareo a sé .. 

. do as nCS5;lS Slúpl:cas. 
Qu~ os Yerd.ade~ros bra511eira.s. que 

tH:.boJ:bam OU que tro.ba!haram para I F.aca um .!}pêlo ~o Ministro, do."- Mi_ 
êste grupo dêem as suas op·niões a nns e En€r~la para que est'uE1 o cu.oo 
fim de evlt:tr a criação de mais ~'l ~Gm o máximo cuidadO, pois êle já. 
ônus imen~o para as f::-aclS di~,'J{,!!1j~ tem uma grande expel'jênc~a nll CE
bIJidades na naçãO. • MIG cmprêsa que teve de ~nfr.~llt.ar 

Qom dUl'eza o Grupo da AMFORP, 
E pOI isto novamente dec!aro dest.a 

c:ibull6 que o Marechal Casteno Brasi eiro.s, a pl'odução agrop:=c.:ár1a 
Branco e o meu amigo Mauro Thlbllu ZJ&o cf> desenvo'vNl..como ;:ir·,,!::!. e se 
Ministro d8:s Mln8:..'i e B:!1Srg1!lS 1;'·$L::l~ a pOPlllação dêste pai!,! "ontin'lar a 
sendo mal assessorados. ~resce1· '1 razão 3.2% ll.0 a110. !l fome,/, 

que já ro:nda as noss.a.s p o r t a c:; se .... 
O Brasil não pode ter um outro :Il1110rá a nós, como triste realidade. 

5aint Laurent; precisa ter homens do tm:p:y;tamos õo ext~tí.l)r \'\\'a.is ct ... 2ÜO 
tipo de W.sshington, Linco!n. Wi].son, I milhões de dólare.s de tl'i!!0, qU3ndo 
Roosevelt, .Adenauer e Da Gaule. temo.') condições de 'Produzir para O 

(Interrompendo a leitura:) consumo interno e até pa"a exp:Jr
t.ar. como, aliás .fá fêz D MéxlcO, tra .. 
halhando· com afinco duran~c ap:m3s 

Washington recomenda"a, aOs seus Os últimos dez a.nos . 
concidadãos: "Não peçam favores a 

nha. modéstia citando um fato que s6 
tlagQ a.qui para com~a.ração~ (lu..mdo 
o Govêmo precLsou, durante a. última 
GuelTa Mundial, montar uma (íbrica 
de trinitrotolueno que era de absoluto 
interêsse nacional, tive a. honra de 
ser ch&.m.ado pare executar ês.se pro
grama. tendo ali aplicado dinheiro de 
uma de nossas empréS'a5 - cêrca de 
?5.0ro.1lOO de cruzoh''''', quando o dó· 
lar estava na. case de 18 cruzeiros 

estrangeiros. porque vamos pagá-los Ez.queça-mos t;m pouco tlas '10S'5M 
muito mais caro". Lincoln criou um grandes cidades, desenvoI"mnt.-.S um 
govêrno do povo pelo· povo. Wilson programa de cri.n.r núcleos no jnteriür 
4e.u a independência. econômica à. Na dêste imenso pais, comO a1íás, fez o 
ção: llbert-ou os Estados Uni<ios do preSidente Roosevelt em 1933. qJ'Jmdo 
jugo internac1onaJ, até da navega- os desempregados atim:iam alí o to .. 

Ao mesmo tempo, estamos 1nforrnl\.. çã{). RooseveJ.t levantou o paIs de um tal de mais de 15 milhões . g' com a 
dos que o memorandum assine.do pelO desemprêgo de quinze milhões; criou volta parcial ao campo, mêtndos mO
sr. Roberto Campos, quando embai .. o sistema. de aplicar o dinheiro do dernos de agrimtltura, fer~i1izgnd:J a. 
xador em wasl1ingtoD, apenas auto· Govêrno e, dentre em pouco, o pais terra e de!endendo-a contr.l 0'5 inse
rizava o inicio das negociações. era auto-suficiente. Adenauer rece .. tos, que evitaremos a carência de 3 1j_ 

De ferro-velho, basta o que p<:Iss-W:. beu um paf.s: destruído; em POUCOSl mentos e contro1.llremos a inflal(ão que 
mo.!> em muitas de nOSSas indÚl5tria.s anos tornou .. o uma das maiores na- h-oje atinge a quase todos os setoIE'S 
que não puderam ser .!ltualjza,das por ·ÇÕM do mundo. De Gaulle encontrou da produ~ão nadanal. Com o a,pro
falta de financiamentos adequaliQS; uma França dividida, uma naçoo re .. vcitamt::nw do!> pire.tas dos nossos <lt!~ 
assim mesmo, quando trocamos ai... aJmentf'. estragada e em pouco tempo pósitos carboniferos. para a fabl'!c.E\cã() 
gama máquina tren.sfonnam"'- a an .. surgiu uma nova França, rica e pode ... de enxofre e ácido sulfúrico. E com 8-

E5~a fábrica trabalhou cêrca de um tiga em sucata, sem nada. Per\.1r aO l'OM, que outro dia fêz wn emprés- programação de uma forte ind"lstria 
ano e está. para.da. até hOje. N'lnC8 Govêmo. tlmo M México de cento e cinqüenta petroquimica. 
Jledimo.q nenhuma. indenização> nem milh6es para a Pelmex poder desen~ Parece fmpossí-vel que um P3ÍS Que 
pleiteamos venJê-le. ao Govêrno nem O Sr. Aurélio Vla1la - Perrn!te V. 'Volver a produção do petróleo. só nas: .salJn.a.s de M()..".soró pode prcõll .. 
~fll.'~amOS em· qt1alquer oompensaçã/J d,,9- um aperte? i.A$setJ.timenoo do 'tir 00 mil toneladas de 6Údo O:' Po .. 

São essas comparações que pren.\ orador) -.0 discurso de V. EX' vem (Retomando a. leituro.): tás.s.ío, que pode retirar do ar o ni .. 
Mm ser feitas pelo Sel1a.O.O, entre os demonstrar que o capital estrangeiro trogênio que r~eseJ?r e q"lle "!10n:- ~n;O .. 
grupos brasileIros e certos grupos es~ de ocupaçlio é noclvo a qoo.lquer pafs. ""nno> lían:L-'" dJ"!d'''' acumUladas no veitar as jazidas de fo<;f:1to~ {1:) X:r .. 
tr~r.gt.lros que atuam mtre nós, ............... ~ ~...., ~1 t. . O SR . .JOS't ERMíRIO _ Multo exterior e outra.s que estão querendo ues e, dI'! ~,1inas Qera!s t" rl~ .~,,(. f':'J_ 

Quando nÓs constru1mos a nossa. bem! as.mmlr, não sei qual será o futuro Jo. co:n.stihl! com .!iUIt '!')ro(t.'c':':o) rtc:rl_ 
rulina do Juru,pa,rá, no Rio do !'eixe, a dêste paIs. Cada. vez mais nos ta1tl't cola. ne$se Mbd o eml)1·i0"!.12.ti o :Ht~n_ 
AMFORP cOnstruia a sua usina de O Sr. Aurtllfo Viana - Por que eapaeldade para reEolver os n()...t>,5c.s do com diflcu!dad€'s ruE! 'I ~"J""-:"'5(} 
Americana, Nas nossas reuniões de razão e~s emprêsas estão quase ta- problemas dentro de casa, E aq11J de fert.D:rontes no so'o. d"~"r~'1 9 ~rlt 
Diretoria, certa vez discutimOs O preço das ela.s em falêncla, obsolet~, caln .. delxo uma interrogação, Sual será o elevado preço e à fa~ta rie CJM·l'~'C:; 
em que ficoU a nossa emprêsa e aque- do MS pedaç-os, e por que raZãO êSSes futuro dêste país seguindO o cam! .. pa.ra. enfrenté-Jo~ lc~'tmco um·1 ~':~:1 
la e verificamOs que, gua:l'dadas as grupos fazem tudo para que compre- nho de acumular 'débitos? faustosa. de banquetes (> ~':)'m":1'" n~ 
devtda~ proporç9E's. o nosso foi três mos o ferro..veJllO que não ma1.$ lhes ~ões sem saber a!J!'ovel1"r f'U ~f'l'S 
vêzes inferIor 60 da emprêsa estran .. serve, pelo preço atual? Por que te- Desejo mala uma vez cIte!' as pala~ alicerces aqUilo que é m1.'S p,,-·d;VO 
geira, apesar de termos construido zAo? Essas usinas deveriam estar ma .. Vl"EIS do MInistro da. Fazenda W~1ter para o enool'andecimento ela ~~a~t'1. 
uma estrMt> de 40 quilômetros e a .avllh<\sammte lnstaladas •• , G<Ird<>n. do canadá, P"Ta que fIque o . 

nossa usina. ser menor do que a 1!le.. O SR. JOSt!: ERMíBIe ._ Certol gravada em nossa.s mnn6rlas o pens.a· P.2ra. dar um eX!'-fiP'o d;! d<;'~,11i,;~" 
tade de. dêles. E, como é sabIdo, . . mento ~e um. povo que luta. febr.il- tralizacao d,a. nOSSa. t-2rra. b'l,'rll. C', ,n 
quanto J;t'l~or li!: usfn:a elétrlea, m.á1à'l O 8r. AurBl!<> ~lfUiUJ. ""=:. ••• ~. ~men..ij J)9le. &\Ia em.anetp~ eeonO- o que está. aeontecend~ n(l B'-t,-,jo de 
ba.ra.to tka 'o ~k ~.. '4ai. ~_ ~ ... ao "pãiI.. . , • . Mo paulo. onde já ex!ste um1. agrl .. 
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cultura ad'snJ:.ada. porém, mutt., 10rt. 
ge aindn. do que devia ser, 

SOmente ·em Slo Pa.ulo, as necesl .. 
-dades iniciais' de adubos pa1'a '& Ie"fer .. 

bem tHização dos solos ascendem _ estas 
-cifras, em toneladas: 

Senho:.:es Sf'nar;ore.s: P.re.3tem 
la atenção aO êst~s dados. ' 

I 
I 

Nitro~!·ni() 

(N) 

Anldrldo 

i'oo!õrlco 

Oxido de 

Pot" .. lo 

(K20) 

300.000 
36.000 

• 
de exportação, e agol'a quer encala· blica üe. Bl'a~Uia' a orgr..nizar e Pro.. 
Cllll'~ aInda. ms.:ls !&·::;endo débHús mover,. dentro de curto prazo., a "Prj .. 

nem os n{}S.Sc;:. netm pcàerão p::t." mell'a_S~mana de Limpeza públi~u. da 
ga.t. (Multo bem; nmito bem. PaZ"mas) BriLsítn."; num!\. tentativa de chamar 

. a atenção do.s habit.antes j~ta tena S SR~ PRESlDl!:!!!!_ para. c.c; problemas de higiene, de S3,-

(Adalberto Sena) ".Dem a. palavra o ne.umento e de Múáe pÚblica, a fim 
nobre Senador Wil!lOn Gonçalves, nos de S'. Exe.. pos~a 'realmente dar a 
têrmos do el'·t. 163, pafágl'afo 29", do esta C.apital as pr(,11"ogativas al'tlf:
Regimento Inu>rml. ciais ou aficiais que tem de met.rópo-

l~ bras:teira. .. 
O SR. WILSON GONÇALVES: 
(Sem reviSão dO "ãrããa;:;sr:-presl- v.O E~·. ~:i~~:;terieir~ ~ Pe~1'Dlte .. 

Senadme.,., socorrí-nle. da > .' • 

I pl'OV'ldêncla .. ,eonst'mte do parágrafo O SIt. WILSON GONÇALVES _ 
do :R.egirnento. porque, Com muito prazer;_ 

dei;eJ'Lva fa"Zier Uge1ros co.. O Sr. IIeribllZtto Vieira _ Nobre 

I 
i~~~l~[~~ ~; . .mto ugad-o à vlda Senador, já que V. Exa. anuncia & , embol'a tenha para U>SO preocupação do Exmo. Sr. Pl'efeito 

__ -',.-____ .,-_L_______ não CCt:llSegUl falar pelM com os a,ssuntos referen.tes· à saúdo 
.- multe, natute..Í8 'que Cil.- pública de Brasília,' quero, por inte'r-

836.000 

Estudos recentes comprovarant que Enquanto det.e\lll"amOlS daG 
pasta.gens convenientemente ndu\ladas fontes ne.turais e esbranjamo.s 
cfiCrecem gado pare. O corte dentr.o de TO em fo1gQncas improdutivas- 'mesmo 

importando sómente par~ d .. _ 
dois e três anos, enquanto as não neces!dade,s: gastamos cêrca da. 30 ml .. 

aOS de! bancada, e Por- médio de V. Exa" pedir a S. EXa:.· 
que na eventua.llià~~a.nça, do P.S.D.,· olhe, Cllm ma·'s atenção,' pal'e .. o 
nche.1 que o assunt,) não me au'tOrl.. hQ5"pital de ~ que df.spomos, o 

6 . .sollcl~r aquela inscrlçáo es- '?;s~;~li.,l;~~j situaçao é,' não apenrt3 
d mas de fazer Vergonha. 

~~~!l!1l;?!~ ~~~il~~~~~l;~ dias tilre pe.ssôa de minha \ I:~:;;:~i:o~ internoada., ocupando ap:rrI ' pa.gando oito mil cruz~ürOS 
dom1l.d8. E' lamentável dizer-se. 

mas nem roupa de cama. suficlente h\" 
existe. () lençol era de berco: C'.t~ar.dG 

lh6es de dólares, anualmente, na. Jm .. 
adubadas sõment~ ° fazem em qLUltro portaçllo de adubos, tnSetiel<1aa e pro..l' ~~$~ 
o seis al1o.s.· dut-os slln.tlare.s: • =-=,,,,, 

::rni:;~ifu::'iii'C-IL fl:on'jii;' '. o traveSseiro, que nã.o· t!:1hfl . ,t: o~ pés 'ficavam- a descoperto 
e quando .se 'cClhr!.a . os pés o tr~ves .. 
seiro ficava de~coberto, Teve G duen" 
te' de. mandar buscar roupa de y;p..ma 
em sua própr'EI. 'casa. O médico ,'ceei .. 
tou, com.o, (Beta. 'leite e Uma, ma..s ilfi.Q 
haVia leit.e e Uma" no hospltfll 't""ve 
também de nlanqar' buscá-l~ em .s~UIlo 

\. r 
I",poTtaç~o \. j9S3 \: 

--------~-------~------~---~ ~ i US$ .US~ I;:!f:;?,:~;t~~ It~ 
A~uooa ........................... 1 2B .. S66.000 17.118.000' 
;rn.etlctd6~, eta. • ................... ' . 7 . 8~. 000 1:1.160.000 

J ~' ..;.' ____ --.:'~_.J.---__ :~_~_,___. 
(',-

TOTAIS. •• .. : .... • .. ·:·1 31.750.000 t Bl).Z78.000 

E o nOSSo 81stelM d. distribUição Outro fábrica, pequena; M'lUU·M .. 
(los recursos fina.neelros é de tal mo. pelo grupo Lundgren,. um 
-dl" incongruente que' enquanto no &!gnificante, precisando 'de d.;~eiLvõi
Estado de Goiás a· despeso._ da Ulúáo vimento •. está senoo melhOl'ad·a. 
!foi, em 1963. de menos de 3,9 ·bPhõe.s P-erna:mbuco é um dos setores. Rã 
Ide. eruzeIl'05. na De1egacUt. do T~ou_ pouco, 'tempo, dirigi requetlmento 9.0 
!ro em Nova Iorque dE'..spendeu .. s:e l..i.Íllisténo das MInas e -~:~~:hJ:: 
8.7oo.ooo.ooo,doo quals; desoontando.. d11l<lopafl\ mÕlltar. eln • 
"" LaOO.QUO.oo.1 re!erent.s a amort! •. onde " !nltúsl1'Ut de fertm"""'l ... 

.' As enfermeiros pa.recimn ter 
<e:r'O'lÍl.nli".í,;Ciil:Uj;;tada.s compul~ôrie..tnente: 
.. a mniCr má vontade. 
~e ti o' Hospital Distrital de .ara ... 

ama .. Os médicos se empenham. com .. 
o maIO? e.sfôtço, pará dar sentfdo di
!eriCnte li organIzação. ma~ nâo são 
bem .suced!dos. lutam sõzinhóS. O S'~. 
Mor .Prefeíto prcplSQ. (,lllar maIs p:'l,ta. 
tss.,o, pois é o ÚUlcO .lugar p~.ra o aual 
o .. h~blt.ntes de Bra.sma podem cor-

r lIóet\çiis. seUs infortún.!os, nas sua.s 
1 Quand() podem03, vamCs 

para o de. Janeiro. e 'quen\ não-
tem. recursos 'para pa,gar ~ :passa f'tên:J 
carí..~síma.s. tem que morrer à míngUa 
no H03pH.a1' Distr1ta de Dr2sllio. ES$a. 
é t\ sit,uação do Ho.spital. O 51". prc": . 
f~Jto ·de Brasília, antes de fazer a So

da Sa.úde.' de-ti"erla. Voltar sun& 
n"'pltal. Distl'lool de' 

é .o ~pêlÓ que f~ço a 

IÇões de empré'Jtímos, resta d.1nde,. a llcss1vel, . wna refina.r1a 'de petróleo, Além dêsse problema.. qUE é tunda
~ortLa absUl'da de 7,400.000.000 de 1lt"U .. pola ê.sse Estado pode distribuir pe'.. montal, porque tem cart!,ctcrís~icas 
zeirosJ gasta naquela Oel-sgacia., na- tróleo ~a. Wt1a a zon.a. nordestina, naclomis há. 9 pr'o.b1ema ,de lJrasllia. 
QUêlp. nua. ~e vez Que possuI estradas de ferro, OOU10 cida.de, como eomuna, C0l110 se rO-

Braslle:ro.'3, 'lu~i oom irdor e l~" de roda$ém e o prIme1ro p6tto, de lUun1c1pio, e sfi.o êõsesfproblelllas ,!ue vem r&--
Jtrloti.smo po-r esta ·terra de tã.o grande grande Olla.c!o, que recebE; na.v:las do dizem 'r~paito ê. oomuntdad~ que ha- que é preclgO 
potencIal, que pode .ser uma da.a na .. exterior. '.'~ bJta ~o seu ~erritório. I _ . r;.r.1ncipalmente do 
çõe.s mais p!>dero.sag CIo mundo, o'que não recebi resn-csta. até agora: .No e Municipal rlhern 
porém, não pode ser conseguido 6Ô- entanto. eo:;!.;.\ ref[narta. (laTIa. p~ .. a tt-1 ••. C._O"n,l.O sabem03f dentre todos Os Pl'Od- co.m a pl'eocupa<:ão elB 
mente com pala.vl'as, nem sô!nente rt\r () h1drogên\o e, flx'3lld.o o nl~r08'ê- Q1.le, em qualquf'.r époeA-, Ms e e conSOlidã~l$ -def,nitivaID{'n" 
rc:-om pensamentos, mas atuando com d remota. antigüidade, têm pteo- Isso· não Ocorrer, e'staTfmcs dia 
IB. máxima. fir:lTIrze, em' todos os aeto.. n!o dO RI' t-E':r19MOS um - ~s elementos cupado os govcrnnnte$, (\.lInbam-se~ ofereoendo a.rgumento.s Ci'nvill-
ires da produção nacional. rr..a1s tmport.M1tes p~~ o .solo brasf. entre os primeiros, ta probleu191l de e t.entadores àqUele.3 que ainda 

Sigamos &si!. rom1,nho. 1emOT'u0o.s leiro, que.é o n1trog~lliO na forma,. de saúde pública e de higtene. ~!:o~~,~~~ de nosM Cap.ital 
E:empre. desta orient.ação que ençeJ;Ta.. a~6:úa, ~~ suI!l,to c:te amõnlG.·, acldo. verdade, em tôda terra com ·cer- e el):teltadas dI) 
'o segredo- dos grande3 fcitos das gran- nl~lco, mtrato de câ}c!o, uréa., e ·q~al.. de civilização,) 00 -problemas de 

. Id.e~ naç6es . quer outra substânoIa que pos..sa ser do de tal rrtarielra essenciais Exa. aprecia tLSPccto da mais 
.~ (, Sr. jos4 Gu;omard ..,... Permite a'brorvida pelo 5010. . N guv.~rnllnte gravidade, e· suas palavras, Que 

lV. E:t" um aparte? (Assentiment.o 'do R.ooIme:qte, tcmos.cond.l(:oes de pr~ deixando depoimento, mostram qUê estl\ 
'orad.or) _ Gostaria de. saber - te .. duz.r tudo isso, mas vunos ~,crlfl.. .i~~I;~~í:~1:d~esCÜldO multo sério e muito 
t>ortando-me ao que' 'V,. Ex' falou cando um;pouco tôd.a. à'nou~ econt).. ntun dos zetV1CO!J b!tslcos oU 
8.indo. 'há p{)ueo ....: se no Estado qr.e mia Interna querendo comprar CJJl- da comunidade que. ViV'& 
:V. Ex" tão brllha.ntemente repl'ef:en ... prêsas arcaicas, e pngEtZ;t1Q p.or el!l.s 
.ta exJste Slguma coisa em matéria. ·.de que não valem. O fato, nAo é abEolu~ 
produção nacional de terti1izantt=l. w.mente na.tuarl em se ,tratnndo . de 

O SR JOSft BR...."\>'lfRIO - Term.i- uma nação, em cra'JC1ment-o e que pre
mremos uma fábriCa em setembro cisa.. de€·snvCllver....se ràpldam.ente·, 
próximo, para fosfato de cálc1o, apto
lVe!tando o depó.sito· (.'IA.. zona de Tg,q, .. 
~açu. A F<>Sforlt. de .Ollnd." n!o 
monto'u fábrica de ad.ubos. 1'êz ape .. 
!nas UMa concentraçãO, procurando 
!melhora!' o minéno. aumen~a~1do a 
'Droducão de f<lG!ato para. 24% de 
fP .. 06 
d 

prec.1sSmos servir ~ ttr~cfsa.'noo.· tra. .. 
balhar para'.n Nação, concentrando 
G.S nQSU\s lqêre.'l numa étlc& el~vada 
de <I"'". de si, OlLte. de p'nss.r em' ai. 

Era o que eu t!nh:l a· di~er a05 S.e., 
nhores. Senadores, r..orque {) 1"a15 
atrall"e'5J3l\ t1!flc·uJds.des na \·eriaa· nau 
SÓ ·do cef-é, .tnaS de fodos os produtoS 

em 
menta-

011 ~xtreM.!l..m~nw 
venhrun l)g::"G.vGndo. 

t'h-'vl.da, ê~.ses pl'obllJ
ma.q da comunUl!tt1e. _ : 

Dai t.er recebido, com ,!n\l.H.a eB.tis
façã.o. a 1nf.(}1-ma\,~ó, ~'C fonte st'tul'$.t, 

qu~ o Sr. P,t-efeito jnIUlÜGiPál. ~o 
DT, Plill:O Dallronhedê. ·,terla fqÜQTj.
zado" o Deoo.rta.rriento dê L!mneza Pú.

L 
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o Sr. Hertbaldo ltieira - Quero di~ 
~r a V. EXa. que SOu daquelt'S que 
pensam que é irrever.:;:[vel a localiza. 
ção õa Capital do Pais em Brüsma; 
e (!ue devemos criar tôda9 as ccndi
ções para· que a Capital do POis per
maneça em Brasíl:a. Estou prf,nto a 
dar minha colab'oração, meu entusj::ls~ 
mo u&ta obra. Mas é pl'ec:.,sn (file o 
Poder Público ajude nos",a Jutn, que 
parece ser inglória. pOroue nos anima. 
t.ão só wn de::ejo patriÓtico, sem que 
tenhamos meios de rea.lizar o que so
nhamos. 

O SR. WILSON GONçALVrs -
O propósito de V. Exa., Benadc-r He
rjbaldo Vieira, coincide com o meu. 

Ape.saf das grandes dificu:dades 
que t;vo de inicio, 0.0 me 1nstG.Htr em 
Brasil1a, entendo que é de nos ,'O de
ver, não s6 como mandatário3 do POV!) 
brasileiro, mas principalmente como 
brasileiros, residir em BrazIlia e ne
senvolver o eSfôrço necessário para 
que esta Cap.tal se torne, realmente, 
no, CQpital Federal e na metrópole 
decantada. pelos que se deiJotaru .levar 
aprna: por sentimentos, abstra:cloJ da 
realidade. ' 

Bra'iJ1ja tem uma Ca1\lcterjst~ca. na 
tua população - a qu~e ma'orl.\ é 
cxtrama-mente prcvlnc:ana, r.;to a 
mIm, até c-zrto ponto, 8:5l'ada porqua 
ainda. n;J.o sou consider2.do hom:!m do 
asfalto, Mas, a mentalidade provin~ 
c':'ana che;Ja às vêzes até a algUns ai
n?,ente.s, e eu aproveito êste en~cjo 
em qUe dou relêvo (t iniefativa de Se
nhor Prefeito Munic:p:lI para apl'eciar 
r:'!:pidamente um a.sp~cto caracttri.'>ti
co de Bl'usf1ia: fendo a Cap:ü~l Fe
deral, sendo Q Metrópole tão d'ecan
ta de f\gora há pouco, :[1(; Superquadra 
em qu~ resido, não sei por Qb..-a de 
Quem. talv~z ccm objet:vr.s louv?ve:s 
de evitar que os veículos entrem em 
velackiade no interIor da Quadra, 
<:pu:;eram à passagem dos caros d6ts 
ocst1cUlos aos quais chamo "Muro àe 
Eerllm" 

10.0 sou hOInem viajadl), no exte
rior. m(\5 tenho a impressão de que 
ohst!culos com a me.c::ma fina1!dade 
em tal altura, não ex'ste em terra 
nenhuma do mundo. ' 

. saia razoável um ligeiro ob-:tâculCo, 
já que ~e anuncia a instalação de 
um parque infantil na Quadra Mas, 
com aqueZa altura, 1&0 .só mesmo po
de revc!:lr mentalidade pl'ovinrtana, 
de prov!nc!Qg Que não conheço, A 
mim parece um umuro de B~~rllm" 
embora não tão alto e s~m dividir 
duas Ideologia.s. Jaruais conse:~lIiu o 
meu automóvel, apesar de dirigido por 
um, h('ID motol'lste, tr6n'lp"r o :>bstá.:. 
Cl lO senãe ligando a. primeira. 
Ê3s~ aspect.o.s revelam ":te Brasília 

pl"=~isa de tra,balh(} pedagógico para. 
€TI.Sm!U' o povo, e a alguns d<ls seus 
d rl~('ntf>.'3, como comPlementar wna. 
ec'{,ctF' 

o St Heribaldo Vie:r.1 - Permit.e 
V 8:<:'\. outro aparte? 

O SR. WILSON GONÇALVES _. 
CO:n prare-r. 

O Sr. HeribaZdo Vieira _ V, Exa. 
deClarou e'tar lnIcl'mado de Que a 
pro-; .dt.!1c!a foi adotado. para obrigar 
a reduzir a velocidade doS C:ll'ros por
que talvez se vá constru:r ali Uln par
q~e, !nfnntil. Lembrei-me d'e um epi
.<:od:o: um conterrâneo meu tinha um" 
faz-end!?, Nela construiu uma. gara.
gem e uma e:;trada de rodagem, por
(lu<, la compr~l' um c'3.rro, Nunca o 
comprou, Talvez na . Quadra onde V. 
Exa, res;de jamais se conlJ!'etize Q 

ins~alação de um parque 'nfantil. .. 

O SR. WILSON GONÇALVES -
O muro. já está pronto ... 

Agradeço a oportuna interferência 
de V. Exa, 

Sr. Presidente, concluirei minha.') 
observações. 

O Sr. Heribaldo Vieira - Permite 
V. Exa. outra interrupção? .(Jlssentl
mento do orodor) - Aliás, JlJ.'!tlfi-

canda O meu pe::simlsmo, quero dizer I Federal. Brasília é ainda u.'n muni
que, ~.Q. s~per~~adra 206, do lPAS~, cfpio cuja rend~. nM pOde supo.rtar 
a rua:s anti.ga talvez de Brasi11a. dos- os enc:u-gOg Daturais da. llrópri:l. Ca
de o mieio se anunc:a a plantação de pit:ll e a ação do Sr, Prefe:to Mun!~ 
grama, No ano pa.""sado resolveram cipal tem qUe e.ó'tar condiclonada aos 
plantar, e pJantaxa.m. Dep013 deixa- recursos ('ue recebe do Govôrno Fe-
ram múrrt'l' ti. grama. ~ àeral. ~ 

O SR, WILSON GONÇALVES - Ma.s. Sr. PrE'.s:dente, quero re-ferir, 
E' o destino de quem natce, morrer, .nc.sta oportunIdade, à. preocupa.ção de 

Sr. Presidente, como se vê da.s pcu- que o Chefe do Executivo de Brasília 
nas oo!1,>idera-ções que temos feito, está. imbuí.cto no sent:do' de equacio .. 
com a interferênc:e. oportuna do no- nar os problema,<, da Cem unidade e 
bre Senador Heribaldo Vieira, sob vá- dnr relêvo ao problema d'e limpeza 
rios zspecto,s, Brasílb, demanda cuj- pública que é lIgado à cola,bol'ação 
dados, Nc, instante em que o senhor d:reoo. do povo 
Prefeito Municitml E€ preocupa com . • 
um dos problemas mais ligadOS à. saú- Sendo mna. popula(;ão, na ,ma maio .. 
à'e' 00 povo, não temos dúvIdas ce que r~G., constItuída pCT homt'Us humildes, 
S. Exa. igualmente exam'nará outro:. v~nda da zona rural do Norte e Nor
problemas de"'ta Cap:tal, com o cbje- de.'~te, preci13a ser ('."iclerecld'l para 
Uvo elevndo e pnWco de !~olucioná-los cooperar e aju&1r~ a ~ ac:ünirustla~ão 
em breve p"azo mUnIcipal nO. solu"a'l de !Se pr{lblema. 

. : Bl'\15Íl!a é uma c:dade turIst~ca, vIsf-
O Sr. Joaqmm Parente - Permite I tada diàr;amente pOr estranf{eiroq' e 

V. EXa. um aparte? j bra':i1e~ro.'l. vindos de todos rs pontos 
O SR. WII.SON GONÇALVES _ que ~recisa se, apre.':iCllt.ft! etJ:n caroc~ 

Com muito pr;1zer. terist.Jcas de cIdade clv:Il:7lda. 

- O Sr, Joaquim Parente F.-:5t-Ou Faço, portanto, 81'. Pre~1dente, os 
ouv:ndo cem atençfio' o discurfo em mal>:;. ardentes votos p9.ra. qUê esta 
qU2 V. Exe.. d:.sccrTe sôbre as neces- pr;mcira semana dedicada. à lilupeza 
s'dades de Brosflla.. TamlJém, em plr~ pÚb!fco. de Erasmo. po.s:Q obter 05 
te, estou de acôrdó com o Sen:-:.rior mo.',s cleva<1os e reais reSu~t1dos e que 
Heribaldo Vieira. se converta. eemo é pensamento de 

Nesta opOl·ttU1íd'r.d~, por um never 
de jm:t1ça. quero também prestar o 
meu depoimento sôbre o Hcsp:tal 
DistrItal. TiYe meu filho por dois 
d:2S internado no !iG.'Spital DIst:-ital. 
Conieszo que tinha. daqtte:a Casa de 
Saüde a mesma impressão que o meu 
nobre cOler.a Hetibaldo Vieira Hoje 
e minha idéia ertá Inteiramente mO
difipada. ,Reconheço ex'Stirem, ainda\ 
mmtn'S' d'e.flc:ênc!as e um dos prlnci
p~.!s motlvúS é a €s-easEez de verbas, 
mas, ao que me parece, o atual Se
cretário de Saúde, sc"tuindo na!ural
mente U-.<; determ:nações do nõvo Pre
feito, Dr, Plinto Cantanhede estará 
atento a €-:f-e-s problemu. E''J)ero Que 
em 1:1l"eVe 0.<: f;:;lhas venham 8 ser cor
ri~ídas. Azcra, (luant<> ao qu~ foI dito 
c?m relacro à n~sa. Quadr{\, sou vl
z,nho de V. Exa. e estou Inteiramen
te (te ae6rdo ... 

O SR. WILSON GONÇALVES -
E V. EXa. só ten:. de tr'3.u<;pOl' um 
mu1'O; eu, dOis. 

O Sr. Joaquim parente _ .,. por
que a Úl1'Co. diferença do no.~o pG.ra 
o de j'muro Berlim" é que na nc-~sa 
QU3.dra exi.Ste liberdade dos dois la
d"". 

O SR. WILSON GONÇALVES -
Temos liberdade de quebrar os carroo 
atrave::.sand'o os dois muros. ' 

O Sr, Heribaldo Vieira - Pe:mita
me o nobre o~or esclarecer aO Se
nador J~)[lqu:m Parente que o cato 
tY.>r mim citado ocorreu com pessoa 
de minha família, e não foi hã muito 
tempo, m3S apenas há três semanas. 
Não é cDisa antiga, mas bem recente. 
Re~SQItei o esfôrço dos médicos que é 
ml1~to gra.nde, h?,61co me-:mo, mas, 
iTIferzmente, êle.s não têm obtido re
cursos, Houve até um caso in teres
€a.nte, um vIzinho do~nte ressenti.a~ 
se d0' frio; como não existiam mais 
e~bertores no Hospital tirarãm O co
h!?rtor de outro doente qu.>:l já podi.a 
.;eptlr fr:o e passaram parn o que 
~ão pedia suporta.r o frio. ~3te fato 
ocorreu há. perto de três senlanas. 
~em os médicos nem a. direção· do 
HospHal são culpados do que se p.assa, 
mB$l aquêles que não dão as verbas 
para atender a essas 1efÍciênc1as, Os 
médlccs têm procumd'o suprir essas 
falhas mas, não podem fazer mais do 
que estão fa.zendo. 

O SI{. WILSON GONÇALVES 
8r. Pre.sldente, procurei Ealientar ini
cialmente, no meu disctlrso, que Bra
sUia precisa de um plano para sua 
integração. Os problemas municipais 
são graves, são numerOSos, dependem 
d. ajuda d1reta do poc!er Executivo 

S. Em .. nu"il 19 Con11'esso Bra.c:iIeiro 
de Limpeza Púb1fca para estudar e 
procurar uniformizar a le<tLslnção re
ferente ao Msunto, em todo o Pais. 

No instante em (lue me COn!t1'atUlo 
de bom grado, cDm O Sr. Prefeu,ó 
Mun1c1,pal por essa tnickltiyD.. for
ml1)o os maj.c; ardentes votos para que 
~ esforço..<; de S. Exa. rejam oorc!t
dos dos seus reais efeItos. 

Apelo para todo.s aquêles que resI
dem em Brasília, qualquer que seja 
a sua cond~ção sOclal, no sentido de 
que, d'êem todn " apoio e colat<oracão, 
(l. tim de transformar Bre-:H'a na V6I'
dadeim n:etr6pole brasileira. (l.!utto 
bem, 1.!llltO bem). 

O SR. PR'lSIDENTE: 

(Ada;lberto Senna) - Sôbre A ml:.o;ll 
rec::uenmento que roi ser lido Delo Sc~ 
nhor 1~ Secretário. ' 

E' lido e aprovadO O seguinte 

Requerimento n9 334. de 1964 
Nos têrmos do a.rt 212 ite!Jl. lU, 

letras i e 1, do ""'1teil.mento lntenio 
res;ue~ro rt.Il.l.eS'Sa. RªXL&iilir~n~!a'- dá 
Comissão de ~cultura cIo projeto 
de Ui ds, câmar,ã.':nLM._de..: 1964 
(!>rojeto dEt LeLl!' .. ~.557,1h60 - na 
GMª,.Jle_QãeI)lt. _ qlliL~j.cn:i.a .a.- E&
cola AgrotécnlruL <!e_ Vl;era~ª~ ElotndQ 
2najj Ger.~_~ .. ª-á _outrll8. proyl
~a_. 

Sala das se-.s.sãe.8, em 27 de 9g&to 
de 1964, - SenadoT José Ermlrlo, 

O SR. PRESIDENTE: 

IAdalberto Senna) - <LPmjeto a 
~ .. ,se--1.('J.eJ'e~ tL._r~;.!j:rh1ll;euto- ,S.2l'á 
també!lL..§)!l!!mlnhado omls.Ifu> de 
AgriCUltura. 

Acabam de chegar á me:;a várIas 
redações fInais qUe vão ser tidas. 

São lidas as seguinte 

Parecer n9 094, de 1964 
ll~ .. AíLe11'end1! .40 t;enado 

_ªº-E1J)ielfL.~ _L_êi._ila.._ Câmara 
n9 129 de 1964 (n9 2.17.Q::BJ de 
J§64.1i'ã-vãsCf. (íe-~~!lem). -

Relator: Sr. Wa.lfredo Gurgel,' 
'A ComLssão apresenta a r.edllção 

da emenda do Senado a'O Projeto de 
Lei da Câmara n9 129, de 1964 (nú
mero 2.170-B, de 1964. na Casa de 
Origem) que autorIza o Poder Exe. 
cutivo a'lrlr ao Mlnistérjo das Minas 
• EnergIa o crédito esPeclal de Cr$ 

3O.567.300.00u.00 (trinta bUhões qu!
nhentos e sessenta' e set-e mHllões e 
trezentos mil cruzeiros) para fIna 
que especIf!ca, 

SaJa da.s Se.<:.s:õe.s, Em !t7 de agô.sto 
de 1064. - Antônio Carlos, presi. 
dente. - Wa1tredo Gurgel. Relator, 
- lCdm"Lndo Le.m. 

A.."lEXO AO PARECER No 894_64 

No ar,t. 19, onde se I/!: 
"Cr$ 1.150.000.000,00 (um bilhiio • 

cento e cinqüenta. milhões de cru .. 
zeiros) para. aplicação nas usin!l8 
de Palmelr., aarcla e S1stema SOtel
ea., em Santa catarina'"j 

Leia-se: 

"Cr$ 1.I50.00D.UOO,OO (11m bilhão. 
cento e cinqüenta milhões d.e crn .. 
zeiros) para aplicação nas Usinas 
paltneira, Garcia e Sistema sotelca. 
li!' Usina. da. Ferradura do comércio 
Intermuniclpal de Eletrie:dadc. sen .. 
do para e$ta tUt.ima tb' serem apl1 .. 
cados pela Eletrobrás, em Santa Ca.. 
tarina, Cr$ 30~.Ooo.000,QO (trezentos 
milhões de cruzeiros). 

Parecer 0 9 895, de 1964 
ikdj!Çqo da e-menda_dQ.sen.u!o 
~g. :N!q. de Ler-da. C4.n~arct fi'. Çi!eJM4(jiri:m~.dç 
;964. na Casa de Ori!Lelll) ~ 

Relaotr: Sr: Walfredo Gurgel 

A comissão apresenta J.. a redação 
da's emendas do Senado ao projeto 
de Lei da. C!unaJ:\a nO 121, de 1964 (nú ... 
meto 2. 171H B, de 1954, na. Casa de 
Origem, que autoriza o financiamen .. 
to ele papel par" Impressão de Jor. 
nais, revistas e llvros. 

Sala das Sessões, em 27 de agôsto 
de 1964. _ Antõnlo CarlOS, Prest. 
denl.-, _ Walfre!lo Gurgel, Relator, 
- Edmundo Levl, 

~O AO Pl\B.ECER N' S9j-64 

~mA N<' 1 

(do Plenário) 

Ao arl, 2', I I': 

Redija-se o § V do un. 29 comO 
se segue: 

"I 19 - Para as emprêsas lmpre,s.. 
soros de jornais. cuja edição diária, 
semanal ou mensal não fôr superIor 
a 5,000 exemplares, • para ... empre. 
sas edItores de livros. o financ1amen
to poder! aUnglr at.\ 50% (clnqUenta 
por cento) do custo das im.portações 
e aquisições no pais." 
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= .= 
!mWA n? a 
(do P1e.n<írio) 

AfJ art. 89 : 

I ~~i~~:~;:iõiix!';;';(:~'a;~da emprésa con- rúiil do PrOjeto de Rr)!9J.lK;!,o· n-:ffié1:o tona aa_'yomis~_llieJ'Jg.ra._que 
importado do sem.ese, diata. drscu"sAo e vota/fãr ela redação Resolus:.ão nl? 37. ,..Q?_lM~_de Jl.U~ 

IJ cota pt'ov1sórla 33 de 1984.:' aposenta Orrana:o Pmto de E. oU,.. 
emprêSM. H Êbía das Se-ESões, efn 27 de agôst<l . ~lLn,º-Ç!WK9 ji.~ ..Qb~re.~ã~·J?oifa.~ 

Substitua-se a exprfSSã.oi d 1064 Guido Mo:t}a-n rlai PL-3. do ~artr9 dª .':1ec·Je. 
e ., . - :-..i.....:.. f~l' a do seüãão 'Feã~r~l; ---

'Em diScuSsãg a redacão fm~1. eP(i'u. 

l ,Jl~llil~~~I~;I~~~,li~fi!il!jriii!!!í!!i!ilii!;....!.!~:l.j"·Não llavenci.o (!~uem q

l

l"Ül'3 us\:\,r da 

• se fará •. ," 
pela seguinte: 

. cs far-se~á.· , •• " palavra, declaro_a ene.;; ..... a{td. 

EMEíZ'IDA N9 3 

Ao art. 1Q e seu parágrafo úniCt)! 
No art. 10: 

Em vOU.ção. , 
b~Tenadotes qUe a aprovara 

o.. ]:e~manêcer ;~ell·ados. (Pau. 

a) Suprima-se a e."q}ressão, 
caput. assim redigida: 

no ~tá aprovada. Vai é nrom'!l1<!acãQ.. 
,pausa) . 

... .. de que trata a presente' lei 
b) Sub.stHua~se" a expressão, 

.. 
nO 

Sala. das 
de 13640 -

agô~io 
Está fmda a hora do eX2edlen~e. 
p~','~->:--""- - ~" . 

eaput: ," 
após aprovsção , .. '

Pela seguinte: 

fAdalberto senna) D~ acõrd::> CJ-m 
o voto do Plenãrio,.p::..$.l-se à imed~a
ta d1sCU~ào e \'ota~h(; da,) l'edaçoes 

ORD&\1: DO DrA 

COMPARJ~CEM lUAIS OS SENilO .. 

-s.~.. . .. contados da vigênein. 
~ ... -C) No pal'á-grafo único: 

Substitua-se a expressão: 

". .. da~ pre.'3eht~ cláusula 

.. I 

.. 

HES SENI<DmmS 

Jo~é Guiomard 
Vivaldo Lima 
Arthur Vil'gilio 
Lcbão da Silveira. 
Eugen!ó Barros 
Seba~tião Arch€l. de 1964. Nogueira 

.Adalberto Senna. -
- Heribaldo Vieirw. 

Pela s~gu~nte: Victorino F'reire 
Joaquim Parente 

..... ' do dispost.o no a,rtigo .•.• , José Bezerra 
d) SUbstitua-se a ex;pressão; Walfl'edo Gurgel 

'Pela :e?;;tS~i~ente .. ." Parecer n9 897, de 1964 ~~I~mX~MgirioFigueil'er'o 
.. cota " R~ão jjnal do P.rQj~t!J.~d&_Jt6~ I, Barros Carvalho 

EMEl.'DA N9 4 so.lii~à "?jf $:- ltC1OO4 fJJle-...apo" {pausa}. Am;élio Viaum. 
sezrta....D~Ei:nto de SWl"'a",1lO o'.l'em huelr~l' u~ar da Armando Storn 

(do PlenáriO) car o de Ch'e e da Portaria.,L.PL-.3,ln',,",vr •. "Iec'laro_,' enterrada. Meno B1'aga 
AcrEscentar ao artigo 11, do Pro-- ua ro a. ecre ana úO SeJMl~ ! Renato Silva. - 16 

3('to o seguinte pa.rágrafo único: @&iat que a r..pruvam, O SR. l'RESIDEN!E: 
"parágrafo úniCt • ...:.. Incidirão ta~l~n,:-J.~Oç:l'.:'''ll~~~ Direwl'a :ar..resen.ta a. permanecer .~ntados. (pau-

to' (Adalberto Senna) _ Est.á finda 

bêm na. proibição dêste as do projeto de Resolu· 11;'~il~~ijl~i~i~~~1 tiora do Expediente. prêe.tts que distribuem 1964, nós seguínt.es têr· 
t.ltulQ de A lista :te presença acusa o com. 

• parecimento de 39 S1's. senadores. ""'ENLA ,.. • RElSOLUÇAO N9 ''', DE 1!J064 
(do Plenário) Pa:::::a-se à 

Ao art, 1.2: ORDEM DO DIA 

t " Discussâo, em turno único, do 
Substitua-se o ar , 112 pelo segu1n .. I;;'~rl.,;,i. cy;~~~~~~~~~ Pl2iefõae L.ê.Lªa3!"f1ji?r.ELllume":" 

te: _, ro . @,:!Ie 1963 (n' 3.617-B-6l • 
• ;. "Art. 12 ~_os contratos de finan.. ri,à Cá,::..ª- de ongeffir_m~~ __ dele.r-

.-:.e;lamento, -o Banoo· do Bra,sll S. A, lnlna n morlz.açao ~_m:::t..rgens 
e.do-\:.i.tá as bMW4 de, adiantamento das rodOVias do Nordes_te, cOm 
admitidas sôbre as garantias 1'Ie3.1s árv01:e •. L (Ç!!!.[.el!ª4~,"_Qftm::.~,ColiíÔ. fi 
o.fere<lidaa pela.s emrprêsas benf'ficla... C.OD.'i.~.rXS.á..-Q.. Jie_e..tenos '!.bauagem 
Ç,a8, respeitados os limites esta.beleci- J)~ta..r.mn:e;.âam.e.llto.~de._água.s,. ten_ 
doa na presente Leis". I AQJ!are.«l'ces .. (rus. 637, 638 e 639, 

Em dis';:!J:;&8,() a redução. Im::..I. de 1964.) > das CÇlmis5ôes de COm.-
EMENDA N9 8 Se nenhum Q')3 Srs : SenLUoJl e~ de_ tit.u1ção e Justiça, pela. constitu-
(de Ple.náTilJ) discuti·la, encerra1'ei a. dis. clonalic!ade e juridicidade; de 

1 Transp')rtes, Comunicações e 
. Ao ar,t, 13: Obras públicas, pela rejeiçâo e de 

SuooUtua-se o a,rt. 13 PCiO segulnbe: 1:~~~~~éJ~;~:~~~;~ Floonç:lS, pela aprovação. 
~~. Art. 13 ~ O Mlnfst'"o dia. Fazenda. o projeto .. 
é autorlza.do a. ofel'ecêr ao Banoo do ser (raU_ DA 
Brasil S. A., em nome do T-esouio 
NacionaJ.. as garantiãs necessárias e 
a baixar instruç6ea. pal'a" a. fiel exe .. 
cuçil(] d~sta Lei". 

EMENDA N9 7' 

São ltdos-fL aprovados 
tmilLtêií , . 

C/,Art, Ó Ministério da. Indústrla e I 
Oom-él'cio supervisionará 'a. fabricação Qi$.CJJ.,~·~'º.~_em_t"Ht.no "Ilntco,~ da de 

Inclua~se, o-nde couber: IJ~~tl;~~~~~~§~~~ 
do pa.pel de imprensa, no llQÍ8. para. reQ.ª,cãa..Jij.p.J~l" (ofer~cü!a.. p~la Co.. I ~ut!iE 

I b t I +r. m.issã.o.-D.ir.e19.tl\.~eHL~É.;':L~a~e.cer I' 
áSsegurr o regu ar a as ec me'flw e º' n? 890, _ .de....l964.)..~.,do ~PtOjetc de bein conhecer do aSStUlto, es, .. 
norma.L ·funeio.IJ.a.mentQ da. im~ten'S8. de •• õSl"'; ;Resolução n' 38, de 106!, ~..e:" ~u: lendo os paroo~res pl'ofe-l'idO:J 
no território nacional. tÓl:J.a_liã::rrÓ:ijJ~ã!i::p'ix"~.t1J.ta,_ que o projeto e verifiquei que êle 

.............. ' 11\.1 EJ."'..quanto o papel de jornal fôr f!Õe à dt§~~çr..o Ijc Gnvê;nc dOlrr.erec.'u todo o cuidado das OOm~s" 
pt'wu:l.ldo, no pa1s, nas condições do Êslãct~~C'eí!t:ã:. P-lfotf~t~.Tlsf!l, sõe.s que sôbre o mesmo se manifes-

, Art. 59, d.a Lei n9 4.137, de 10 de se-li~!~~~i!~~i~ªI~~ PL..a:.=Ã)),.'t.QniQ.,A1JZ!!,~to_G?:pi!l Cs,.. ta-ramo templ'O de 1962, o preÇo de venda.serA O nohre Sena-dOT Wilson Gonçal~ 
fixado e co-n+;ro-lado pelo 1I.imlstério como rela.tor da Comissão de Fi-
da Indústl'ia e Comércio, > nanç.aG; t.e'!e ensejo de demonstrar 

§ 29 A venda de papel de impl'ensa qUe a matéria é. efetivamente, 'rel~~ 
68 editol'as de Uvros e empl'êsas pro... vante pois não ,apenas culda<io do as-

prletál'ias de jornais e revIstas -tar.. I::~~~~~~~;;';~:~;~~,;~:;':~l pecto turístico das rodovias que pos .. se-A mediante ,contrato, do qual uma, Sal", das Sessões, em 17 vir a beneficIadas oom OS 
(1) via será remetida ao'" Mini~tériõ de 1004. - GuHfo Mondin apro'''"", I ~,"~~'T:,~b(~ cogit.a.<ios no proje-
da Indústria e do Comér~jo. " te o econômico de pro~ 

§ 39 Não sendo a produção de papel das suas margens, das riban-
de Imprensa na<:lonal, suJ.iciene. ao Requerimento nQ 337. de 1964 dessas rodovias e de outros 
~tendimento das necesslda-d-es do eon- - - técnIcos que a matéria sus .. 
SUmo interno, será ela distrlbufda de NQlL~d~.~~letra. 1', por cerOO que 1s.so não deve ser 
fluu1efTa. equitatlva, de acôrdo oom o al§o-P~L..R&giro.~nt{t Interno ~requeiro apen~s nas rodovias do NQj,~s .. 
percenwM 110 e\>t\2'UmO totttl de pa- di~e~m.:9ll:C.MAO-P1\ta-4--1.lLe· bl'u.silriro, mas em tôd.as as ou .. 

\ 

<. 
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ll'J..5 do nDS!:D país, coma acontc-ce nO sllia e. em pal't!cular, com numcl'O-' O SE NOGUE:1R.<\ DA GA).!A ""'""';' Heplto, entretanto, que nao tel1nQ 
sa.:;, crian(T",~ que freqüentam o.: CO~ .II. .... r"""1.eçl ao nobre Sena.::lor Eurico nenhuma aa.vert;eucia oU queIxa a Ia .. 

wt.:.1U
o

eHo. ~ ~,J.~ 1- -.' I zer contla a admini!;traçao do COle .. 
Ú p:oJeto m~rcce li meu Juizo, e. 1eg1o.s: e 6.lld:un pelas ruas desta c1- Rez~n<1e a va losa e expre&:.1va. co a- gio Mansta, e que lá contllluaraQ 

Ci.':Ll1or acolhldu do 'E,~Jlado, q 'e devJ d-::.de, CUjas vidas correm r1.Sco .1.rn1- boração que oferece !W protesto Que meUs três netos e quero amda acres ... 
~,;..,Jrová-lo, para que se adote em nos·. nente devido. às fossas numerosas, ora formulo desta tribuna. oentar que o meu tercelro neto, pvr 
~J. terra ê~se nõvQ me!h no.mento de Ique fOl~am abertas nas ~superqua<h:as, D zia cu, Sr, Presidente, que d~ l:iorte, havia saído. um pouco antes qu.e 
p:'O::ção uas rcdovtas mt.r.a;:'fl.D.J';' do n,o pe-nodo de construçoes <!os, e,<!it !- do,s meu.s-à netinhos, um de 11 anos e OS outros _ lá continuarão, :ep_to a 
pa!" '.... elOS. a~erta~ de modo <I. antl-hrglem- outro de 7, cairam num posso de cêr- buscar as luzes de que neccSSltam V:l .. 

u nobre Seno,dor 1,V.dSe,·v. ('3-(mç~I-lco e ate ~oJe, perman~"m no mesmo ca. de doze metro3 de profundidade, ra sui in3tl'UçãO, inclusive porque, 
\- y.;) em dis-rurso pro:t\mcto :lOJC n~->w estado pr1m:tn'o, à espera de qlJe o situado nas fundos do Co é<rlo MarIs- além de se tre.tar de e.stabeleclmentQ 
ca~:.:. teve ensejo de trs1.á.r do p:"o", descuido infantil possa mostrilr que ta estabelecimento por êie~' frejUen- efielente. estão êles habltuaá'Js are
t!lewa qe- B:a.sll~'l, falando da. :-,~u~ I elas ainda _ eXistt.lU para funci,onar tado. O fatO ocorreu qur ,do os me- ceberem liÇÓê'S de professôras que pu.'>' 
lut.eg>L\çao, nao so do ponto ele vl,:,ta com,t? um ms~rumento de morte e nin~ deixavam as suas tarefas 0000_ suem alto nível, educação e c(,nhc~ 
\ conu-mlco, comu também do SOCla1 trage-dla -da v:da de.ssus crianças. lares a-o tim do dia. de seO'unda.-fei- cimentos dldáticos necessáriOS ao LU

~ CJ!turc.~. Acentuou &.,.nec().S'~.cJl1de ) O Sr. Euric,) Rezende - permite 1'3. Pelo local pa.s~a.va., na ;:Oocastlo, o sino de uma críança. A profe.:sÓ(3 do 
e CO~lVeILH)C:a ~e o Oo\'e~no, nau re- \i, EX1lo um aparte? " nobI~ Senador Bezerra Neto que teve do mais velho dêsses ffi-:'US n~t.:.!! 
t'1l'dar por maIS te:mp~ a vl:~:j,ta ~m O SR NOGUEIRA DA GAMA _ ensejo de testemunhar o B.contec:men. iOl. como OS direto: do ColfglO, dei;'" 
d.pfirUtlYO d?$ Mln!Stenu3 e a·Os or~ Conce{\e~'ei um aparte ao nobre Se- I i) que poderi,a ter .. se transformado velada na a::;.s.i.Stência pr~t.-'lda" E.:. t,;HI 
gJ.~~ fed~erJ:!s ~ra esta Cap __ tal\" nador Edmundo Levy, que já o ha\'ja numa, tragéd.1a, se o ,socorro não che- satisfeito com o colégio, e, por1s.:o, 

l\a~ f>.squeceu S, Ex ~e a,cen".lar solwitado, e logo etn seguida a Vos- ga.sse a. tempo, F'ellzmente. com as acentue. mais uma vez, que [la mmha 
tambeln o aspecto d,e a.a.st~ia cumo sa Excelência fõrç-a3 certamente dadas por Deus _ critica e no meu protesto e:{cluo a i:iua 
cidlcte, como "urb~', fOC3.lrza~~o o '. o ma.1.s velho elos meninos con.seglÚu administração. Ma..s o meu objetiva 
lado da saúde públlC8 e cta h~gH~ne, O Sr Edmundo Levl - V. Ex!). está tira.r d~ lama fecal o mais nôvo. que é d.ecisivo, definitivo, concluSlvo, D;:;'-
pa1'a mostrar as grandes lacunas que abordando um assunto que merece Já estava se afumiando. Segurou-o e, ~ejo extrair de Um mal Um bent:fic o. 
aqUi ainda eXlSwm nesses setores. todo o de3to.q4e, tôda a atenção não oom é:e, novamente, arrjscou-se a Não quero apenas protestar pelo fato 

Estava eu exa.minandQ o projeto só dds s.?nhores Senadores como de uma s1.>bmersã.o agarrado à8 tábuas e que ocorreu com meus netinhOs. Que.
n·-'J~·a. submetido à d~cussào, e que tôda a população de Brasília e t>rin- às margens da 'fossa. Houve um ver ... ro pedir a.o Senado que- me ajude a 
t . .:'&b.l exatamente da arborização da.., cipalmente de sua Adminis.tração. dadeiro milagre. Foi a Providência fazer um movimento enérgico 'unto 
Il'Ulrgeru das rodovias e da constru· Eu posso dar testemunho 8. Vossa Divina que saltou assas duas cr1a.n- às f.uto:idades de BrasUia. para que 
(,:io de aterros e d~ barrogen.~, quan- EXN:lência pela lembrança de um ÇM dali retiradas ao fim de de~ ou e.sse.s fossas sejam fechadae. Meu {lO. 
do o nobre Senac.or WU'son Gonç.al- ftlto ooorrldo no ano passado. AqUi, quinze minutos, Pelo Irmão HÍ!ár:o, Jetivo, vindo à tribuna do Senado á 
V?s focalizou o problema de Brasilia na Vila Planalto, uma críança cail} um dos diretores do Cal~g:ç dos Ma- convocar meUs colegas a que nos OI'
wb 'ê$es ângulos. numa. de.ssa~ rOsGas e morreu afoga- ristas desta capital. tanlzemos numa comissão extrapa;r: 

Ve:o·me então a idéia de dizer ao da em fezes. Nã{) censuro, de modo a·gum. a a.d. lamentar, embora, mas nUZ!l-8. com~s 
nUnlstração dêsse estabele<;unento de Mo para atuar. numa COffiI5.SaO pDrQ Senado que não são apenas as rer- Essa..c; • fossas foram abertas e a.té ensino Não pretendo retl:r.a.r 00 meus fazer o levantamento. de tôda..s a~ fos

dovia..s do Nordeste brasilejro que re- hoje nao foram fechadas .. No ano tos dessa esoola em mtude do que sa.s abertas no per~etro urb.ano de 
clamam a. construção de aterros e c;.e passa.M demmciei casos identicQs a. ne t eu Pel fato nao são re-s-on Brasília, e. à .medIda que tn'prmos 
barrageM, mas, infelizmente, lamen- ê~te. lllfeLzmente ÊSs.es casos ~n- aá~ cc os . dir1:"~tes 'dêsse esta~leci- e!ênc:a da. existência. de~as f~as, nos 
tàvelmente, a nessa próp:-~3. Ga.p;tal - tmuam a ocorrer. Como V. Exa. estli, ve.S "'. vârios tocals em que Se encontram. 
B:asflia. denunciando, recentemente aconte~iS ... roent-o. ~ fica. fora do colégio nos essa comi~ão chama,':'á R si o com-

Quero aproveltar e. oporturu.â.uac com dois dm seus net.inhos, fato alJá,s A d to.sSâ estab le lmento EStava promisso de pedjr à autoridade munt. 
em que ase:;im Ole man:fe.3tQ sôbre l;t:> testemunha.do pe"o nobre senador Bc- .tun nOs ta;acta coger~a por Umas tA .. cIpal o seu fechamento sob peno ~e 
vantagens do projeto embora ràpi- z~rra Neto ,que ajudou. até, na salva.- bPe as adr n'ão poderiam adivinha..: O fazermos, nós mesmos I J.l.fu'Uf 
.L t ! 1 d t"'" t"'r çao das. cnanças. V. Exa. é muito uas p es t O onsáve'., bem!) 
.... .'lrnen e, para a·ar e ou ~vs a ... - oportuno e poderá contar com o apoio do que. ~e tl'a.a:va.. s r .. esp "'S u". Sr Presldcnte. de têrça.felra aU ros de tapumes também necessários, 6em duv'da sao as s.uto iaa.a.. q . 
rec~am.ados em nossa Capital. d?s Srs. Senadores em 9ua1quer ,mo- di i em BraSília Capital âbandonada, hoje, estive vacilando se deverio, e'U 

Vlm€rl1!;o pa.r a.q~e, Brns!lia seja Vigia.- c;eTa..s de falhas', Como bem 8-centu-ou próprio organizttr uma frota de ~a. 
Um fato que acaba de acontecer da. na sua admiD._straçao e as faml- o nobre Senador Wilson Gónçalves os rnlnhôes, enchê-los de ~rra f' levá. 

recentemente, na últIma segunda-fel· lias qUe aqui Fesidem tenham se- re ponsáve!6 são as autoridades da 11?S aos fllndos do ca.lég'_o MartEta a 
ta, com dois dos meus netinhos, UnI gurança, tNtnqUlUdad~. relativamente n~sa metrópole. f1m de fechar aquela fOl5Sa., 
Ile onze anos e outro de sete, com ... aQS seus fBhos coleglais. Não se explica não se justifiCa Q.ue, Nunca fui tlomem de Btttudl>s ~ 
ooram~me na obrigação moral de de- O SR. NOGUEIRA DA GAMA - após a construção das editiclos e das escândalos. mas estava para tomar 
nunciar da tribuna do Senado a ln· Sou muito grato ao no~re Senador ledes de água e esgõto nesses edi!t.. esta atitude, no jntujto de fixar "X)In 
cúria arumnistrativa <ias, autoridades Edmundo Levi pela ma·rufestação de cios essas fessas permaneçam abertas ela Um exemplo e chamar a atençá<l 
que dírL_gem Bra..sflia. a flIll de que a sOliedatifda.de que me oferece e, tam- recebendo a. água da. chuva e man~ aSSim, extraIr dêsse fato um ensIna
popul~çao flque sabendo que nós bém, pe_o testemunho que a.presenta tendo o lamaça.l de matéria fecal on... mento defintfvo, uma lição salutar, 
tambem estamos semp:e prantos 8 ao Senado de um acidente OOOtTldo de Já. morreram diversas cdanças, obrigando essa autoridad.e a cumprll 
erguer nossa. voz de plotesto contra com WlltJ. criança do qual resultou a. confonne declarações de meus apar .. o fieu dever. 
estes fatos que ,ocorrem lQJlle~t~- morte desta.. teantef.i. Além àe outro, já sucumbiu, 
\'eln:entc. à revelia deGtas admml.S- O sr, Eurico Rezende _ Permite também. o filho do Sr. Franisco Ga.l .. 
traçoes. V. Exa. um,aparte? vão, porteiro do Bloco 4, da Super .. 

O Sr. Argemiro de Figueiredo - quadfa 208, do IPA~!E. DepOis" de 
Pel'mite V. Ex um aparte? (Assen- O SR, NOGUEIRA DA GAMA - prOCurar, por longos dIaS, o seu fllhO, 
timento do orador) _ O pr"otesto que V. Exa.. tem o aparte. [oi encontrá-lo morto numa da.s to?
v, Ex!l está formulando nã.o ape- O Sr. Eurico Rezende __ Destjo, sas de depósito de águ~ e de matérIQ 
ne,s em defesa <ia família de todos também nobre Senador Camilo NO- fecal existente na prOXImidades dessa 
os Senadores: é de tôd-'a a popula.- gueira da Gama. ingressar na com_ superquadra. 
c;ão. Quem conhece a cidade há de posiç,io opa>rtl!D:l do seu discurso, O Sr. Bezerra Neto _ Fêz be"~ V 
reconhecer uma quantidade de f Os- acentuando, iniCialmente, que s:e de.. Exa em invocar a proteção divma. 
sas que não foram. obstr:lldas !l.elas ve ter em vista que a maioria de.ssa.s Observei o local. Se uma criançe que 
autol'ídade munícipalS. Nao é o pri- fossas a que V. Exil, alude tem doze pa.ssava pOr aQuêle Iuge.-r deserto 'não 
meiro acidente que ocorre nesta aa- metros de prOfundidade. No elenco fôs.se aO colégio avisar, que a tudo 
pltal;. talvez sejam inúmeros os já ~té dos casOs fatais que V. Exa, e ~s seUs a.~sistiu a.credito que, talvez, não hOur 
ocorrIdos. Oanlteço o caso d3. .se· ilustres arparteantes estão menCl0nan- vesse possibi11dade de salvamento, O 
nhora de Um eminente senador, já do, desejO, lamantàvelmente, acres- poço era profundo e, assim, à dls .. 
desaparecido. que foI vitima de aci- canta.r o de um funcionário do Sena- t.âncla não se poderia ouvir os brit~ 
dente desta. natureza. De modo ~~_le dO. Sr. José Gomes Ribeiro, func:o- das crianças. Foi o" que observei. 
quero manifestar m.inha so1idarieda~ nário da segurança d.a. Casa e que Portanto se outra criança não desse 
de ao protesto que V. Ex9 fonnula e, faleceu em virtude de ferimentos .re_ O ala.rmà elas poderiam ter ("lsapa
ao me3mo tempo, apelo ao atual Pre- cebidos em addente a. caracterizta.r a. rec!do. 
teto, que é autorid.ade nove. e não desídia e a fa:ta de vigilncla da.s aU
tem responsabilidade tão grande torlda<les do D;strilo Federal. De mO- O SR. NOG~EIRA DA GAMA -
COmo aquêle.s que já. dIrglr:ram a. Ca- do que já que V. Exa.. f da Câmara Agradeço o apEl!o te do roeu ilustre co: 
pitaI da República. Alta 40 Pais. está denunciando êsses lega, senado:--_ Bezerra Neto, que pas 

fa.tôr S da morte drama e tragédia sava na OCSSlaO e testemunhou o fa.to. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA daqule por diante' se .. nossa.s .utorl~ O Sr. Bezerra Neto _ Tinha ido 

Agradeço o aparte e o testemunha dades não adotárem prOVidênciu de bus.car meus filhos. c que o nobre Senador Argemiro de 
Fi-ueiredo traz 0.0 meu discurso imediato, então flea. desde lã a Inore- O SR. NOGUEm!> DA GA1\!A _ 

b Sr Edmundo Levi _ pennite pa.ç:â.o da sua oomVênCI8, cr1m:in.osa 'Roje, pela _ manhã yjsItel o local, a 
V Ex1\' uma. interferência? porque não mp parece um desafio à fim de melhor certIficar-me da. ex-

. . capacidade adminJstratlva. do Senhor tensão do desastre e das suas poss!· 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA - :Prefeito a obstrução de fossas ou .de veIs conseqüências. Verifiquei, antão, 

Como eu dizia, trago o fato ao co ... cisternas. Um prefeito que não tenha que, embora o p.oç.o fique tora da. di .. 
nhecimenoo do Senado exatamente capacidade para adoter medldas . .les. visa do colégIo está em pOnto Q,11)-ea.
por entender que ti do meu dever mo- se e!ntido é prefeito Q~ nft..o d-ooeja eador para as crianças que fl'eqüen .. 
ral tonnUlar Aste protesto, nãO po.! ser O geswr dA <!Ousa. púbUca da. Capi .. tam êsses p.stabelecimentos de eru:tno. 
Que o caso ocorreu 110 oirculo estre!. tal Fedcr-al, mas 1Bto sim, titular de Diste, pouco.>; met:;:'os da salda do co-
to de mInha. fe.mOia, mQS pelo qU\,; uma oidade QSSssB1n&J légjo, à saída, ,1ustsmente na passa.-
pode, acontecer e eas:tá l:l.OOntecendo O Sr. Reribal-do Vietra Muit') t;em para o campo de futebol perten .. 
com as tamilialJ. que reside:m em Bra· b€ml • cente aO m~smo estabelecJmento . 

• 

Sr. Presldente, 5:s. Senadores co
nheço há longos anQS o Preteto de 
Brasília. sou ~r(;lnde adm1ra_dvr des
sa alta autorldade, mas oaO po,sc 
transigir nessa matéria. De hOje pJ.ra 
para o futuro, O Prefeito de Brasf~ 
lia é respon5ável por qualquer dp'.,a.s~ 
k-e que venha a. ocorrer COm .!l':.an
ç~ que por ventura venham [J Ja.ÍJ 
nas fOSSas eXlstentes nesta cidade. 

Denunciando ll.sBjm e públicamen
te o fato, convido meUs oompanhell'03 
para nos organizarmos em coml '"fiâo, 
Penso ter autoridade bQ6tante para 
colocar o prefeito de Brasília nê.~Se 
dilema: 'ou manda fechar as fQ,~sas 
ou será respOnsável pelos des8,<;trE'3 
que vierem a· ocorrer. Não se mata 
apenas dando um tiro nUma criatura, 
não se extingue uma vida e~fflQ'1P;)n" 
do Um ser humano, não se acaba 'Otn 
uma existência envenenando Ol) 'li ... 
minando. a pessoa de alguma mat'H'n ...... ~
Muitas vêzes. extingue-se também uma. 
ex1stênc~a, especialmente de UID.l1 ~rl .. 
ança, que dP.Sabr-ocha para 8 \'.da~ 
deixando-se aberta. Uma fossa onde 
ela DOde vir a. cair e morrer in:spe ... 
radamente. 

Serão !ilSSsss:inas. senhor p:esidenteJ 

as autoridaA.es de Brasília ~e não fe .. 
charem as fossas existentes no per~. 
metros urbano deste cidade, e creIO 
que contareJ com o auxUlo dos meus 
nobres colegas para conseguir sua ex
tInção. O Senador EdmundO Levy Já 
n .. 'e manifestou a~ nesse sentido 
partlcularmente. O Senador EurlCd 
'Re~ende. também, e V, Exa .. senador 
Adalbe,to Senna. que está llgado • 
Brasflia norque lurou aqUi pelo. 1~ 
plantaçllo da itlOtruçAo • da educaç!l.O 
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tlesta. capital. bem c<>mo muitos outros 
.enadores. 

o sr. Lino·àe Mattos ~- Pode Vos~ 
.za. Exa.. estar certo de Que conta. com 
ti. ~;olida.ri.edade de tôda. a Casa., 

DiversOs senadores - COm todo o 
senado. 

Há dias, abordei a prisãO, para mim 
inictia. do suplente ae g,enaàor, q'ue 
exercera O mandato, () Pwfessor uni
vel'sitãrlo Antônio Bialtar Filho, ~o
je, tomei conhecimento do que ocor
te com outro professor, dos mais ilus
tres de pernambuco e dQ Pais, o ex
prefeito do Recife, o EngenhC1l'o pe ... 
16p:das Silveira. ' . O SR. NOGUEIRA DA G."'''A -

O SenadOr Argemiro de fJgueiredo 
tnmbém. já llle mauüe.stou sua sol:'~ MalS de uma vez recebi, de Per .. 
dal'iedade. E outros colegas, igual- úambuco, pe(üdo para que não abo~
mente, todo o S€nado como agora ve· dl'lSSe o, as:)unto, o tema da sua pr.z. ... 
Titiec>, paJ'a nos constituirmos em co-' são, da tri~una do senado, pl?rquünto 
missão. E eu me proponho a ser o certas médidas e;i-tavam e amda es
secretário dessa ~C-omi.ssã(), pal'a. re- tã[) sendQ t: ... i:~ntada.s UQ s.enttdo ,?e 
collier denúncias c'ontra as fos.sa.'i exis- ;ua libertação, . o seus anugos nao 
tentes nesta Capital, e levar ao CQ- queriam que o prGcesso libertatÓl'io 
nhecimento do serihor prefeito todoo iôSse il).Wrromp!clo pela minha ou 
êS-seB fato,s; ro~arcando-lhe um pl'ROO pela inte:vell~âc de quem quer que 
para mandar fechá-las. Não ê possf- fÓ.3Se, 
vel que continue assim. . ~e-nc.:..ei, pOJ;tunto, mas hoJe pro-

Sr. presidente, senhores Senadores, .,;ú;,vu-lIle um J)eputadO Federal per
peço que me relevem. Não é o meu n!1mtmcano e relutou .. me que peLO-

, '~coração de avô que se revolta, Meus pidas 6th'eua, havia reCebido noticia 
netos, gta.çaJS, 8. Dtus, estão salVOS, mas de Que s,cu pai tiver~ seu· estado de 
é o ;ol'ação de brásHeiro, o meu es .. saúr'; D,O'.('avado e desejava v~Ho. Pe ... 
pirit-o de ps.trjota que se sente c-on ... dira.se permissão ao Comanda Nili
turbado diante de um fato dêsses. tai', para que o filho pud.esse \'l.Sltar 

Transportei-me para Brasilia, (:om o velho pai que agonizaVa ou, estava. 
armas e bagagem, 6 17 de abril de j d'd r 
1960. VIm Com tôd. a minha famí- prestr~ a agon zar e, conee lJ ao a pe.

missão eis que O médico que asslStlQ 
lia, COm meus filhos, bem comO outras aO ~enJto~ de Pelópidas -Silveira pro
pessoas que fo.rmam meus peque-no cura este na I}:-isão e o aconselha e. 
mundo fammar, Aqui, procu:-et radi- que nãQ visite o seu paI, porquant9 
ear~me, daqui não arredo pé. Dif;- U clloque pQ-der~a levá-lo mais de .. 
eretamente, sem bulha, procuro con .. p~essá para as reg~ões da sombra· d.a 
tribu~r para o desenvolvimel.1to de,s.ta rnOl'te, 
terra, 

Acuntece por~m que, no .outro (1.1~, 
Ouço, constaht.cmente queiXES for· um jornal de perne,mbuco _. ó "D~a .. 

muiadas contre. Brasília, mUltas pro- rio de PernambucO" _ estampa em 
cedentes, mas. nunca ]evantel nlinha manchete 'uma notíciª, de q\le Pe16pl
voz clamando contra esta Capital" IWr~ das Silveira, traindO a sua palavr~, 
'qu,: nel~ confio e a c~:n).Slde!'o llcees- que tInha empenllado COm os milita-
5ãn~, nso npe~as à mtegraoão eco-.. res, dl!1gka-se à sua próprIa re.si
nômlCd d<l nos~o pais, mas para fc:r- dência. e Elli, reunmda elementos ex
roarmos, no ~entro de nOf'-osa _ Pátna, trel1llStas, passa a consplra,r contra 
Um gr~nde nucl~o de clvl!lZM~ e de a seguranÇa do. Estado, 
cultura,' em condIções de llTIldi.ar por _ • 
tôda a periferia G pl'Dgresso e o de· ' Se nao· me falha a memoria, ouvi 
senvolvimento de que fi mossa Pátria. d&se deputado que, ~ noite, a e-,s:pOsa 
llecessIta.· do Engei'lheiro Pelópidas Silveira. 

. ocu~ uma estação televisora, e co-
.. Tenbo p'I'?ced1do .po:, eSSa forma, munica nO, povo do RecIfe a, por exw 
-:- '1íl:wera e dlS.cretamente, SOl.! partI- tensão, de Pernambuco, ao POVQ bra. .. 

daria intraIlSlgellte de Brasll1a, fllllS sile1ro uma notícia estal'1'ecedorn: 
n~o : p~o concordar. em que. a m~.. pelóp1das não estiveo:-a na .sua. prów 
gIIgep'pe.,: o desouido e a incurfa da pria casa; nâJo se reunira Com ele ... 
aÓInll1lStl ação de qualquer prefeitos mentos extremistas' não vlra, na sua 
possam ~hegar ao extremo de colo- casa, os seus filhúlhos e a eGpOsa. 
car em rlSCO a vida. das crianças que que êle ama. E não o fizera por um 
moram nas nossas supe!'quadras. motii'o~ nãQ havia saido da prLsão um 

1!:'ste o protesto. 81'. prESidente. que s6 momento, 

1 

rica ainda. é lei,· qUalqu\~r povo. su
per·prepara.do para. ~ de.fesa at-a.ca.. 
E há povos: que estf.O super .. prepara .. 
dos para Q defe:sa, 'tlom orçamentos 
militares mais que (t,tj:,onômtcos. 

A população cresc4 explosivamente 
em tõ-da parte. NO Brasil reg!etra-se 
êsse Cl'cscim~nto, o. maior ultrapas
sando o da própria Ohina e dl\ pró .. 
pria índIa. Sei que (1$ governantes _ 
Os mal-intencionad05l ou bem-lllten .. 
cionados - estão dittp-te de um. pro
blema do crCSCimerlto populacional 
em progressão geométrica, enquanto 
o e::escime.-l1to i'le allrjentos Se dã- etn 
progre.s6ão arittntWoo..: Volta MalthtlS 
a ser atualísshno, sern qUE! êsses go
vernantes encontrem uma. ~ída para 
o problema da. alin:umtação. Dois 
terços da hunw.nida-de Morda. oom 
saber o que vu.t com~r naquele. dit\-o 

E ao jm'és de se promoverem OS 
meios para. solução dêsse p;:oblema, 
prepn.ram-se 0.:; hom~lU!. as nações, 
os pov.oo para. lima glJ~rra. 1e< destruo 
ção da qual tnl'lez o. lmman!<lade nãa 
venha, a. Bobl'evtver. '1'1 aquêle gn1po, 
aquela pOl'QãO que, pQ::ventt:.ra, sobre
viva" serã de [UlQrmai3. 

ar, Presidente, sabemos de tudo 
isto, e nunctl ~ste paÍ;! aenttu tilnta 
falte. de estadistas. de um le;qo catuO 
de outro: d~ poUUcos que oomp:e~n
dam e entendam <> fenomer .. o univer
sal e brasileiro: de hom6llS equiliOr" ... 
doS, de um lado como 'do outro lado, 

Ninguém per.se que 10 povo brasi· 
leiro b ê$Se pacifico Povo que llão 
sente, que não 6e abal~, qUI)' não V~
bra.: Pensava-se que o chinês era. um 
rebanho que se delsa.rfa Imola.r serp. 
reação. E et~ que despertou Q China 
mllenáda. li: at está 1 el~ dlv\d.ida! 
Aquêle pm'o derramou seu sangu~ ge
neroso numa. luta eru~ntn de anos. 
Ai está. Duas ditadUl'tl~ firmal'ftm-se 
n(l. velha Chjn~ - continen~l e in-
sular. "\ 

O povo do Vietname re'oelou·B~. 
Não diE;cuto o chinês ou' o hnmem do 
Vietname têm (TU não f razão. Estou 
analisando o problemo.:.' 'JrSt(~ dividi .. 
do o Vietname, T.ropZ!-I:; estrangeiraS 
·ocu:p~m parte daquele t.erritório e, às 
barb6& dt\quelas troPilS.lsupe.r arma
das, o povo levantou~e, bUqist,as e 
cat61~cos, conka um' ditádor, tambênl 
supenu'mado, protegidO I e prestl~ia .. 
do. :e: êste ditador renunciou. E "ma 
PátrIa div1dlda. clama.; pingué:m en
contra oolução para. Os problemn..s da ... 
quele pOvo, ' 

·a propósito do projeto em discussão 
deixo registrado, nesta Oasa, certo de 
.-que êle eeaa na. consciência de, Se
nhor Prefeito, porque não abriremos 
mão, e, Se preciso fôr, aquI voltarei 
"Para formulM, talvez pela prlmelrn. 
vez na m~nha vida, ·denúncias e de
núncias dos fa·tos que nesse .sentido 
()correremA~ chegarem ao meu conhe~ 
cjm~to. Estou djspo.~to a lutar para 
que as crJançQ$ da Cl\~ital do Bl"GsB 
não venham maiS a cair em fossas de
detritos fecais e ai perderem Q vida.. 
(Muito bem! Mu{to bem! palmas,)': 

A coréia dividiU-:le; IE há quem· 
~ prOfessor que, -por ter sido não tema pela divisão d ~te Pats, Eu 

Prefeito, Vice-Governador dG Estado temo, Não d~ejo jamaj~, m~ temo 
de Perzwl1buco, por. ser - professOO' que se transforme a nOSSa Pátna num 
emérito, - estivera. numa priGão e:.."e .. oo.mpo de batalha, e q\.lci

l 
nesse caro

eial, depois dêste 6-conteéimento foI pc jogando-se ,os nossos destinos, se .. 
colocado Duma prisão comum. j6 o pais fragm,entado, j destrufda !l 

Que eulpa teve ês.su homem de não bUa un'..dade, que os norsos nnr,epas* 
ter saído, de o jornal ter notICiadO sados constru~ram cOm ~anta luro, 
quo êle sai O,. traindo a sua pala.vra COm tanto heroísmo, cOm tenro p~ .. 
e de ter t.unspiraüó, E' q.epols O' jornal brlotllimo e que nós, do presente. D~O 
ter pubIJcado que a notiei<l reccb!da seremos oopn2es de legft .. la aos 1105" 
vie:-a das Quarté!s? f' 50S: descc:ndentes, aos' r.oss,õ., BUCeg~ 

soresl j 
Sr. Presidente, eU sei -que {Ltmves.. Não gosto de d13Sr o que "Iou aJznr. 

O SR. PRESIDENTE; samos um período anormal, Não sou para que não fic;.ue rel~.t.."trcdo nQs 
menino, não GQU criança, sel' que. in .. Ana!.'!. A illteUgdnc1o. tnluda qae Ó 

(Adalberto Sena) - oontinua em fellzmpnte atraves~amos uma· 6p~ca orador nunca dlg.& que nlo há muU-
discussão o projeto. em que n pr<lbleultt da. liberd-ade nãQ tório, que o plenário' C'ltá VJ8~(), l~Jm-

O SR. AVR~LIO VIANA: é apreciado nos seus devidos t::rmos ca. o '-a.rado.t u.~ve l'etel'it-Ee a bte 
~:"."'" <"li.. ""resl'~ente peno B p' alB~"''' ;Cproincillalnlen:tNi .el ~asl d~ Casas do feb:>, Folo ·contrârio, deve ~ra.dcc~l' o 

\;,)J.. r ~ ,... . .... ~. tIlgresso E'.-C on... • int.cri.sse ,do a.uditÓrio a éondt:t~ dO 
O SR. PRESIDENTE: Infelizes de,quelcs que -:perdera.m a auditório, MC& nã-o me prlhO dç, vOll" 
(AdalÕerto sena) _ Tem a -pala- SUfl, jiberdade! Eu sel de valeI\tes qu~, tade de fugir'9, rep;ra n c: e me pro-

vra o nobre Senador. silenclosos, exigem dos menos cora:- pus. Temos aqul,qUatro Sm. cmndo' 
jOSO$ que se~' pronunclom, ,que atuem, res. mala (\. que fa.la sZi-o ciuc-et. e ltl'1i."'l 

O _SR. AÍJRJtLro VIANA:' que dablaterem. que ataquem, qut:! fi- três .na· MesA são, aO todO, oito Se-
~ . ram, que entrem no processo ultra. .. nhores eenat1{}l'_~'5. 

(Sem remsão-do orcu.:ror) - Se~or 'Passado da retaliação pessoal Mas.os MIfchDs do BnnC(l 'do Br'l.'!U 
?residente, quando todo o BrasIl se ' . -estavam che!ooj havia hO.1t:! umn ~Ol'-
enQOut:ra. na. mais trenl'enda ~;pecta· . SeI, sr. Presidente" de fanúlias que rida. Oada qual rf:'tirando os c~brl
Uva dIante da g:ravldad-e da sttuaçãQ ~tão Qllgustladas. Sei que O mundo nhbs que lã l'estnvoln. Há lo_bm~to de 
pol1tlca, econOmfca e social, quandO inteino fA.tre Bs rorluras do desco· que tàJvez nüo EOb-:-cvive.5se o Cnn
ninguém pode aflrmar SÔbre o ama .. nh-ecido, vendo intert(Jg.a~ões, assls-. gres.so. por mais vinte e quatro ho
nhâ. dtscuttmos p't'ojeto que trata da tlnõ,o às nações mais llõderasas 8, ,se ras. Também eu fui depr~ssl1 e re .. 
@orborização das mwrgel1,8 das rodovias prepa.-rarem paro outra hecatoml)e tIreI o restinho da m:-nha conta, pol' 
do Norde&te com Arvores torragefras. universal. Nunca. o nlundQ' Se pre- vltt. d,QS dúvidas. 1 

, Recebi hoje. _do l!'!stádo de pernam.. parou tanto pa·rã UtIlª' nova. guerra, E' verdade que não des(lJo. ma."1 e!· 
buco, uma notfela. eo.n:frn.ngedora.. que ll~ra.. runs guel'Ta- total de de5trufç!io pero a catástrofe desde lM6; Q1..HHldo 
me sen.slb!l1zOu e pl'ofunel'amente.. total cornO agore, E :;e a leI hlst.ó ... a Constituinte foI inst'::1Iaà,~ e.:,.-pere.i a 

J 

. , 

catástrofe: o fechamcnt4 do Congres_ 
150. E não vivemos ainda um ano no 
plena trraquilidade. e oonf1ançu. 

O que sei é que nenhum grupo su 
mantém no pOder sem a simpat1a do 
povo, e nosaS P<lVO não se agitcu a!n .. 
d\\ rorno. no passado, num pa.ssado 
mais remoto, po.:que perdeu a con
fiança. .na. maioria d9.queles, que se 
apresentavam cOmo seus líderes, NãO 
sabe quern O oonduzil'la à vitória de 
uma vida tranqüila, num Pais' tarttl 
e abastado, 

Mas, então. quaooo' o Congre.').'>t1, 
~, mesnto congresso., pOr~ uma, das 
fiUa.8 Casas __ a Câmara -- por Ulnu. 
maioria esmagadora. rejeita uma 
emenda, que fora aprovada no' Seua .. 
do e que nos entrega.-r1a aos mQ:lJ.Õ ... 
pólios intern'a.cIonais.; quando, por 
maioria esmagadora; a. Câmara. dos 
Deputados l'~Jelta aquela emenda, 
C0ufirtna.ndo que o Parlan'lenbo brasi
leiro, pela sua. tnai-orie. _ a. m:~is 
substancial, é llaciOllaUsta, bl'as~el_ 
ríssima, repudiando o prOCe5~O espo .. 
liat,iv<l _ e aC1'etllt-o qUe o. atitud-e tlo 
COllgl'esm não agradtiu aos ,m<mopó
lios nac1onals; tanto nãQ agradrou que 
a b01ssa esta fechada, os auxfIioo não 
Chegaram t P<lrque. esperava'~-e que, 
a bdlca.ndo.:ie daqueles prlnaiplcs que 
Mula..ran1 corpo e que não desaparece_ 
ram, o Congresso c~pltl1Ia$!e c.om.pIe" 
la e totalmente, e -os monopólios in~ 
ternacionais s"nttr~un que isso np~'() 
havIa acontecl-do. Esperavam uma lei 
q-ue entregar-so O 13!'a.-sn de !UnOS 
amart(lqas. de Pl,.tl~~'i ata'<1o$ à 5Ul'\. 
dIscrição, uma lei que o subjugaESe 
aos tnterês.ses a.I!enfgen~s. . 

lsso Pão aconteceu, O momento 
era pa,!'a que tivesse havld.O uml\ fes
ta. nacional pela atitude viril, dentro: 
da cQnjuntura. a~ual, que 06 .repre .. 
senta11tea do povo nav.lam toma.rlo. 
Mas,. estamoS nUm psis sem elStadls~ 
tM, no Govêrno, collJ-o na ollos1ção. , 

Não há anQI~tas, há paiXãO .só, que 
turoo o ef.lpirito e contl;lrba a alma, 
~ levfio o humem que se julga esta .. 
dista ou Uder a tomada de p-06ições 
as m.ais de.:-:at.uali~adaa. as mais {!:I-' 
tl'anha.;.- . . 

m' uma. glóiw. a_ provocl'lQ:ãQ. ll!' uma. 
provo. de coragem. Pl'úvocaçâo não 
prOVa coragem de ninguém. Co:agcm._ 
efJta e.t!tá na análise, entu:;1Mticl1 
$iI\1.. Íl1M fria, inte1mente, desassom~ 
1;lra(tn. culta. Ai está. a o~'agem A U~ 
enfrentar os problemas, sem ilegal' O' 
pas~ado, COm o prfX;ente sem abdicar 
de suas idéias. AI estA a coragem. 
Não está no insulto, no rapôdo, na. 
~Drnéia. Nada di.!!50 constrói. A ver .. 
qnde é estª" que Um pais subdoo~n .. 
volv:do, mesmo em cres~imento OU em 
ctef!énvolvimeIlto se car«cteriza. tão 
bem pelo vedetiBnlo daquôles que 5e 
julgam Hd&r€5 do povo e que nad4 
ll1ªI.s são do que caudilhOJ .. 

Já. di$.s.e, del;i.ta tdbuna: o li1ier ê 
aquêle que, .. intelígen~~mente, J'ev.tim. 
1\ \'ontape do povo que o fscolhf'U; 
o c<I.udUho. é aquêle de Quem a mas
M~ _por ser ma.,ssa, é 1mo.r,em e se .. 
melli1.rir;n; o líd:;r ci. a itna~cm e s.~ .. 
melbo.nr,a do poyo. A. Jllas.'i:l pollt!cn." 
mente organizada é POVQ. 

a c?udUho repre!.snta o contrárJo 
do lider: êle vai e a IDaESa () s~gue; 
r.e êle erra- a ma!iSfl, estA com êle, M_ 
êlJ ,jtcertn a m~::a tambCm c:;tã com 
êle, O l1ti.er, se Roma, o p.Qvo €'3t{L 
COm êle; se el~~a. ê s\.\bstttufüo. PO! 
que êle é Hder? Porque sabe, repIto, 
Com intelig~ncia, corn' cultura" OOn1 
fé, cCm at'd-or. ser di~no da cscQlha 
que o povo têz da. sua.· p~ssoa p'.!l't\ 
li<lCl'nr, 

Ora; Sr. prf'sidente, fwho 'um êrro 
o qua se Está fazendo a homeus como 
DaJtüt", pelÓpldf.\S e tnlltOS OÚtr0t3 'que 
estão POr 0..1. Noo JJcrcdtoo e!n Balta:t 
oonspirandO, eUl_ pe16pldas consp1l'€l:u .. 
do, também. Homens de esquerda .. 
mas nunca, que eu saiba, qualquer 
d05 dOi$, extt'emistna:. . 

O SI'. José ErmMo - pêrmite VO$" 
:;(fi liXR, Urn. IlDart,ü? . 
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o SR. AURELIO VIA.."IA - Ho
mens que tinham e que têm a &fm
patia - USO o termo :simpatia __ e () 
respeit() da juventude, do povo per~ 
nambucano. 

Com muito pro.z:er conce({o o aparte 
l\ V. Exa .. 

O Sr. José Ermírio - Isto é tanto 
verdade que o Engenheiro Pelópioos 
Silve:ra, hOje segundo as informa
ções que pOssuo, está ensinando ma
temática aos oficiais do EXército no 
local onde está. .preso. . 

O SR. AURE:LIO VIANA - Então, 
não .sei po~'que jOgaram êSGe homem 
numa cela. comum. E' um fator psi
colégico. prêso é prêsa, perde a li .. 
berdade. Pode estar num palf'.cio ou 
num tugúrio, perde a liberdade, pe:-
de o dlre:to de ir e de vir. 

tentava com"encer,..no.s: de que devla.
mos dar apoio ao Govêrno, COm o 
qual êle COlaborava. para. e. compra 
dessas emprêsas! Fui um dos que lhe 
fizeram uma pergunta: "Ministro, 
quantas dessas emprêsas estã'o com 
contrato prestes a. terminari" Já fOI 
feito o tombamento delas? E para 
surprêsa de alguns, nada se sabia a 
respeito do assunto. Encontrava-se lá 
o Presidente,· creio qUe o Presidente 
da. ELETROBRAS, um engenheiro 
bnlhante, moço, entusiasta.. e que 
também não estava - se não me fa
lha a memória - àquela época, em 
condiçúEE de responder. 

• lógica da C!.mara dos SI'S. Depu
tados em e.çhado ter muito útil a ar
borização da..s ni)SSRS rodovias com 
árvores fOITagejras. 

o SR. PRESIDENTE: 

(Nogueira da Gama) - Em conse... 
qüência da aprovação do requerimen
to, é retirada destaque do Art. 19 do 
projeto. sua parte final que diz: "com 
O emprêgo de árvores· forrageíra.s" . 

Ehn ~acâo o projct~. 
Os Srs.· Senadores que o 2provam 

queiram permanece!" sentadc.s. (Pau
sal. 

. Estou· ma1s pelos aterros e barra
gens, Já e>.::i.stem par ai e devem ter 
inspltado o a.utor do projeto. Por,... 
que ai, sim, pela evaporação" preci
pitação das águas, o orvalho seria de 
utilidade, pela penetração no solo os 
lençóis d'água seriam mais opUlenta-
dos, embelezariam maJs essas barra.. Está. aprovado. 
gens, as rodovias. O a-mbiente deixa 
de ser tão monótono. Gomo não sou 
contra a arborização das rodovias 
dentro daquela. técnica à qual se re~ 
feriu a Comissão de Transporte des ... 
te. Casa. 

o projeto irá à Comi.fs!W ~e Re::a
ção; 
-EJ o seguinte o protelo _çUITOVa-

Lsmento, lamento pxfundamcntE. 

Não pOdemos ludibrIar o povo bra
sileiro! Não IX>dcmoo enganar Q povo 
br:aslleiro! Não podemos deixar de 
dizer aos mUitares que o!hem pata li 
Na~ão ch'iJ, sem cujo apoio nenhUlll 
poder se mantém, nenhum regime que 
propague o ódio se mantém neste 
Pais. Cs enos que estão cometendo. Pode

r~a alegrtj.r-me. Há muita gente que 
se alegra. Quanto mais erros os vi-
wrloscs cometerem, mais festas ha- ,Somes um PQ:'\To um tanto Quantó 
verá em certos seto:-es dêste 'Ptlfs. diferente. Humanlsta. Não gostamos 
Mas eu penso no Pais, eu penso no de sofrer, e muito menb.s de fazer com 
povo que, bem ou mal, nós repre.sen- que alguém sofra.. 
tamos e não haverá, harmonü~, ~lo Está fadsdo, êste Pa[s, a. ter uma 
haverá satisfação, enquanto 1)3 pro- grande civilização humanista.. A mais 
blemas de ordem econômIca E' de Or- bela da Terra. Mas quan!as trlsteza.s, 
der sOC!al, não torem devidamente quantos ais quantas angústias, qua.n ... 
cquadonados e resolvidos. Hoje. há tos sofrimentos para chegarmos lát 
um deficit anual, no Brasil, de qUi-
nhentas mil habitações. Quinhentas Agora. aquêles que pensam que, por 
mil habitações por ano! Deve haver ·sermos humanistas, pacifistas, $amos 
um deficit no Brasil de cinco milhões um rebanho de cameires ~ há enga
de habitações, E' éste problema que no. Ledo e cego. 
tem que ser resolvido. 

Em sintese, Sr. Presidente, desejo 
ontem, o MlJl:stro da Agricultura que esta oficiaJidade jacem, que êsses 

declarou-nas- _ infelizmente não li moços à.a. MarInha. Aeronáutjca e 
essa· noticia pubUoada fora - decla- Exérc:1to, que Asses velhos genel"ais 
rou .. noo ontem _ e abrindo um pa- experimentados estudem. meditem ea.~ 
rentesis, o _ Ministro da Agricultura é da. vez mais, olhem com mais aten~ 
um homem, dizem, que culto; ouvi ção para a. oo..'1juntura. ne.eional" para 
de um Deputado que é um homem o momento nactonal e façam disttn .. 
culto, mas é um homem huntilde, d9 ções. 
uma. sinceridade que nos agradou e. Sr. Presidente, detendo~me no pro

N todos nós - que não negava a rea... bl'~ma. cru<lial, que é o problema eco .. 
tidade. em nenhum momento. E nmioo e social brasileiro, promoven .. 
acrescentou que nós vo.mO;s precIsar do as reformas. Muito antes do ex .. 
d~ importa,~. cêrCa de cinco milhões presidente eu Já era a favor das re .. 
de sacas de mUho, imediatamente. forma.s, MIDto antes do Sr. Juscel1no. 

Entllo, importamos sal. e V!":IMOS eu já era a favor' das reformas. Não, 
Importar cinco milhões de sacas de me interessa por quem venham; o 
milho. Há erros que· vêm do passado; que me Interessa é qUe venham e que 
há outros que estão sendo cometidos· solucionem OS nossos problemas cru ... 
no presente. O nosso rebanho bovino ciSls. 
diminui - fiquei assmbrado - era. de S i 
stenta milhões de cabeças de gado e Agora, r. Pres dente, ~ Ultimas 
~em exportação. Li a. J1Itima. estatls_ pruavr.a.s, sôb.re o projeto. 
tica e, se nã-a hã erro, passamos pata Sou contra êsse projeto. Por que 
cInquenta e cinco milhõe6, pouco mais arborizaren$e as nutrgens d.a.s rodo~ 
ou menos. vías do Nordeste oom árvores forra-

Enquã.Jlt() Isto, a população brasilei... geiTas? Com árvore.<; forrageiras! En ... 
ra. cresce explcsiv.a.mente, as emprê- tã.o vamos aUmentar os nossos re
sas estrangeiras de energia e fôr~a.·no banhOs nos lugares proibidos por lei?! 
Brasil estão caindo aos pedaços, e Vamos soltar os nossoo rebanhos pa~ 
aInda se diz que êsse tipo de capital ra. comer Os frutos da-s árvores forra.-

ti relras em plena rodovia? f 
é 11 1 à no'>Sa. l'itrta. e tenta-se en.. As estradas vão ser interrompidas, 
campar· es&\S empréSM peIo preço muita§ e muitas vêzes. Essa.s ârco
que seu,> dürgentes e diretores exigem. res vao produzir. As algarobas vão 
num País que tem fome da dólares. despejar SU!I.S sementes sôbre as es ... 
de libras, de marca.i de :e1l8 para. ...... ...l 

apIicar na lndústrla. aumentallrlo . .lhe w~as. OS reb4l)ho.s vão Sllciar"se 
• produtividade, Vamos expender mi- delas, interrorr.pendo o trânsito, cau~ 

Mndü desastres. 

E assim, Sr. Presidente, eu, com 
uma certa. trist.eza. votareI contra o 
projeto. porque sei que houve mui
to boa Intenção, houve bos .. vontade 
qu.ando 92 su~ apresenmção .. 

Mas na aC.hc. - e já o disse _ mui-
t-o 16gt.ca na ProposIção como for .. 
mulada. Infelizmente não tive tem 
po ~ pnciêncLa. para organizar umã 
emenda, deixando, apenas, a primeira 
parte do Art. 1,9: 

!lE.i.. 
PROJEEO DE LEI DA CAMARA 

--'Nt> 16", DE 19M ~ -
CN9 3.092-B, de ISS!, na Or'i~end 

~ Congresso Nacional decreta: 
. "O Der.artrunent;v NacIonal de 
R~tra~as de ltodagem promoverA a Al't. 1// Fica o Sindicato dos Mé
::n-h."nzacâo das margens das rodo- diCOS dO Rio de Janeiro exonera.-d.o d!t 
vias }ederais, ~-Onstruld.as e em cons~ pagamento de leudêmios e de foros 
trt:C;a.o nQS Estados do Nordeste " respectivos devidos em virtude de 

Devemos clizer no BraaU inteiro e permuta e manutenção de POSS3 do 
não a·penas à.S ma.rgens da.g estradaa telTeno de marinha. situado na. 
do Nordeste. Acredito que it.1 estra- Avenida ChurchUl nQ 9'1, antigo lote 
da.s do Nordeste estão em jlgaç§o com 6 da. quadra 6 <11' Freguesia de São 
as plantas tOITagelrB.8. Mas O 001 do José, nesta cfda.de, constante do pro .. 
Nordeste, ª' "8ca. do Nordeste, o ber- jeto de loteamento aprovado sob o 
zetl'o do Norde.ste, não '\Tai comer for nQ 6.246, em 25 de março. de 1941, e 
ragem à margem de rodovla. comô com uma área de 300:m2, na qual se 
também não vão comê .. la os. bois, as en~ontra. construido o ·edifieio~.sede 
va.cas e os bezerros do Planalto een_ dessa instituição, com uma das fren
traI BarsUeiro nem do sul nem do te.s para. a. mencionada. avenida e ao 
NoIte. porque seria urna. tnte!icidade outra para a Rua. Santa Luzia. n9 285. 
se tal vieSSe acontecer. 

Art. 29 E<ta lei entraIà em vigor 
Assim, Sr, Presidente, dando meu na data. de sua pubUcação, revoga-das 

recndozinho, neste fim de ta.rde so .. as disposIções em c?ntrâ.riO. 
lldarí~a,ndo-se com. V. Exa. no á,PêIO 
que fez ao Preferto desta Capital. Projeto publicadO RO "D.C.N." a. 
homem de bem, que vai atender a V . 8 de agó,to ãe 1964. 
Exa. - nunca digo Mo de n\nguémi 
Ousei fazê_lo agora _ Justamente Q SR. PRESIDENTE: 
porque homem de be~ competente (Nogueira da Gama) _ Passa-st Ao 
honesto, digno, capaz. Errar, todoS item segUinte: . 
erramos ma.s não com o Propósito de 
fazer maI. 

Tenho poIs, certeza: o Engenheiro 
Plinio Catanhede. em examinando o 
seu apêIo, o atenderá porque quando 
V. Exa. o fêz não Pe:D.sou '. apenas 
nos netinhos. mas nas crianças,"": 
como disse multo bem _ d. C .. pltal 
da. Ftep-úbliea.. 

Também q~ero solicitar dos deten
tores do POOel. dêste Paf8 que exa
minem o problema da. ;>eÍ'da da li
berdade de tantas cidadãos Mult.>s 
dêles ho~r&m a cullura dêste PaIs 
hl~nram as trndições dê,te P'Us' são 
c ~diiOs d~ bem. COm l)$ quaú não 
Púdvlnos deIxa.r de nos so!idarizar 

Era, Sr. Presidente e SnI. &!nãdo
res, o que ~t1nha Q. d~er, ne.:ote fita de 
d~ que nao desejo seja o firn do re 
~em~ democrl!tlco do BraaiJ. (jlftU~ 

O SB. PIl.IlSIDElITll: 

iJn votação. 

Ihões de dólares para pa~a.mento de Se pelo menos fôs.,,:em árvo!f',s fru
emprês..1$ obSoletas, antiquadas, de- tiferas. ViaJando, ncs pa;arle.mos; 
cadentes, algu~ das quais :prestes a iríamos chupando uma msnga. um 
passar para. o Govêrno bra~Ueiro, p.a. caJu ..• (Risos). Ainda ... Mas "''''ra 

(Nogueira da Gama) 
a rUscU$súO) - CPaU34) 

COntlnua 

Os Sra. SenMiorea que o aprCJVam 
queiram permanooer" ~ntad.os, (Pau-
8Q). 

Estã aprovado, 

O...w..ll.W9.J;i1~~ro_",ii&..JI. ll"'a- 'r 
~ ra. o povo brMileiro. sem· qualquer 11m ' •• - d _. \ ~ 

pagamento. sem qualquer inden!~ção, a en"-.tao o g~o, vamoa. p antar 
porque o prazo da vigênola nara op,. árvores M margens da.s estra.das~ das .,.... rodovias? J . 
ra}:'eln no BrasH está prestes a ter.... Bem, há muita boa. intenção no 
mmar. projeto que a Câmara,. apro'\TOU CGlU 

Perguntei uma. vez ao Ministro Sa'n tanto entusiasmo; mas nâo sei se por
Thiago D!lnt.as, numa. rellnlãv no seu que sou mata velho, estou no Senado 
Gabinete. à qual comparecemos _ j,ê, medito sóbre o problema e não en~ 
naquele tempo se falavra 118. enoam- {,ontro saída para. êle. Não enoontro 

Nenhum dos Srs. Senadores pe .. 
dindo s. palaVI"3, encerro a d1seussãc. 

Val ... e p"'ar !! votação do J:!r:ojeto: 

11 

. E' ltdo e aprovado o seguJnU 

Requerimento n9 339, de 1964 

E' o seguinte o ~ojeto aprova
rio: 

1,a~fjf\!§~ 
1963, na 

pação dessas emprêsa.s, na oompra. de- muita. lógica nlsto. 
las-, A História. é á Históril1. Não va.... Vi na Europa estradas arbcrizadas. N.2.s..Jérmos dos ar s, . :a-
mos subtrair os fatos, E com que en.. LindasJ M.% não me lembro de ter 3l.l[Jegrr(J<[@:.gtménWJpte.,rno, re
tusfMIIlo o Ministro San Thiago Dan.- v1sto com árvores forrageiras. ~Q destaqUe pararé)"élç!o· ~ la .. 
tas tentava. convenrer-nos:, no Gavêr.. Iríamos plantar essa. de que se fa.- guUU:e~c[JIo I1nar~m; 1. 
no pa..~o, a nós na.clonn.llstaa com lou hã. poucos Instantes, n aIgaroba 4 do J'rojetD- de Lei raOEfiaTãnf' 106, 
.tIN" grande, qu'e advogamOs soluç5es palma, da. fQrrageira. e lSSlln por e lJ63: "côil1empr~õ"lfntVOtes 
bra.silelrs.s }:)8ra C6 problemas "bras!. diante. f-õ.Fre-i-ras;)'t-- .. , ,< ,-

leIl'CS, soluções naCionais para os llro- Não uho multa 16g1ea, mn,s como ~d'is Sessões. 27 de ag4eto de Al't". 19 E' ~ova.do o ato do ~ 
bJemM n-aclonal$, com que entusiasmo cada qual tem a .~UA lóg1ca, l'e-spelto 1964. - J2!l0 Agripino. IDtutã'l de Oontà..s da 'UnH\oO que t\erie .. 
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Não havendo qllcm p::ça a p~la.v~3., \ blicJção. revogadas 3$ di'!p.JS:CÕ:S 

-~--

gou reb;.';~ro ao contrato de ecrwti
Htição de afora.menta te terreno de 
marillh.1. situado à Rua Domingos 
Mondim, 2ntiga Rua "103, esquina da 
RU:l Eut:quio Solcdade, 2ntiga- Rua 
H:-2. lc~e t da Quadra 47, do Jardim 
Carioca, Ihl' Ilha do Goverl13dc,r, na 
Cfdzde do Rio doe JanôiL ... , E..,t>~do 
da Guan~bara, qu~ a União Federal 

: outorgGu a Amf!lia S:lpienza, a 27 
-dI:' iunh.) de lGGO. . 

A~ft. 2" ~te Decreto Leãhlativo 
ent!'<trâ em vigor na data de sua pu· 
bl1cação. re~·ogs.das as di~?CS1",;õe., e-TIl 
cont.rário. 

projet.o d~ vecn:LlJ L261S1atrvo PU
blic:i~do no "Diário do Co-ngre.." .. m Na
c;ional" de 17 d~ Junho de 1964. 

O SII. PRESIDENTE: 

(NCf)ue'Íra da Gama) - PUf.:ja-se 
..... ~'; ao item se2uinte: 

Discussão, em turno ún~2 ...... cO 
p~etõ _ d~ __ pect'et(L_L~g1slativo 
nD-ª._dL'i1.(i'Â._o;;Jginurio da Câ
mera dos -Deoutados (n9 lU::Z·A, 
d~éM7í'':-dê-:Õr~g~j- ~ue 
maOJéUJ d~cJc.enga.tÓ!'ia.. dD 
Tribunal de COntas da União de 
r~'iC!':.:c=tIlJ;)~ entre: 0- M!
ni.sté.rjp_JtaJgrJ~tult\U'a e _ ~e<iro 
Ma.cllD.,do __ de, .MQralZi- ,c sua mu
llJm:._.tendo Pareceres fa"l,'orâ1feis 
sob ru. '16 e 717. !l< 1064 • .ia. 
Comissões .de: Constituição e 
Justiça e Finanças. 

(PaustO. 
n pa.1avra. 

encerro R- Illi;cu';:'i:o. 
lCI!!. votação o IltoJeto. 
Os SiS. Seria-a ores que o' apl'o. 

va-m queiram pel'manecer sentados. 
(Pausa) . 

Está aprOyado: :~". 

O projeto irá à Co-nÜ~.sM de a..e~ 
d~ . 

~'" E' o s-eguinte o projeto apr.o-
vaao: 

o CongresSO ·NactQIl;a.l decreta: 

em 
encerro a discu~·.;;áu. c-:li.llrário. \ 

Em vo~açâo o P"ojeto, 

Os 81's. Sena',:ol'es que .. <1l1l'U" 

varo queira'r pe:'ffi.1npcer sentsdos. 
~Pú.u.sa) • 

Está ap1'ovaC1o..;. 

O projeto 11'a à Coml..s.;;ão de l1e
dação. 

E' o seguinte o p.oOje-to ftpru-
v~1.I1tl: 

P~JE'rO DE DECRE'Iº LEGJH~ 
LATIVQ N9 48. LJE 19fLt . 

(N9 lQ4~A. de .1963. na 

, 
o Congres.so Nacional decreta: 

Art. 19 r:;: msntida. ,a decisão 9.0 
Tribunal de Olnta,s da União e r.c .. 
gist:l'o, so') resen'a, de despesa de 
cr$ 26.887,60 (vinte e se:s mU, oito~ 
centos e oitenta e sete c:uzeiroa e 
sessEnta centa.vos). pa:ra pagament::> à 
NOVAC,AP. por serviços telefô111cos 
prest.ados ao DASP .. 

Art.. 211 .tst.e Decreto Legislatlvv 
entrará. em vigor lla dnta de 8ua pu
blicação. revogadas as disposições CID 
contrário. 

O SR. PRESIDEXTE: 

(Nogueira da Gama) 
ao item seguinte: 

.t"a~a-se· 

. Em discussãg o P~o. (PauseI). 
"Não havendo quem peça a palavra, 

encerro a discussão. 

Ein votação' o pro'eto. 
Os Srs. Senn-dores que o apro ... 

vam queiram pel'm~.necer sentados. 
(P-ausa) • 

EStá aDt'Q'Vado. 
O pro]êto trá à CDrnls.são de Re

dação. 
E' o seguinte o p!'ojeto- apro· 

vado: 

() su .. PIU~SmENTE: 

Em votação. 

0.5 Senhores Senadores que o 
ap:Qva_ln. queiram confervar-se .sen~ 
tooos. (Pau.sa). I 

O Profeto estA B Ól'o"ad9 
co-rnissão de Redaçfu~._. 

Irá à 

E' ó seguinte o! Projeto apro-
vntl~: I 

o Congresso Naciona.l decreta: 

Art. 10 Fica mantHia a <liecls,ão 
denegatórIa do Trlblll1àJ de contas 
da União, ao registro I do contrato 
celebrado entre o Govêl'no do Estado 
de São Paulo, com o M:nistérfo da
Agricultura. para desenvo!vimento 
da cultura do trIgo. I 

Art. 29 tste Dec~eto: LegiSlativo 
entrará em vigor na data de sua 
publ1cacão, revogadas '\J dlsoosicóes 
em contrarIo. I 

9 SR PRE§IDJi'I\.7f!: I Art. 19 E' mantido o ato do -Trt .. 
l)unal de crnta$ da União denegando 
x.egL,>tro a. contrato celebrado entre o
M.inistério da.' Agricultura· e o Se
nhor Pedro Machado de Morais e 8U'1 
ollllher, para financiamento êie obra., 
de irrigação de .terras em Teresina, 

püiuf. I ~&1l!~TI~Ó~ 
Art, 29 .E:5Le Iitcreto lJeglslat!\'IO i 

e-ntraJã em vigor na data de liua 
pUblic>ação, revJg-adru; as disposj~e.s 
em contrário. 

O SJl. PRESII>ENTIl: 

~.- (Nogu.eira da Gam.a) 
. ao item seguinte: 

PJ,~.sa-.!'e 

m. 714 
e 'fl5. de 1964). das \CClmJs-Sões: 
de Constituição e JCStiÇ3 e de 
Pinancas. 

Ein gJ.sc~~ 9: Proleto. ,Pausa). 
Nen Um aõS Senhores ,Senadores 

de.sejand;) usar da lll\la.'vra, 
a discur..são. 

Em rotação. 
~~ Senadoreq que 

aprovam, queiram c-onservar·se sen~ 
tados. {Pausa).-

E' O s~gu:nte o ProJ.et:o :::pro-. 
vttcto: 

PROJE:TO DE DECRETO LEars.. 
---r;61iYQ S\) Bg OE: 1mB 

(N,! 82-A· de 1563. na origem! 

~a.ntém ato c1enegat<?:!:.i.Q..3ÜJ' 
Tribuna, -de contas .rta_QJlliJ.o (l, 

r.e..D}5trq do contraio ~~l~Q/.:aaa 
enlTo!tJLJiLTllq...lB,ªl.do .. Bra.st, -
11lill@$-Al.águilli!LL~~!~ ço. 
Lt.4a .. e Q Ministtt!~L<t!l~l~!arãa 
.6 Q/)ras p4bli~as., 

O- Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 E' mantido o ato do Tri .. 
bunal de COntas da União deneg3.t6-
rio do ngistro do contrato celeb,adq 
entre I} f.l'ma IBM - Indústria, Má
quin.a.') e Serviços LitníL-ada e' o 'Mi ... 
nisté~io· t.a Viação e O'Jras púb:lcns. 

29 .toste D~c-:eto, _ L~g;sl.1.ti\'o 
em vigor na. da.tou de .sU$ 

I ~::'OJJ~,~,i~~:lrl~r,eV-ogadas a,.<; 01500 -:'çõ-e~ 

O· SR. l'JlESIDEXTF. 

. iNo{JuCi:~a da Gama) 
ao item liegulnte; 

DiscussãO em tUl'no ón!co. CO 
prõJêf,.o~~:b~~--Leg::~:àt;vg .. 
n..9 So, de 1964, orIginário da Câ
mara dos De:utaaos(ii9 'fr~':'4-' 
63 "9 {Thfiª de ~ .Qll-" 
mantém o ato do Tribun::Lde 
êõii'fã§ ~ União ~ue den!gol1 
~lÕ contra 0_ í'.elf:b:ado 
en =r2 a Supennknàência dó Pla ... 
~ Vatonzaca~ç:QD.~.m.;ca 
d nteirg do SJldoe<::l;}-_do 
país e a Eguitp.tiya rlps_E3t.ldos 
Unidos dq DrasU, p~ra lo~::ção 
de" Imóvel em põrto Al~teJ E.~ .. 
taãõãõ RIo aranae dOSu(]..elJ
do Parceeres favorá.ve:Z sob nú~ 
mel'CS 726 e 727, de 1964, das 
Comi3sões: de Constituição e 
Justiça e de Fin!1tlça.s. 

Em dLitj\lI'cMo O Projeto. (Pau.sa). 
Nenhum dos Senhores Semadore.'I 

desejando usar· da prtluv-ra. enceno 
a discuSSão. 

. Em ';·otaçfiO. 

05 Senhores Setw.,-dores QUe O> 
ap:ovam. quelram oonsen"ar .. ,s.e sen_ 
tados. (PaUEa) , 

PRQ.lE7º pE DECRETO LEGIS
LATIVO N' 86. DE 1964 

(Nj 173A. de 1963. na orlg'ell}~ 

M. 

o Congres.<:o Nacional decret:l: 
Art, __ 9 Fica mantido o ato do Tri

bunal de Conlq,s da Unlão qUe de
negou l'egistro ao contrato celeb!ado 
entre e. Sup~rint:-ndêncja do Pleno 

ValorizaçãO Ecoômka da Fron ... 
Sudoest,t! do país e Arthur R. 

e J, AtaHba \Volt. para 10-
nação de imóvel, em Pôrto Alegre, 
Estado do Rio Granüe do Sul. 

Art. 29 .tste Dec:-eto LegiSlativo 
em Vi~Ol' na dnta d? ... u" 

nS. e 742, de 1964) das c0-
missões: de Constiutição e Justi
ça e de Finanças. 

·Em discussão o Prü.leto-. (Pausen. 
Art. 2Q ~te .Decreto Legl.slativô 

ent!'an'l em vigo: nu dat-a de sua DU- r;~~~f5t:!:~~~~:l!.~l2...1!!..!+l:;::)1~:~~.~~;rilr~:r.\'ogfldnli as disp02iç6es 
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o Bit. PRESIDENT§: 

(Nogueira da Gama). 
(ia. Em prlmeiro lugar •. Te.~il'a-l)e ~ mente Senador. há muil<) OlumiraÍldo lerão COlltra terc,ciro.s. d~e & 
referêncJa expressa à apilcaçao da. leI suas brilhantes Qualida<ies. não seria sua data. 
no eorrente exerclcio. utr~&. vez que já eu vlesse &- esta tribuna para Vê o Senado que tOdas as providên .. 

t el do ""O Em segun • de Qua!Quer mooo, o au· ela.o (oram tomadas ,.("ra garantir O 

i
~ili;;~!~~~~~~les amos em m o ~.u, ~ "Ià.~,mto de uma inl'ciativa útil e pro.. ~ 1-"'" 

• lu r a n~'a reM -ção deixa a crl- credor: efetuado 'O registro. é feita & CiO ga.. .,. \.00,'. de S. Exa" em bem do povo 
télio do Banco do Brasil a flXaÇã.O d do is anotação na repartição competente 
da percentagem que, anualmente, serA Est.a o e pa. }Tara expedição da licença do veiculo 
aplicada no financi.amento 'de mG.qu1- .'?S"-,!:,:'''''""'''_ t a tod:[) tempo se $I.lbel"á. se determt. 
nas rodoviárias. nado veiculo litenciado está ou não 

gravauo dês.se penhor 1ndustrlal. Sala. das Sessôes, 21 de agó: to d.e Diz o art. 3.<:1: 
o 19M. _ Antonto Carlos. 
r~mr61'á\fer sOb 
1964, da COmlasão de O SR. PRESIDENTE: 
ção e Justiça., 

Vai ser lido o l't!quf'flmentú, 
~ discussãg o Projeto, (pausa). tem preferência para vottlçao. 
Nlehhum 8r, senauor pedindo a 

l)alavra, encerro a discussão. l!:' lido o l'tegulllte: 
Em votação. 
o. §". Senado,es que .prove.m o Requerimento 119 340. 

prOjeto QlJ,;iTl:i!ll pe.[U~n~ce~· ~ent,.... _ 
<Io.s. (Pausa). 

à Ordem rio Dia:. 
l\8ra o segundo turno regitúentaL 

E' O seguinte o PyoJcto ap:O
Y~ao. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 94, DE 1964 _. 

Acre~cellta paráflratO_1Ít!!.í?Q ao 
~vt. 57, da LeI nç 83~_~3 .de 
seetmb o de 1M!) alie reQH!!'!1lua 
() Tribunal de Contas. 

O Congte;;.so NacIonal decreta-: 

Art. l'~ Ao art. 57· da Lei n'J 830, 
de 23 de setembro de 1949, ine;u3·s.e 
Q seguinte; 

Parágrafo único. Das ded.gões do 
.tt'ribunal sôbl'e -registro, sejam as 
}:lJ'elimintlres ordenadoras de ctlligên .. 
ela, ,:,'?ia a denegatória d·) rrz.·t,'o 
~ela.3 serão intimadas, além d'l :m
iortdade referida. neste artigo as 
d!:'m<ll.~ p~-:tD:...s, ftslcas ou ju.ridicas, 
que figurarem diretamente como 
cont.ratantes ou signatárias de con
,'êlllos, tllnt()' para OS fín.!] das diJ!
~êncla3 como para o pedIdo de re
co:.jderação de que trata a p 'eb2n(;e 
lei sendo Jdênticos: 0$ prazos, 

Art. 29 Esta lei eIltrará em vigor 
na d~ta de .sua pnbU~aç'ão revogadas 
as d;.-posições enl c~ntrár:o, 

O RR PRESIDENT": 

in':> 851-64) - pela 
nal1d::lde do proJeto: (D? 
- pela. cons~1tucloD!l'1idade 
subStitutivo .da .Comissão de 
n:1nças'; da Comissão de Finan
ça~: In9 252·64) - flavoráveI, 
ro< I t.:·mos do' Substitutivo Que 
6p!'Cc~nta (comi ,.'oto vlmcido do 
s., .s'~n8doT M.:n de Sá), 

A Tl'c'1f.~ito da q1.atéría em dJs
cuasão . foram e,nviadas à Mesa 
um requerimento dt diligência e uma 
emrnd1. 

;:' I:da a setuinte: 

Sala doas Sessões, em Z7 de agósvu 
d.e 19$4. - Nogueira da Gama. 

o SR. PRllSID>;NTE: 

fAdalberto Sena) 
rtt'Querimento. 

E:n v:}~eçau o 

o SR. NOGUEIRA DA GA.:\fi\: 

Sr. PresIdente, peço a pala f.ra. 

o SR. PRESlm;Sn;: 

(Aaalberto . S~;la) Em vo::eaçw' o 
nobre Senador. 

o SR. NOGUEiRt\ DA GAMA i 

d' Lei do 

~, 

. ,:Hlili~'-

do 9.rtl~ 

Parágrafo .l1111co. o UI1â'nçJa 
menta de que truta êste artigo, 
que SE'l'â amortizado no _~7,(1 de 
10 !!,~Z) _~o~Qn\a..do~.<.ta o'na 
da la'7ratura do __ r~p:e<:.tlv,t' con· 
trato. terá com ... ga!'~nt~~ u, Q?-ú
ta a .. R_ •• ::t112Q:~to .81.-",('11EUmr :-o€'vlda 
aOJ,111niciplC?_ ccn.tr~.t.a"le 

Estabe1"ee~ a!nda o dispos1t1vD outras 
normas ou preceito.,; reguladores do 
~,ino de finh·ncia..mento o'Jjet "Ano no 
~êu art. 19. 

~o art, 2) diz qU,e (Lê) 

"O aanco do Brasil S, A. re~ 
servará pelo menos, Cr$ ....... . 
5.COO 000.000.00 (cinco bllhõe,8' ~e 
cruzeiros)', dos !'ecurscs anual'> 
destinados às suas Carteiras de 
Crédito Geral para a.tendimento 
do preceituado nesta. lei. 'I 

InicIa.lmente, Sr. presidente, .que
ro apresentar meus louvores e SlDce_ 
ro~ aplausos ao nobre Senador An. 
tônio Carlos, não apenas por psta 
iniciativa mas por muitas outras, .. 

o Sr. Antonio Carlos ..... Obrigado 
,f"'\l~~A N9 1 ...;". a V. Exa, 

D~st' a seguinte) redaçãc atO artigo O SR. NOGUEIRA DA GAMA -
31,' do Sabstit.utivo: t '.' de S. Exa. nesta .Cas8:, tôdas re .. 

""Pit. 19 O .E.J,nep dQ Bliasíl S. A .. , veladora8 do seu lndlscutlvel pt'opó~ 
na fixação de se~ hm1tes de apllca.. sito de corresponder .. no desempeJ?he 
çã:(J re.~e:v.ará, anu lmente, um'l dota. do mandato, fi cbn~13nça do elelto~ 
çfio e::pecia.l perce tua·l, para atendi- rado de Santn. Catar ma, que o enviou 
m· €'nto -"Ci p:eceitl ado da, pl'e!ente ao Senado Federal. E.'5tam~c:. habL 

~ . , tuados a. acompanhar as atlV1dades, lei' . 
f' ' ~ dê~te jovem e brilhante Senador do ,7US~!tiC(1.cq.o .• E<;tarto de C::ant.a Catarina e não se. 

A emenda visa Idar ao art. 3() d.., l rJa ru. Que conhel;,".o S. Esa. muito 
projeto uma red~ção meis apropl·ia.. antes de ser Deputada. e. Dosterlor-

Há lO.:::Igo,s anos. no exercício da.s 
mlnhas a1:ividades de chefe do De. 
partamlnto Juiridico da Carte:l'a de 
Credito ,Agrícola e Int:.u.strw! do B3.l1~ 
Co do B:asil, sentJ _l.:c€'&sidade dêEse 
tjpo de financiamento e tomei 11 ini
ciativa de elaborar projeto, nUlr.a épo
ca em CJue não na E~que-r Deputado 

Es:ado de Minas Gereis, traba~ 
à Câmara dos Depu. 

por um repre"entante do povo. 
E&sa proposição de minha autoria, que 
se não 'nle engano, foi defendida, na· 
quela Casa do Congresso, dentro Otl
tro..~, pe!o nobl'e Deputado Daniel Fa
raco, hoje Ministro d.'l. Cndút.trla e 
CXlmérdo, cuJo patrocmlQ eu e ou· 
tros interessados pedimos, ês.'J€ p:,ojeM 
se t,ran~fo,mou na Lei n,~ 2 931. l,.Ie 
27 de outubro de 1956, 

Durante meu longo exercício no 
C[U'go de Chefe do De;J:J.rtamento Ju_ 
rídico da Carteira Agtícola. verifí
quei a falha Que havia com rel9:o;ão 
a ês..'te tjpo de !inanciame!1to. Não 
era pos.sivel a Carteira financiar má
qujnas, em virt.ude da dificuldade de 
.serem elas recebida.!:: em garantia" O 
penhor IndUstrial, ate então, cons
tante das leis \'!gentes, não admitia a 
transferencia da co;sa empenhada do 
lugar de depósito. Ap tnâquinas au
tomot.l'izes come se sabe, desttHam~~e 
exatamente. ao transporte, e e1ltãn 
cont.1nuamente em hlgareS dift:rentes. 

D0x5e medo, tom~i a inicíatíva de 
elaborar o projetQ, que pe transfor. 
mou em lei, o qual está assim redi
gidO: 

"Art. L° São".st/.Scctíve:s de pe
nhor· :odustr:aJ ()s .'e!cuJo.s auto
motare,') e as equiP:llnentOs. para 
execução de terraplenagem e pa_ 
Vímentaçã<>, bem ('orno qufti::Quer 
v!atur·as de traçá/) mecânjca, lt<;a ... 
d8-S nos tran,,,;portes de passageiros 
e cargas. e ainda .10'! serviços dos 
estabelecimentos indu,"triais 

~ 1.9 O p2-nhor industrial, de 
que trata é.sf..e artigo, pode ábran
g-er ().5 equipamentos. instalaçõe.s. 

. oflclnais, Como .:~n.s aparelha
mentos mecânicos, ferrament.as e' 
llce."sórjos ligados à exploraçj() da 
at-ividade fjnanciada. 

§ 2 .... Aplicam·se a êsse penhor 
as dispOSições do DeCTeto ... lel nú. 
merb 1.271. de 16 de maio de 
19-39, c.cm exceção/) do § 1°, lncisb 
VI, e § 29 do seu art. 29, efetuan
do-se. porém, a tl'anscricão e o 
IU'quh'amento do contrato' rIO -I:le
gist.ro de Imóveis d.a comarca do 
domicílio do devedo •. " 

Por ês.::e p!'~esS(l, pel'mItindo...se li 
u.'anscr1ção do contrat.o na c,mlar
ca do domicílio do deveJor e ex<:e" 
tuando-se da eXlgencia do penhor in. 
dustrlaJ o depósito, que é exatamente 
li exceção feita' no dispositivo B. que 
acabei dI:' nIe referIr. foi p·os.~ivel no 
Brasil, chegarmos a é.-te tipo de pe 
nhor industrial. -

Contlnua a Lei no seu' )<:1: 
l'Efetuado o registro sedi o pe_ 

nh()r anotado nos a~sentame;)tas 
pr6príõ~ ti'a repartição competen~ 
te para expedição de licença de 
veículos, " 

Art. 2.° O registro e a. anotação 
pl'evistos no artig() anterior va~ 

I' As dragas e os implementot 
destinados. à limpeza de de.sobs .. 
trução de portos:, rios e canais pa.. 
dem ser. objeto do penhor naval, 
que se refere o Art. 265 do Re. 
gula.menro baixado pelo D~creU 
n.Q 24,288, de 24 de maia. de 1934; 
observadas as forma1id.a.de.~ de re
gistro prevLstas nesses d..!-ç'j'siLl .. 
vo.s. 

Cuidei então até do P3I4'1or na ~'a!. 
pOl'Que havla dúvidas. naquela épac.a.. 
sôbre a aplicação do regulam~nto que 
estabelece êsse penhor, o que poste
riormente fOi modificadc POt uma lel 

A lei II que aca.bo de me refenr-ma 
n.'i !:1" 93l, de 27 de outubro de 1956, 
está em plena vjgência, com exceçã<J 
da p.lrte referente ao penhor naval, 
que rOI alterada por uma Outra de 
meu conheCimento, e em cujo tl'xtc 
cO;0.oorel. 

Posso informar ao Senado e, es
pecialmente, ao nobre Senador AntÓ~ 
ni() Carlos que a Carteira do Banco 
do Brasil efetUa normalmente p .. ~e' 
fi .. '1anClamentos. E' a Carteiro próp:'ia, 
indicada para tmandar veiculas till .. 
tOln-otOl'es e equipamentos para 11 
execução de t.erraplenagem e QU3 :..<;. 
quer outras viaturas de tração r.l<:~ 
cânica. 

E' eVldente, purtanto, que por uma 
questão de tecnjca, de resguardQ G.l.! 
finalidadeE da Carteira de Color.:Zi\o 
ç,P.o, não devemOS atribuir a ê;;se ar. 
gão o fin:mcjnmento dessa maquina. 
rla a qUe ~e refere o projeto. ou sej:\, 
móqUina$ rodoviárias, mâquL.'1RS dE'd
tinau{l-s â com:trut'ãc de e.stradas. 

A Carteira de COlonização do Ban~ 
co do Brasil fi, qual mais de uma VC2 
n ... ,e tenho referido neste Serudo. por. 
que fm autor do projeto que a criou. 
a pedido do saudoso Presidente Oc .. 
tlllio Vargas, n'O elenco d.as suas *tr! .. 
buições t.em um dispositivo qu~, da 
certo modo, diz respeito à matér;a do 
projeto do nobre Senador Antôn!o 
Carles, 

O Art. 3.9, ao e..<;t.abelecer a forma
da. aSsIstência aos selLS casos e fil1$
e.oumera. no mc!S.Q VI o segu!nte: 

(Lé) 

"cons~ru-Ç!io de estradas Inter ... 
nas e ae acesso às vias de com ll* 
nicação que sejam nece.osá"!"ia~ aQ 
transport.e da produção dos imo ... 
vel,s financiados." 

Até ai parece·nos que D Carteira 
de Oolomzação podia ir; "Constru ... 
çã<> de estradas in~ernas" dentrQ .~a 
area POt el.a enunClada, pata per1l1hlr 
o e.sC:Qamento da produção d~~sa mes-
ma área. FOYQ daj. financin.r elEs:) 
Carteira maquinaria para const.ruç-ão 
de estradas em qua.Iqller part.e do 
territórIo nac:onal. parece·me _ pc" 
Ç() ao nobre Senador que me p:rd.o6 
- desvirtuamento da finalidade dês .. 
se órgão, 

Sr, Presidente, confesso que noa 
últimos tempos ando seríarmute p.rro ... 
cupado com a legislação que está sl}t
gindo no Pais a respeito do crêdJt? 
rural, inclusive da colonização. Ha 
U1'll projeto que ·tramit-ou na Câma
ra dos Deputados e está precí$l1m~nte 
no senado - é O de n." 10, de 19M 

que diz na sua emenda: 

JjDi.sciplina li a.plicaçã.o do c .. ~· 
dite rural e dá outras nrovidên
das", 
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Dc'"'o ~ do a:t. _ 2°· SéllJ " llW}Jc>t! f; esta a re.zã.,o do l'equerimento qu,", pôs, por interm&lio da Mesa, 40 Ple-
técn:':;a . S"~m d:~ f_b~I!Ç:10 C,H. ma~.-ê1"~ll (apl'fSentei solici~ndo _ . .uma dl~lgén~!Ja. nárjo~ t 
em ..:apI"ul'2S; \'<'tn um tnlllü; . 'U -f.ml de 'que seja oUVld-o o 6rgãQ (ia.. Velho amigo e-admire.dor de S. Exa 

'otõele estabelecImento d.e orédYto. Pa~ desde OS tempos inu que exerci a Che-
"p;e!ç~'§n'::;t1 do -<:'1'éd.t.;o rural" ;receu--.nte conveniente que o Banco tia do 'Gabinete ~() M,inistro 'da Agri ... 

Mal" J-d,an'e, d;;.pOb do ·art, 6':', 'nm B:-asif SI" manifeste a :respeito; cUltura e S. Exa.; ao chefia dol) O,a.bf.. 
Olltro titulo fe~ capítujo: diga se êsse ,tipo de fina.nelamento nete do Mmistro .. da FabellWt, t:eoolhõ 

'·S!Etema de crttbto rural" ou não atendido. pela sua -eartelra Os -elogios. imerecidos, r~()mo uma 'pl'"O_ 
de Crédito rndustrial e se ê exequj~ va da sua genem;tdede de espírIto, da 

E a enumeração que se s.egue ·não vd, se_ é 'viável que seja. introduzida sua amizad~. que muito me hom't.. 
·eoS;-.!lbeleC"€ si.ste:n-l algum numa Cal'teira destinada inteil"amente 

tr ti Devo. após os Itgradeclmentos, de-
Mais amante, após o 'Art. 11, um a. outros miSteres, a. ou as a vldades ~ar que, em :;irrncQio, tenho-me 

novo título: ie.stinada à colonização do n9sso manifestada sempre e invarlàvelmen. 
Pais e não à e<mstrução de estradas. te tavorávpl a qdaisquer pedidos de 

"Recuno:; par,a_ Q Crédit.o Ru~ A carteira de Colonização dispõe de diligência E'llcamjl~ad-o,~ ou sugeridos 
rar'. lJO\J~DS recurs:os. 1m dos seus maio-- pelos ,meus pares, ,seja a respeito de 

1 ~ l'.8Cursos vinha' da Loteria Fede... projetos de minh •. \ autoria ou a 'res-
Assim suce..c;sivamente. nu"'nn !on.g8: r. , ,fIavia. um dispositivo estabeIecen.. peito de prQposlçõàs de outra origem, 

dí,sciplinuçâo < confusa ~ comp.exa da do que- os bilbetes lotéricos, Q-cilna de Uma das minhas lPrimcil'as 'interven 
matéria de ctédi.!o tU ai. p·ar.a" che·_1 C!$ ZO,OOO,tlO, serlam pagos em le .. ções·no Plenário dàsta Ca.sa. f 01 justa: 
gar at-é o fin.aJ, com ti ;' G.u-antlB düs tl'&S hipotecárias do Bà,nco' 'do Brasil, mente um pedido 41e diligOncia ao Mi
Preços Mmimos l

' Que tem uma le~ sendQ os recur.'>OS respecttvcs destina- uistérlo da li1Gze-.ndl~ e ao Estad:o Maior 
gislaçá-o esp-ecia1, a qual devia ..ser ·re~ do::" a aplicação por essa ·Carteira. das FôrçAs Armadtl-B. sübre um. pt'\.)· 
formad~ sem necessidade_ de ser in- Antes da LOteria .Federa.J· pa...~ar tt. ieto que ·concedia Jsençlto de direitos 
cluída neste texto, ser eiq}lorada pela. caiXa Econômica, de importação ti. dE!tel'nl.1.nado'mater1a-l 
~t (1 d &,1 . j' . OOlnÔ atualmente,~ quando ela enr1... importado liat em]:irêsa particular. -O 

Olt exc,mman o >,e pro- e;.o nu_ quecía e engordava, grupos eoonômiol r~querime~to não foi al'rovado, mas 
~;~~t~30s~eco;;:5~ d!~~~r:e 'O~~ ~ um Dep-uta~o por 'Sã.o paulo a.p~e .. · nao mudeI minhã \ CO::lvicção, meu 
te.rer a êl" a minho. mOdesta cJlabo~ S'~ntou. um. J?roJeto ext1rpando da .lei ponto de vista.. no s~ntldô de ·que.qUal_ 

_... - êsse dlSpo."1.tivO, snprbnlndo da lei que 1;!r~'~1.~n~a.,dor, que tiS julgue menos es~ ra-ç~o. criou a. Carteira de Colonização do sôbte determinada Dl.atéria, 
A minha primeIra 11l1prassão do es' Banco do Brasil êsse artigo que lhe que êste ou aquêle Depar-

tud-o e dQ análise que :iz, é -de. que dav.a. recursos aval.ia.<\Os'.-àquela época, da Admlnlstraç.§.o- se manl-
se êsse projeto fõr apro'7a-dó, a legi's.. em mais -de um bilhão de cruzeiros, a. 
laçüo 00 crédito rural no Br-asil, con- T~...' ~ 
si-derada das mais adiantadas do ~O ·ocorreu em 1957. Foi uma das 
mundo, vai em retrocE'sso. sem àúvi- lutas mais forte$- que ~tve na Câmara 
da alguma dO~ Depu!adOSi luta da;_ qua.l ~unca 

Sr" presi~ense, ,há e,lg!Jns anos rea- ~~~:;e:::e ~~~. ~::s fmal, 
liz.ou ... se no Chile um seminário da de hospital, numa casa de 
CEPA"L destma-dc a estudar Q crédito ra recu~erar-me de males que 
rural no mundo, A carteh'a de Cré- ri, em VIrtude 'da tenacidade com que 
<l!t<?' Agricola se fêz representa.r po! lutei. contr~ fP'U!}OS -eçonôm1eos que 

, varlOS dos seUS roam ~ra"uados fun· . (}uenam elImInar o artigi) o que con .. 
cioná.rios. sob a chefIa. da<luele q"'J.e -seguiram na Câmara dos Deputados 
era, então. seu ,gerente, ::lr. Joviano e no Senado. 
Rodrigues de MOraes Jardim, atual S . 
Presidente da Caixa Económi~a F~-' e. ~te dis:positiv" nã,,, tivesse sldu 
d·otàl do Estado do R:iO" de Jan~il'o, su{mmrdo a. Carteira' de Colonfzaço 

_. Agôsta de 196~ 
____ .:::1 -~ 

do dipkuna. legal' em vig,)r, não 
vejo qualquer referência a penhc1r 1n 
dustrial de ve!eUlo.-s de -P1oi=lrlp-dad; 
tle prefeituras Municipais, I 

A ,!:..el n.\> 2 • .931, de -21 de oi.ltub;i::\ de 
1955, declara.,no art. 1."; 

"São suscetíveis de penhor in .. 
dustrlàl OS 'veteulos, automo!ore-s e 
a:; ect.uipamentos para, e~:ecliçáo de 
terraplenagem e pavimE!ntação, 
b'em 'como qus-isquer vlatul'a,<3 de 

tr.ação menâ.!lica, usl'tdas noa: 
transportes ·de 'passageiros e ca,r .. 
gaS e, ainda.. n'Ül.'l Eerviç!lS dos 8.,
oa belectmentos. industriais." 

E' pos.slvel que o d1.spo.'iiti~o se a.pl! .. 
que aos lVIunicfpias brasileiros, No. 
momento. não tenho elementos para 
a.firma.r que a 'Lei se, R_plíque a.pel'.M 
a. entidades pa.rticulares, . 

.A verdade, porém, é que ate a pre_ 
sente data. não. tenho ·conhec!..Ulento, 
no 'meu ''EstadO e 'na mL""lha '.r"~ião, de 
qualquer operação da ClIrteím de 
Crédito .Agrloola • Industrial do Ban-
00 do ,Brasil S.A., destinada a finan .. 
clar a. aquisição de máquinas rodoviá .. 
rias às Prefeituras Muni~trJW..5. . 

A ."gun<la 'objeção que S. E"". fo!a 
.ao projeto - à prtmeira é que já exis .. 
te lei em vigo.r - eu respondo da ma.~ 
neixa ecmo o fiz até aqui. 

~;O~~~~~~~~~j!;~~~~~~ 6 nãO 
e4,Sa opera.-
de lei. Sr. 
ColQnização ... 

entender, 
a co~vniza-.. 

dO 1lOIlI;Q 
·.até 9. sua 

me P&re{l.Q 
plano de 

se dar -ele.' 
·-;"~rJ~~~"a;~.·~cOlontzado-rM e as estradas que. 

pes~oa de alto gabarIto e de alta do Banco do Brasil já teria inIciado ']~~ç~ 
COJ.lp'etêncla _ no assunto, Ao regres_ suas 8-tividedes, há. muitos anos e I· 
sal' dêsse seminário êsse tlustr~ i'un~ muitos bilhões de cruzeiros terlam Si~ 

dividida entre 06 co. 

.os ,primeiros frutos do 'tra~ 
- á' t . 40 investidos em todo o território -ClOn T1Q da Cru eira de Crédito Al1rl- cIQnal, auxiliando os tr.balh-"" 

cela do BanCo do Brasíl teve en.~jO . '= 
d~ me com-Unlcitl' os ft'Suttad,cn da.- .~lBh dessa o.bra que éStamos 
quele con:la.ve, dando...-rne.a noticia de po; executar - ti, reforma 

i~m~~~~ii.i~iinE~~~um~ .'1- vez -que a tena começa a 
dêsses colonos. po...<:;SO.m êsses Ii'j!i:;t:::':'''' serem' transportados s,té os 

que o simples Rf!gulamento da Car~ e auXilia.ndo em têrmos·téc'nl(ios:.~ 
tei' sfveis e aceitáveis todo e 

l'a de Crédlto Agricola. do Banco proprietá.rl0 p-ural. Porque 
pre3entantes de todos os país.es r:-, 'e eSSa C.ar ira é permitir a do Brasil foI c-onsideradQ, pelos te· d te ~i~el~j::~~~~ 

u e A formaçã<> da: . 
compareceram àquele oonclave, corou mediante 
documentú maIs a.diantado· do mu!',do qualquer 
em, crédito rur::ll. Admü<tqram~se I~~ t 
ses delegõd-oo da. amplituôe e ,;la roi. que a em. 
nudên~ia do R-egulammt-o da C!~r- . ~()rtan~. Sr, Presidente, não 
tei"l'a de. crédIto Agríc:le do Ban': sena possivel, sem emba.rgo do 
00· -do Brasil, em oonceHua,r e E''1l de apr:l{!-O' que dedico ao nobre 
grup~r todo& os ~~~s e ·tipos de- fik dor Antônio Carlos, c-ünc-a-rdar em 
nanciarnento rural. aentr-o de uma () pr:?jeto de s~ F:;~ passass-e :;.ela 
técnic3; cons~deradt'..., por todos, irr~- euss<:,-o e, em seg-ulda. _por- votação d'O 
preenslvel. ,C;enad'o, sem prlmeil'o ouvir os ór-s!'ãO!; 

Se êsse Projeto n v, 10 Vie3Se a ser Çlke sôbr-e alI" devem tn9.nifest.a,r·s"'e 
llPt~vadoi Sr. Preside."lte, o RegLlla~ l!'.ssa, a rar.>:áo 'do requerimento q"ue 
mento da C.a:l't~ira de Ctédito, Agl'!f"'"l- submeto à Mesa e ~uja. votação ora, 
l3t ~o 1,3.n~co da Rrasil reg-rediria. per~ encamir>oo! (Muito bem) 
oerla mUlto- de sua f.ôrça, do seU valor 
da substllncia que- nêle se Espe1ha e 
~e manifesta, E nã-o só () Reg-ulrullen~ 
~; hà várias, leis esparsas dêsse crê,' 
-(hto que ficarÍ.~m sem efeito, revoga_ 
das pvr êsse drp-loma amt ifo, incolor, 
-d-escanexo e Que tan~o rebahta o n~ve' 
de nossa:. cultura, 

:Nã-o teMo outra expreSsão para CO~ 
menta~ ~ tnlltêria, Durante longos 
anos VIVi o .problema do crédi tQ agrí~ 
cola. A m.alO!' parte da. minha vida a 
~te problema me dediqu~i. 

o SR. PRESlDEN'l'E: 

(Ada.lberto Sena) - Em votaçf\O o 
requeritnent-o', 

?,SR. 1l.'l!r<lNIO CARLOS: 

Peço a palavra. pa.ra 'enoo.minhal' 
.vot~ção, Sr. Presidente. . 

.9 ilR. PRllSlO.;NTE: 
Tem a palavra o nobre Senador 

tônio Carlos, 

O SR. ANTONIO CA.RLOS: O 'Senàdo há de pe,rmitir; portanto 
(tue eu use expressões maia call<len~ 
te;s quanto a utn diploma que • .segun. . (Para encaminhar a vota.çttO) "- Sr. 
do·o meu jnfzoJ vem contrariar as li ,PreSidente, éu pediria s.o nobre Se" 
nhas mestras .do crédito rurnl em nador Caroilo NogueiJ'a que me ce~ 
nosso Pais, -de..«se oS element-o'S que utilizou' 

o _pt{}jeto do uobre Senador Ant3-
2110 oatl-os, a meu 'fer, re"foge dêsse 

'-.&Lstema. e ,já. está atendido, como dis
se, por umà. Lei em _plenb vigm', ,cuja 
execução está. sendo feita pela. Ca"'~ 
telra CQlnpetel\te <10 Banco do 11rasil_ 

~undamentar o requerimento que 
bem de justificar, 

Inicialment'e, desej<:l a~adecer 
honrosas rêferê.!1ci.as que ()' nobre re-
1)resentante do Estado de Minas Ge
rai.o:; fêz à minha pes...~a, quando jus-
tificou l? pedjào de d1Hg(;ncia -que pro ... 

consumidores, Muito de pro
pósito esC()lh1 a carteira de Col-on1 .. 
zação e g.) t~da a argumentaçã,o da 
Sen~dor -NogueJra' da Gam.a vem 1\Q 
encontro do meu pontQ de vista, 
qUe sei que.a Oarteira AgrícoLa 
re.aJm,ente, uma organização ~:~~!:;~~ 
porque sel que' a- carteira _,~ 
tem um regulamento 
de exemplo. Não .:E~~6u!r)!.u~ 
Carteil'a, mais ,: 

que êla tem O~'~~~l'~~~~~;;a'!e: n.anciame.nfõ . ( 
do 

A antiga. Di::-etO!>l~ de Ter"-a.s e Co ... 
lonização do Ministério_ da Agricul. 
tura. ina·ugurou. tnstalQu' dezenas ,de 
ntlcleos colonIais no Brasil, só -sobre-
vivendo aqueles núcleOs que, 1>Ol' tlir ... 
ç.a dó trabalho dos primeiros_ colonos, 
Se fonnaram. sem quaIQ:.le-r auxília 
ofIcIal, Es.sa carteira foi trll.nsfm· 
mada no In.stltuto Nacional je -ln!i_ 
gr.ação e' Colonização e as di:ficulda .. 
des -que &.se Instituto atrayessou f O- . 
fam tantliS. ·que me.ls tarde o ao.. 
vêm-o procurou' outre forina, e, atra
vés de uma leI dele~ada, lncorporou-o 

E>t.a é. pois, uma quóstãô de tato. - ll. Superlntendênol.<1 <la Hof= AfIl'A
Se·a !ei patrocinada por S, ria., Esta nDVn. organização, criada 

lá em Vigor e '6 permite ,o !U~l~i!'.-I há dois anos. durante o. 'regbne pa.rla_ 
menta atra.'res da Carteira. de menta.r, teve o mesmo destin\), 
to Agricolg: e. Iudustrl.al do. ::ea.n,~ Nln~ém pocle neg.àr que a cólo-
:ar-asH, a Carteira não está renuzan-' n!zaçã:o em nosso Pafs tem sidó lelta 
do tais flnanciamentos., . através da iniciativa pa:rt1cular. De-

Por <>,Utra lado. devo ~ & $. 
nt .. , que, l'ela ltdtu!'1t ~ ti. m:wr., 

i 

.sej,ava com. êsse proJeto, como atn .. 
da -~o. llSSOCiA-la à Carteiro .qe 
~. que nA<> fo! orla"" lIj)O. 
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Com esta. declarações, Sr. PresI
dente, eu reafirmo a. minha intençãO 
de rlão me opor ao pedido d'e diligên .. 
cia, lamentando apens.s que. ee de_ 
morada. a respoota, os mun(cÍ'~iol) bra
sileiros continuem sem possibilidade 
de realizar operações de financia .. 
J:lento para aquisição de motonivela
doras, que hoje estão cu.stMda 40 
milhões de Cl'uzeiras. Nenhuma fá
brica, nenhum represt":!ntante vende 
estas máquinas a prazo. 

Tive o cuidado de ir a São PaUlo e 
consultar tôdas aJl fãbricas e repre ... 
sentante.s de fábricas estrangeIras sô .. 
bre a po~sibilidade de venderem essas 
máquin.a.s a prazo. Não há comer
ciante dessa categoria que aceite pa
gamento a prazo. 

As prefeituras que vão ser benel1-
dadas pelo projeto são aquelas que 
têm uma arrecad,.a.çAo própria de até 
cem milhões de cruzeiros:. Não podem, 
portanto. adquirir uma máqutna ro_ 
doviária que custa. pag_amento à vIs
ta, quarenta milhões de cruzeiros 

O BaU(!Q do B:·asn, pelo que seI, 
não as tem financiado,. Ol.algrado a
lei aqui cItada pelo nobre Senador 
:Nogueira da Gama. Dêsse modo, te
nho esperança, que 0- Banco concor
de cOm o projeto e, se não concordar. 
te.,ho esperança de que> o Senado. 
atente para o grave problem.a e aco. 
lha a proposição. (Muito bem) 

! ~rO~' ~S~R~. ~P~R~E:S~I;;D;;E~N""T:E~: I ~ sena) - Em votação o 

ap.resen't.!\_ 0. Srs, S'enado:-es qu-e o apro\'am., 
queiram pertnanecer sentados. (Pau_ 
sa). Está aprovado. 

O~ 

I ",â~,:':s";~~~~"~ convoca 0."- Srs. se· 11 para sessão extra ordü,ária a 
_se às ... 

SR. ALO} SIO DE CARVALHO: 

Sr. prehlde-nte, peço a pala'Ta pela 

O SR. PRESIDENTE: 

a p.alavr!'l. 
O Sr. Sen3d·)r Aloysio 

uma se&ão extra'O'rdináJria iEnteira
desnecessária, arcando o Pais 

despesa inca.kuJá vel de ;et,. 
para senadores e de extraorainá.. 
para os funcionáriOs da Casa, 1.sto 

aquêl~ que em tais cQn1....~ões re.
extraordinárlo,s, porque outras 

os recehem. eM utto bem!) . 

V SR. PRESIDENTE: 

(AClalõerto Sena) - O Sr. Sena. .. 
dQr Aloy.s.io de Carvalho, pediu, - em 
primeiro lugar~ em .sua que..,tão de 
ordem, que infOrmasse qual a maté""
ria que seria examina..da na. sessão 
extraordinária. Mas. pelo seguillJ.ento 
da. sua. argumenttação, compreendi 
que S. Exa, esta:va infurrotldo de 
que- essa se."!são $e de.:;tina.va. exata
mente, à diScl1ssáo dos, Parec,eres dl!\ 
Comissão de Relações Exteriores só ... 
bre Men.sagem do PreJ-ldente da Re
pública. indicando Embaixadores. 

A matéria da Ordem· jo-Dia desta 
sessão. já estava esgotada. Tí,nh~mos 
previsto a sessão ex;traord1nár1>3., atra
vés de entendimento CO.t;ll a.$ Lider~
ças dos pa;rtido3, Como tem 
nO. Sena-do submeterem. se à 
ção do 'P1.enário 
ciais, inclic-ando 
.se:sãl} extraOrdinária. a 
mo<. 

A Câ.mal'a. dos Deputados, ('011\ 
grande sabedoria, aprovou ntinh6 
emenda e rejeitou as outraa duas, 
Aprovou~a, porque, realm~nte, elQ s6 
djzja respeit.o ao Senado vis~ que .. 
Câmara, quase sempre, esgota o pe_ 
ríodo normal 'nas sues .sessões. N() 
Senrulo. entretanto, muitas vêze.s, .se 
encerra.va ll11.la .ses.são ol'dináZ".t~ à.s la 
horas, convoce.ndo-s.e, para meia no-.. 
Ta depois. uma sessãD extraordinária: 
para apreciar indicação de E:nbaixa .. 
dor. 

De modo q\le, se a sessão extraor .. 
dinárle. :se reall,zasse dentro dO' pe .. 
rlodil normal, não aca.rr~taria mai.or 
d6,?pe.sa p~rs. o Erário federal. Mas, 
em tel.R,Ção. a. esta, n~ já esta-m().~~ 
realm..en~eJ ~-oi"e. do J?€r1odo no.tmal da, 
sessão. ~,sJnl~ acho que V, Ex." po
deria tomar, pelo menos, a providên .. 
Cla t;.Qrn~n<;io_ de apliooção an$Joga o 
preceito regimEntal em relaçoo à sea
são extraordinária que se v:e.i reali .. 
zar. 

Tudo isto. 81', Pres1dente, é wn ln-
tl'ójto do a.pêlo que dirlgLr as 
Lideran~~ da Casa que Vosm 

tIrou d06 
de 

Realr;u.ente o assunto ilão tem.. « 
urgência ~ que ~e referiu o' nobre se-I ,:~~i~~:~ nador, pOrêm a P.l:esid~cioa S~ a.s.si.m" 
agiU fOi de acôrdo oom as Lideran
ç...lS, o qUe Q leva a pensar ter agido 
com pondere.ção, . _ 

Espero, poiS, que o nobre S~ad-or 
compxeeoda as ra~es e as @POSiçi)e.s 
q~e lev~~ a Mesa a convocar UD;l'\1. 

se.<i$â.Q extr'ilOrdinárita.. Ná-I hO\lve~ I ~~:;~~m~~~l propriamente, hesH.aç~o de mlIUla f: 
parte quanto à ho,rQ. Procure! ver a 
hora. no l'el~iO, porque, de.:ejava 
marcar 6 se.ssao p.lra dai a dez- mi
nutos. 

Tinha, então, projetMo uma .wssão 
que se realizaria às 18 horas e 5-0 
minutos. Mas, sou oDrigado a mar
cá-lll para as 19 h~, 

~ V. Ex.V. vai c'l!npr~r ,t)rrxe t'L
rada.. apelo par~ V. ~ .. ~ e pará ~ 
Lideranças Q.a Cksa. fi' fim de qu,e ex
tingR'l1o.s est.a pr~xe e 1.5.SUmaIDQS, 
conosco mesmos, o comprGmi.:;so de 

o nGSSO t;rulndato com 
pe.nsendo mais no Pais 

que nos 1nterêsses de ard-em pes
soa) ou de acasi~. 

ESta. a advertência que queria fa-
<leclarJil,udo, de logo, a V. Ex.' 

que, lealizada a sessão extraordiná.
ria, nela permanecerei, maIS fica Vos .. 
sa Ex.Q.. pelo J;Ilenos.. com a rni '111.a 
autorização paro infórroar à Seção de 
Contabilidade que cU.sp:·:mso o '·jetov" 
por esta sessão extraordínár1a. . 

O SR. ME1\! DE SAi 

O SR. ALOYSIO ;)E CARVALHO 
- Uma vez que V. Exa., soberana
mente, deci-de haja sa.são extraordi
nári.a a fim d~ .se votar a indicação 
de três Embauredores - não CUgo 
apreclada, porque o meu nobre oom
panheiro Sena.dol' Mem de ~ Sus
tentou, ontem, a tese de que o- Sena<1o 
sempre apr9va ,tOdas as indicaÇÕes, 
com e..lgumas exceções que nã.o che
garão a ser registrad~ na história 

~:::"':::':':';;':':;;;';:-'""~":"==-'~;;:':""'i pOI1t1ca do no.sw tempo pediri~ a V. 
ExIJ. consulta.ssf o Plenário em re-

sr. Presidente, peço a p31avra pela. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE, 

~g~~;l~1~ l~~t~~~~~i~~~!~~~-'''~- I c:ur

so

_ da ~ua cteHber.ação, ::,Obre a rea-llZaçao da ses-~o ext-ra.irc.illária. No 
Pl:ef'e!.twj,,," caso de se reali.zar pediria ainda a. 

~. Exa, se dignass::.' mandar à S;;c-
(Nogueira da Gamz) ....:.. 1:e'll a rl

lavra o nobre' Senador Mem dz Sá, 

que 
dar.ão 
o B~nca do 
~ mE\térl!l,. 
t1wenàa., q'Tf
pl'l-ad.~ ~-o A!'t. 

a informação. que desejo, certo 
que. ]U)nderando melhor, V. Ex". 

l>re,se1'Varã o SenadO' em re1itção • 

O SR. _lU DE SA: 
çao. de Contabilidade urna instrução,. 
a flm de que os SEnadora<:. qu~ des-
S:,lll presenç.a à SWlo exi;..;aordinárkl ret'isão do ora: .. 
nao recebesse: O ieton de p. C.s::l\ç.a. "",.,;;;,;,';, ao pre-

Vou a V. Exa. o po-rque: .tn helro 

sa:;;uIldo V. E.:l. 1 cmbrou \ ~~~~~1~" ~"l:"i~~::jx~;r:ii~~~,~~~: me permitirâ dizer que as r 
devem ser segUid.as qC-3.urto 

~~~~;,~H~~~jl~O~~U moralizadol:as >10 s:.ssão, para ejJ --e-
de r::nb," dcc " 
.ordinát;:l, qucm

que a ma',ér:'3 fôs.
O:-<l~m d,o D:a (125 

~~f~~;~ã~f~;::::l~~~~;~~h '\ portan_ 
tndicl1ç.io de 

alguma 

IIp.rtsentar 
eBSsão, 

que devemos. 
ext:aordinárh O trat"iiw,i;, que t~ ... ria se fô:s-

para ante!; dUb 18h. Da 
acOrdo com n lf!i vigente li,e a SE'6-
são extraordináJ:~a ocorresse antes c!aa 
l.s.h 30m nós não teríamos direito 80 
lljeton". A sessão. entt'etnO:lt-.). pn,
longou-s·e um pouco, luas nãu vamol'! 
preclsar .sair do 6e:lud.Q para çmnprir.' 
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és"<~ d:::ver da hom'lllJga.çáo dos n()~ 
Ul'S dw Embaixad9r~s, 'e na) PJtve:;',í 
f:'z.lü, efEtivamente, p8.ra a pereep
çiio do "jeton". 

E.")b, a t6rmuia que, a. meu vel', 
t:~:.1Cilif' os interêsses. sem t:ntretall~ 
to p·;:rtul'bal' a tramitação. das respêc
ti"ilb mensagens. 

E . est«, igualIllen~e, 11 re.spJsta qHe 
dou (:0 pregão fonnul2-do »e~o noore 
~t;n.Jctc·r Aloysio de Carvalho. Aliá.s, 
tu..! d.os qu~, consultados, propusera.m 
l:1ua a SC>3.9ão fÕs.s6 realizada :laje. à 
tarde, e não à noitt!, pe.ra nos pnvar 
eX'lt!'!.mente da vinda ainda UlU.1 vez 
ao Senado, Já. estive numa. reunião 
de Comissão. hoje, :pela manhã: pft.S
r;ei a. tarde aqui; de modo Que prefe
riria que a .sessão fÔ6Se im-edl~ta., rr"s 
:realiz.ada. independentemente de .. je
ten" . 

C~'3. o" que tinha que tUzsr, (Mui::' 
to bem)" 

O SR. PRESIDENTE: 
(Adalberto senna) _ !;Ienhores se

lladOl'es l o.ntes de mais 'Ucnrõêsejó 
l~u-e diz o ano lbOdo nu~'So }te
rlmento: laJ: ---- . 

41 A sessão extraordinâna será 
convocada, de ofle\() pelo l'nsl. 
dente ou por dellberaç!o. do se
nado e terá o mesmo r1w e dura
ção da o~dIIlárla"_ 

Assim sendo, li da competência da 
l'resldêncla essa convocação. Podorá, 
entretanto, submettl-Ja à delll>oração 
do Plenário, conforme sollc1tD'J o no
bre Sr, Senador A1o~o de Carva-
lho. ' 

rlência podE' re:-llzar a sessão, subIr.e~ 
temlu () assunto, em seguida, à Co-, 
missáo Diretora, que é o .')l'á"ão (''om
petent.e oanl re.:-olver a respeitO .. 

Nestes têrnlOs, co)oco mn votaçãi"J :l 
proposta o ncbl'e Senn.dor Alaysio de 
Carvf)ho, explicando mais uma "Ve~: 
reallza~se ti. sessão, porem quant!l ao 
pagamento do "jew11" correspund.zn
te será consultada a Comi -.10' D11'd' 
tora, visto que a Pre.o;idência não r--ep-l 
cumpetência para 1. ~ olver o n~~unto, 
OU" pelo menes não se julga C<lm essa 
competência. 

SI SR. ALO'iSIO DE 

Sr', Prcsidp:~te-. peço a 
la: ordem. 

O SR. PRESIDENTE: 

CARV.\LIIO. 

pa.laYT.\ pe~ 

(Adâlberto Senu) ._- Tem ~ P"!~
vra o nobre Senador A}oy,~lo d", Car ... 
valho. 

O SR. ALOYSIO DE C,U\\'ALIIO, 

(Pela ordem. - sem reviSda do oru~ 
dor) - Sr, pl'esidente, estou de acõ!'~ 
l!o-º.om a ppnderação .aev~· :EX:~ doe 
que e;-'Preiiãéhciã '~nãb"""l,em c\)n1pe
f.ênw~ pa}·ãQeêIã'ff'Sõõrrã"·dISpens·a 
ou n o aõ-wH~~m":-----'- ~ ~, 

For uma >;;u~;':'.5t.ão ql.le o nohr~ Se
sador Mem de Sá fêz, no !:entião de 
que a sessã.o extrairdinária se reE:li. 
zasse obedecendo à praxe' antiga em 
relação àquelas soosõe.s ext.!'Gordiná· 

que estivessem dentro do perío
norma.l de uma sessão ordinária. 

Nada me impede, como Presidente 
- e até me.smo desejo,' exercendo 1l>:"Jl\"!'~_ 
eventualmente .a, Presidência, !Selare .. 
«ndo. ainda, que a Presidênoia não I ~,,!,~:,:bll~laç~. 
iQuis, prôpriamente, Passar às lide- I; 
ranças. com a sua declaração. a res
ponsabllidade dêsse n,to - convocar 
ee.ssão extraordinária, Dec}a.ra ainda 
.. Presidência que eln. também, par .. 
í1c1pa. dessa resporisabíllch:1.e. 

Dest" forma, vou submeter • deli
beração do Plenál'io '0 assurotó), 

I 
está fendo - se d.eve, OU não ser! O SR p-HESlnEX7F.: 
cOl1v()l,}::lda. s~:>s1;.b ~':'-l~:lOl·tiiná~ia en~ I· (Nogueira da Gama) _, Tem a pa
segwment.o 3 01"(:.112, "la que se est.:.I. Ja\lnl o nnbre Senadv-r Victo,:;.n(). 
realizando. At)2nJ.~ ,~to" Oli. entao" Frei~'e" 
conforme pcrp&,· o S~!l[1.dor Mern de 
Sá. poderá levar u q~~" [lO RO Plen3.-
rl0, PlfO que ês~e de.::r I Se quer, ou 
n50, :"ecebet o ··Jeton"'. 

l\"Ins a Me~J "lCtll li C-J,Yl!5são Ul~ 
retomo poderá t::lT a li021 d3de de se 
sobrepor :lO qU~1 :'ct'2fmin1 um!}. lel 
para resolver SE' o ".iô'!on" d~\'e ou 
não, s"eI' pago ~c·r t....:1'.Jl. sC5~ã"J ex-
traorinári3 . I 

I Ern a tn_nha q:\..!~:tão-de-o-:c.un. 

I 
Q Sll. PRESW~;"'TE, 
- ~-
(Noç.ueira da Gama) _ N:'s ter

mos' d:} art, Ul!),1 do Regimonto ln
terno. segundo o I qual 

"a SE'~ão JxtraC'l'd:nária será 
cO:lVocana. d(~j oficio pelO i?:·e.,;)· 
d. 'me ou pOr t c:.~libe.:;iiçã-o do Se
nado e 'terá 4) mesmo rito e du
ração da ordinária". 

I , 
convuc,) Os SN" t"t"'nadores pD.ra. um~ 
sessão extraord_n:~:'!a dentro de dez 

1 U ";.~ . , 
mn 'v,-. I 

O SR. ALOi'Stq DF. CAIIVALIlO. 

Senhor Presidenj.e, peço a. palavra, 
pe!a ordem. 1 

I 
O SR. 'PUESIDE~TE: 

(Nogueira da 
lavra o noore 
Caryalho), 

I, . 
Ga;na) -. Tem a p.:x.
Senador Aloysio d~ 
. l 
I 

O SR. ALOYSIO; DE CARVALHO' 

(Pela: oretem. sem revIsão do 1)1"(1'" 

dOr) - ~")enhi}r' Presidente, o· n:Jbre 
8enador 'Ad3.1berto Sena, quand<> 
p'resJd~a os trabalhos. re~,pollder~do à 
questão de ordem levantadl pelo!i 
2m nen te:! Senadores Mem d.e "Si e' 
A.OY'sio de OarvaIho, dêC;la.rou q!.le 
~rà!lsferla à COl11'!..:.são Diret.ora -
como a.rgumentou já o Senador He
nb.1ldo Vieira __ a decLsõ..o sôhte () 
papmento ou não do "jeton" pela. 
ses'3ão extraordin~r:a .. do qual, aliã.8, 
o Sel1udGr AlOySiO de Curvalho de .. 
c'~rGu 30:rir mão, 

par.;1. mint, tanto valem seis COll1O
meia c ú,o;la" Tanto me faz rec€oe.: 
"jl"lon" pela se5'3ão ext.raordinl\:rta. 
cu não, Não ad:anta nada. Nã~) me 
confOrmo é que li Comissã.o Dlreto
r.a v'iole o Regimento, pno. resolver 
lle () Senador tem ou n5.o direito a 
.. je:on" . Qu~ria. declarar a vossa. 
Ex-cpJênc13 que" n~ta parte, não _pos
so concorda.r com a decisão do em! .. 
nen lie e.enador Adalberto SerA, de 
transferir à ComIssão Diretora uma 
atr:buiçã"o privativa, que o. Re'6im~l1-
to Cn ~erno confere ao ~ena~-o. -
(Muita bem!) 

~,_ PRESIDE~'l'E, 

(Nogllo;ra; da Gama) O nobre 
SenadoF ~>\loysio de CarvalhO, c~m(] 
eminente ProfeSsor de Direito sabe. 
que os precedentes são m'11to' peri· 
go! os. quando não têm apoio no-s têx • 
lo.;: de leI e nos princípiOt- gerals de 
Ditt':to, notad\l.mente quand se t.rata 
dê matéria de comi,Jetencia" ta;.;atj,\t\oo 
mente enunciada em JE:.i. 

No M..sQ, o art. 190 é taxl:ivJ: (Lê) 

"A sessão ext.1"'aordinária será. 
('On vccada. de onero "",,elo presi
d::>!1 te ou por J:!Ube-nção âo se. 
nado e terá o me~mo rito e du~ 
raçào da ordinál'ia"'. 

Os Srs, Senador.es que concordam 
Com o ato da. Mesa., oonvooondo a 
s'essão extraordinário. para os fins já 
conhecidos, queiram perm&.neCe1' BE,'n· 

(pela mdcm. S~-!nz re!iisã.i>·do ore·· 
dOr) - ~er.~mt§.~ª.E};-. 
celéncia, assumindo Q. presidênc;l~ 
nãg mai'ireve-ãã~C1gãà-ànrefroY- C! 
PreSldente,-:~t--Kct~ifõêrtõ4 B-en,. 
que hu na entre~1ª!Lfjl).!1ªª·º-~â~Jk 
cisãO sôbre a convocaçaQ da ses::L.. 
extrarooloane. ._ r------ -

,- Há duas hIpóteses uma e~tabelese 
pa,rece-n,le que v..; ExQ. entende qt<~ :1 uompetência privatiVa do Presldfm-

t<-.dos. 

UII. MEM DE SA, 

Br. presidente, pela. ordem" 

o SR. PRESIDENTE: 

Tem a palavra. O r10b,'e 8enadf!r. 

. o dlSpOSi~l':O reglill,ental •. ta} C?DID, .Ie da Mesa, de oficio. Em conse_ 
a prorrogação da e.:.são .est.â, f,7d1g'ldo, dá. a Preslden~a :, 'qUência, a Presidência .ISOU dessa 

minutos. S atribu!_çao de c0I.1\'ocar "e:r offlc:< \competêncla, que não deve s~b01eter 

Está aprovada. 

aRse~ao ex~raordl~áfla, Da à Preso i8 Plenário, Consultar o Plena"Io sà-
denCla 'e da àS LK~e;"Qnçn!. b,e se apóia ou não ato da Mesa, é 

O nab.te Senaaorl Adalberto" SPllU estabe!eper precedente nãC!. muiw re' 
da sua decl.São havia recorrido para comendnvf'; em face 10 texto da lei. 
o plenário. Enquanto nós estavamü:3 Com f'E'~~Çto ao outro :l"S;:ccto'" ('a~ 
decidlndo em Que termos deveria ser ber ao Senado convocação ae ses..c;ão 

O SR. HEIÜBALDO \-'TEIRA: feita a consulta 80' Plenário, VOS$("l proposta deq ualquer Senador, não 
O SR. MEl\ol nE Sá:" Excelência assumiu la P!"esidência e casa 
(Pela ordem) _ Sr. Presiden.te, o u!~. q~~~~~doenJ:' !~Çe~~ palavra para não téz a consulta. , 

f'lenário decidirá. a. <luestã-o IIOS têr.. Já estou a-chando Ique iSto é q:.les-
mos propostos por mim? o SR. PRESIDENTE: tão de nonada, mas, como tenho 

médo das prQxe.s., tenho a.té muito 
O SR. PRESIDENTE; (Adalberto Sena) - Tem a pala ... receio dos preceden~, queria escla· 

Q ~obre Senador, recer a V. EK~ que entendo 'que 
(Adalberto sena) - Sr. SerLndOl' 

Idem de Sá, sua. proposta é no s>ent:.- a.in.da. que urna a.tribuição. seja "e~ 
do de que seja consu)tado o Pl~llário offic10" da Presidência, eJa não está 
ou para que e. Mesa- decida sôbre impedida, regiment.?bnente, de em 
proposta? vista de manifesta.çfLo ou manifesta~ 

ções do Plenál'"io recorrer da sua de· 

A Mesa tem uma decisã·o a. da·r. lli!~I~iíl~~~;~~1 Clsão para o Plenál'lc;>. O SR. MEM DE SA - Sr. Presi- Não quero, todavla~ que haja nul.l:, 
dente, V. Ex.fI. poderá deciriir ou êste recUI"'';O, parque considero a ma-
traruferir ao Plenário {\. minha ilrO- téria. já superada unia vez que Vos~ 

posta de que a. B€SGão extrflordin-ár.ia sa Excelência já convocou o Senar10 Ij~~~~I~~I~[~~~~~irj ee realize com dispensa, de "jeton", para sessão extraordinária, e estou 
8 fim de que não haja. retardamtm,to I:::~:'iii""'", convencido de que \ há realmlente, 
fla aprovação dos. nomes dos Em!J.ai- muita urg'êncla em Qué êsses em-
:Redores. Presidência baixadores assumam', OS seus pos:os 

O SR. PRESIDENTE não tem atribuição para se sobrepor no e.strangeiio. ~~ de\"em estar 
pena) _ .se o plenário concordflr que esta lei determina, O assun- ansiosos 'por prestar serviços aO Sra-
oom a Mesa em realizar a r.e.ssã.o e:'t- é para ser decLdido pelos Senado- silo E acho tão urgente que até nem I ,.~~JE~ 
tr~ordlnâ.r:1a, está se rea.lfzarã sob tiS Sômente o Senador pode desls- precisarlBmoo ir p·a,ra. r~ 
condições propostas pelO nob.e se- dêBte 14 jeton" 'lUe a. lei lhe confe- secreta: bastaria que O 
nador Men de Sá,' pela sessão extlraordinária., r-ee.liza- masse os embaixadores. 

QU9.nto l questão da dLsperua oU depois das 18,30 da tarde. 
não do "jeton", entendo que a?rl- Assim sendo, entendo que VOf!Sa 
aidêncla não tem competêncIa para. ~e]ência dave submeter ao A.tnA-
4ecidir. Acho, porém, que a Ptesl.. rio, com a liberalidade que a AkM 

'~ ~R. "ICTORP.\'Q"FRElRE' 

~nhor Presidel\te, peço a pe.la"\'T-a,I~~~~~~~ 
ordenl I Ll 
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Ote' uM:AqCA 

Está encerrada a sessã 

(tevantq~~e a sessão às 
?n1nutoS) 

, ATA DA 140' SESSÃO
b

EM27 
DE AG6S I O DE 1 64 -

(Extraordinária) 
. l'.ll.ES.IlttliÇJ~_DOS$R~. NO~)uET
,RA DA G~~í>-.!'-hltE!t'l'Ó S~~A 

As. 19 horas e 25 minutoS 
acham-Se presentes os Srs. Sena~ 
dons: 

Adalberto Sena. 

José GulomarcL 

Viveldo Lima. 

Edm undo LevL 

Arthur ·VirgHio. 

Mal'Uns ,1'unlor. 

Pedro carnetro. 

Lobão da Silveir(). 

Eugênío Barros. 

Sebastião Archer. 

V~cwrino Fr.eire. 

Joaquim PlUentE!. 

Slgefredo Pa-che« 

Menezes pim.entel. 

Wl1son Gonçalves, 

José Bezerra. 

Walfredo Gurgel. 

Argemiro de Figu.tre<lo. 

João AgripinO. 

Barros Carvalho~ 

Pessoa de QueirO!. 

Ermida de .Mora-ea 

Silvestre Pérlcles. 

Hel'ibaldo Vieira. 

JOSé Leite. 

Josaphat Marinno~ 

Eurico Rezende. 

!Raul Glubertt. 

OIARIO' DO CveJt.RESSO NAC!ONAL . (Seção 11) 

Aurélio Via.nna. 

13enecUcto V,üadare3 

Nogueira da Gama. 

LinQ de Mattos. 

Armando StOI'A. 

Bezerra Neto. 

Nelson Maculan. 

Mello Braga 

Antônio Carlos. 

Ouido Mondin. 

Mem de Sá - (39). 

O SR. PRESIDENTE; 

{Nogueira d4 Gana) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 
39 sr;;. Senadores. Ha~'endo numero 
legal, decla... v aberta a sessão. 

Vai se"r lída a ata. 

O Sr. 2Q Secl'etál'lo procede A 
leitura da ata. da sessão anterior, 
que é aprovada sem debates. 

O Sr. 19 Secretário lê o seguin • 
t~: 

F,XPEDIENTE 

das emprês-a.s c'JmpreendioQ\as por esta. 
lei. 

§ 3.0 l!:' ved.ado aos InStitutos de 
Aposentadoria e Pensões receober das 
emprésas quaIsquer. contrlbuicõe.s te .. 
latívas à Previdência soocia.l, que, reso .. 
salva-do o dlspas':o nos a.rtigos &,0 • 6.0, 
não incluem as parcelas que f-orem de ... 
vida.<; nos tél'mo.s desta lei. 

Art. 4.9 AiJ contribuições recolhl<!as 
nos Estados, no Distrito Pederal' e nOO 
Territórios, deduzida a parcela de melO 
por cento relativa à.s despesa.s de 2l'l'e .. 
cadação. serão de.P<Jsi'tadas dentro de 
se.%'enta (6<) dias, sob pena de res .. 
ponsabUida-de civil e penal, pelüs Jns ... 
titutos de Aposentadoria e Pensões- do 
Banco do Brasil S.A. em dua.s. con~ 
dIsbnt&b: 

a) 50% a cl'édlto do Fundi) E'ite.dual 
do Ensino Primà.l'ÍQ ou, na inexW:ên .. 
cia dêste, em conta vinculada ao I'de_ 
senvolvimento do ensino pr~mário" a. 
crédito do respectivo govêrno, para 
aplicação no próprio Estado, de con .. 
formída-de com o t 1.° dêste artigoi 

b) 50% em conta vincula'-ll:l ao Fun
do Nacional do Ensino Plimário como 
l'efôrco de seus l'ectU'SOS e pará apU", 
cação em todo o telTitório na-eional, 
na. contonnida.de e .segundo Ol; mes .. 
mos oritérios de dtstribufção estabe
lecid-os pelo ConseIho Federal de Edu .. 
cação- (§ 2.9 do art. 92 da Lei número 
4.024, de 2{) de dezembro de 1960, o 
qual levará em conta sobretudo a ra
zão direta dos índices de analf.a.be
tismo. 
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fundação educaciDnal. com fins IUtra-
l
( 

tives. qU'e tenha. por objetivo a. C<lns-, 
ta'ução d~ préd-ioo escolares <les.tinadvs II 
a.o ensino primário, a serem doados aD' 
Estado ou ao Município ou a realíza.
ÇUQ de obras de c:'1Servaçã,o e repa.
ração de unidades da. rêde escolar es
tadual ou n"n!cipal. ~ 

pa:rágrafo (mico. A importà.ncia.: 
prevista. neste artigo, ou parte dela. .. 
não poderá ser apll-ca<1a em despes 
com o ousteio adm1nJ.s,tralUvtl da fun
dação. I 

Art. ".0 Com o recolhImento d~ 
""látlo-educa.ç~o. 1nst.itu!<!o IK>r es 
lei, ou por ato da autoridade compe .... 
lente da adminLstra,ção estadual do 
ensino baixado nos têrmos do artigo 
5.°. consid~rar .. s:e .. á. a.tendido pela. em ... j 
prêsa, em relação M$ filhos de Sf'UI!I 
empregados. o .. talUído no arUgo 163;' 
n.' m. da constltuição Federal. 
parágra~o 1lnleo. o disJ>o<;to no ar- ' 

I!!gO 168. n,' m. da Constituição Fe-' 
deraJ. será cumprido pel... emplilSQ4l! 
lndwtriaLs. comerclals e agrícolas. em' 
relação a\lS seu.s próprios serv!<ior.,,'" 
n,. f<>rma d. Leglilação Estadual. j 

Art. B.· FJca.m _ flxados pelo' 
.perlodo de três allOoJ ... Ide<le,; e oí"! 
valores l'elatlv." .... 1& lel:' 

1-" - ~ a 11 IIJlOll de ldMe a ...,o]a. j 
rlza,ç% obrigatória., a q"" se rete,..', 
o artigo 1.°; . ,I 

![ - Sel;e por oento do s.lário-m!- ' 
nimo para a quota pêeêntuaJ. referida 
no ArtJgo 2.9; " 

lI:[ - Do", por .ento para a contrt. 
bulO." da"da pelas· elllPrés •• nos têr
mos Qo artigo 8.0, § 1.°. , 

apeIa ri2J~QªP, de 27 do_ Wês em 
curso. dn Sr. PtunelrQ Secl'etãrl0 da 
Câmera dos D_ellli..tad.Q&.._e.ncamTrihàn ... 
wiJi--X.evJ.Sã.o_dJ:L~.senado,-A.-.seguinte 
proposiçã!!.: 

Projeto de Lei da Câmara 
n9 139, de 1964 

§ 1.° Os rec,msos de que trata. a 
letra "a" dêSte artigo serão aplicados 
nos Estados, e no Distrito Federal, 
de acôrdo com planos estabelecidos 
p:loo respectivos Conselhos Estaduais I 1." Se, findo o período previsto 
de Educ.a,ção e, nos Territórios, de neste artigo, não forem, por decreto 
conformida-de com _os critérios que to.. do Govêrno Federal. revistas as idadzea 
rem fixa{los pelo 0:)115el110 Federal de e~ valoxfllS ntle fIxados, êste& eontinua-
Educação. r.., em vigor até nOvo decreto. . 

(N' 2.172 NA CASA DE ORIGEM) 

Institui o saZário-educação 

O Congress:o Nacional decreta: 

§ 2.0 Duran te os três primelro5 anos f 2.9 A qualquer alteraçãc das: ida
de vigência desta lei, 40%, 50% e des ou d9.$ perrcen-tll-ge>llB referldas nOS 
60%. respectivamente, dos recursos do- incisos I. II e IU dêste art4ro deverâ 
Sa1ário-ed'~ca;Ção serão obrig-atària .. corresponde,r proporclonaImenté as dfl4 
mente ap11cadas em despesas de C;l~te~Q outras. a fll11, de que seja assegurado 
e o re~tante em cons'Jruções e equipa.- o equilíbrio do sistema de custeio. 
mento de salas de aula. NOS anos se.. o " ~ 
guintes, a. percentagem atribuída a. Al'It. 9. Q Mmisténo da Edu~ca~a.o 
construções e eqUipamento será fix,a .. e CUltura f1.&CalLzará a ,spllcaçao d4 
da pelo conselho Federal de Edu{:a, .. tOdos os re~ursos provementes do sa .. 
ção. lá.ri.o-educaçao, d'e COnformidade com 

Az'!~, 1.0 E" lnstituidto o salário
educ~ão devido pelas emprêsas indus
tria.i.s, comerciais e agrícolas, vincula.~ 
dos à Previdência social e destinado Art, 5.° Fica.rão isentos do recolhi .. 
a suplementar as despew.s de educa ... mentu da. contribuição de que trate. 
ção primária, representadas pelo custo o a,r~.igo 3.°; • 
do. ensino dos filhos de seus emp~- ~ 
gadcr. em idade de escolaridade 001'1- li) as empresas industrWs, comer .. 
gatórla. clais e agr[colas que, com mais de cem 

(100) empregados, mantiverem servi-
~t: .2," O custa s~laria1 do ~nsi.tlo ço próprio de ensino primário (Art. 

prmUl.l'lO, para QS efeltos do artigo 15' 108. m. da. constituIção Federal) oU 
desta lei, será calcUlado sob a forma que instituírem inClusive medjante 
da. quota percentual, com base no sa .. co"'vênio, sistema de bôlsas de eso:udo 
lário-mfnlmo lOCal, arrendondado êSte n~ mesmo grau de ensino, um e ou .. 
para müJtipl0 de mil seg-:::nte. tro, em tênues juJgaâ'Os sa:t-1s!a.tórios 

as mstruções que forem baixadas pa.ra 
êsse fim nos têrmos dos oonvên:os 
gerais que deverão ser filmados COl.Q. 
os governos estaduais. 

Art. lO. Esta" lei entrará em vig()l' 
a partil' do mês, Que s~ seguir ao de .. 
CUrso de trinta dias, cont.ados da data. 
de sua publ:cação. . 

Parágrafo único. Dentro" do pra.zo 
estAbelecido neste artigo, o PDrlcr Exe .. 
cutivo expecUl'á o regulamen4> de&ta. 
Id. . 

A,rIt.. 3.0 O salá.ri<H~duca.ção será por, a.to da, ad:+ninistra.ção estadual do . Art. 1.1. Re\""ogam~se as di$posü;ses 
estipulado pelo &fStema de co.m~a- ensmo, aplova.cJ.? pek> Ot\TIselho Esta- em contrãrio. 
ção do custo atuarial, cabendo a tO- dual d-e Educaçao, na .forma da regu-
das aa emprêsas feoolller, para êsse lamenta.ção desta Lel; - As Oomissões de P;ojeLo3 do 

Execu:ivo e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: 

fim. ao InStitut., ou InstituI", de b) "" instituições de ensino e e<lu
Aposentadoria e Pensões a 4ue e.sU- cação, de qualquer tipo ou gra.u bem 
v~ vine.rua·das, em rela;Ção a cad·a assim os h,oopj,tats e demais 01~g8J1i .. 
empregado, qualquer que seja o seu zaç6es de aSSistência que não tenham 
estado civil e o número ~:e seus filhos fins lucrativos. (NOGUElR..1\ DA GAMA) _ Acha.-
a. contribúição que fôr fjx.uda em cor- ~.se presente o Sr Antônio P~dro )10.:-
res-pondência. com o valor da quota l\l.r-ágraf~ tint~,· A isençap d<e que t!ns Júnior, supiente c-onvoc.a-do nara. 
percentual referida no artigo 2.°. :~a a p~g-a.pra~ ~;S~1:lna.r~~~" ~~~á. substltu~ o S1'. sen'l.dor ZachlU"!a.s da 

§ 1.0 A con.tribu1ção de que tra.ta renovada mediante comp"C'vação da AfisUIDpçao, durante a l1cença conc-e ... 
êste artigo corresponde.rá à percenta- regula.rld-Rde das providências realiza .. dlda a. ês.se ~obre repreSoentante d.a 
gem. inCidente s6bre o valor dO sa.-Iâ- das. doo resultados obtidos e das does .. Estado do Para.· Nos têI'TllOS do Artl" 
rio-mínimo multipHca.<io pelo nfunero pesas e!etivamente feitas ~m intp<n' .. go 69, § 2·9 do Regimento Interno, S. 
total de empregados da emprêsa, ob· tància não inferi-or à$ contribuições Exa. pn~á a partlcl-pa.r dos tnlba
serva.dos os me.mnos pru()S de retO-- que seriam devidas na forma do ar.. lh!JS da Casa, dispensado do COID1)ro .. 
lhimento, sanções admil11stre,tivaa e tlgo 39. . nuSSo reglmcntil!.I, vIsto já. o haver 
penais e demais da<fos estahel'êCidos ., • ~" ... pres~d1 a:o ensejo da primeira. CO;}.-
com relação ê.s contrIbuições destlns- Art. 8. Floam 19urumentc lsen_ "",.çoo. 

, . ~_,., do recolhimento pr .. Jsto no artigo 3.· 
d9.6 a-o cu:>t,eío da Previd-êncls. ~. as em-prês-a.s que, nos têrmos da legis... A ord~ ~o Dia da presente t3es5-â.o 

I 2.' O s.lário-educa~ão não tem la,çlio ""ladu.I. se houver. e me<lWl.te extra<>l'dlnána • const,luiÓA d .... três 
caráter re'1'luneratório na relação de oonvênIo aprovado pelo Conselho Es .. seguintes matérias: 1) edQOlha. de che ... 
emprêgo e não se vincUla para. M" tadUAI d·e Educa.ç!to. fizerem enltrega te de .mLssão diplomática. no Para ... 
llhum efeito ao salário nú à nmu- de lmportAncIa equiva.lente fJ. eontrl- gua.i; 2) escolha. de chefe' de J1ÚSSAq 
neraçã-o percebida pelos empregados lruiçã-o devlda. em virtude de-sta lei a djplomá~oa no 'Equ'tlJor; 3) escolha. 
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de chefe de miss1io d!plomá.tica JUD-W oriundos da coiu;oUcaçiio dtls Lel.s do I ge.miro de Fígue!l'Wo! p1'esentes o:J 
k.O ffiyt"-êl'UO do Líbruno. Tmtl>alho' e \ 81'S. Meu). de. Sá, A.u:rélio Vianna., JOsé 

. '. E:rn1írio, Bezerta Neto, VÍ1~!,(}rino FIeL 
Tôda. -essa ma~eria será dtseuti<ia- e .favora:rel no :pr.ojdo de Lei da Câ w te, LinQ de .Ma.ttos. W11son aonçalve~ 

vvtads. em sessão secreb .. peço aos mara. núme-l'o lOl. de 1~~4, qm- ,auto- e Mell) Braga, ,rEúne-se a Comissão 
Senhores tuncioná-ri'o.l da. M~:\. q!ll! base em l':za a abertura 00 cr~?-lto especlf!l de d(.'" Finanças. ' , 
.- 'd' , d direito 1r.~~~Ílc~:i~;~~e~: ;~~~~!I~~d~a~Sl~R~]e~- Cr$ 13,5''OO,Ov do Tnoun..al Reglorutl/. " ",mc-nt 3B prD'Vl enClaS e.' _. I: Ele.;WraJ do Pia]!) para pagamento de ~Dêlxam ~e ~omy~~'e~er 0..'; Srs, Lo-

o prazo dívidas de exerêlciQ,s findos. bao d:.t Sllvelra. Slgefr~d,O _ 'Pacheco, 

o SR. PRESIDENTE: 

(NOGUEllR.A. DA 'GAMA) -Está 
esg-Otada ~ matéria co1l8~be ,da Or .. 

\ L~ite- N~to. Pessoa. d.e QwHroz, h-ntÔ ... 
A Comb:são allr.~ ... a OS Dareç-e:re§. nlO Juca. Eurico de Rczenue e IrUleU 

I . Bornhausen. o-\, 

Pelo S-r. Lin.D de ltIaUos lt lida. e .aprOvada a ata_ 'da- 1"e\.m\â--o~ 
F~vorável ao fil·Qjett. de Lei da Câ- antellol". . 

número 12J .• de. l~~. ,que ~uto- O Sr.. Presldent~ cOQced~ a p."!Javra_
a,bertura. ao M~ll1s~eno da J~ .. ao Sr. Mem ,de ,Sá que ·eJll~te paJ'ec_~r . 
Negóc!Qs .Cntel'lores, 00 CrédIto favor5.vel ao Substltut.!"ViL da comia;, 

&"ec:!al dG- cr$, ~8(},OOO.OOOJ{}O, _ para sáo de Educaçfio'e 01J;1tura., 'bem co;no 
<tem <lo D.,.., , ,! ~~;~:o~i~í~~re~:~9:~~~ij:f~~~ 

N·)o há orador !n.sorlto.(l'au.m.) /; 

Nada lllals havendo .. Wt~r, VOu 
en.ceITdr a &essâo~ <ksi.gl),~mdo P!\;fA a !V.igt1cnei",. 

que eSpeCifl{'t; e ns eniendas da Com1ssuo de Rel!1çõ$ 

l ~ffi~El~t ao Projeto de Decreto ~ter:ores e apL'esenta e~end~~; Qe 
número 58, de 19-64, que us. O ao ,14 C.F. ao ProJe',to ,da,Le.1-
Trlbm1al d.f' contas da da Cârp.ara n? l~lJ. de 1002, Q.ue C1:1'<1 () 

, têrmo aditivo. re- ~nstitu1;!) J3rasllelro de TU~.ls:n(} 
de omanhã " segulnt<> 

, ORDEM DO DLA 

havendo a. traror,· en· 
eeh'a~se fi, _ reunião. la;vrando eu, 

B, casteJon Branco, SecretArio, a 
Ata. Que, uma vez aprovaoo 

~ln.adu peJo Sr. Prasid~nte. 

Discussão. ron turno 
c1a~ã.o tina! (oteroc.icla pela c".m~'iÍo Comissão de Final1cas 
<te Re~ação em seu?par-ecer 
1004) do Projeto de 34' R)jJlNIAQ..:,",~.Â~, 26 
tivo n> 92, de 1964, o~~~;nti~?A'~~: "DE AG<>§1'Q DE 190,4-. 
m~I'a dos J;>epuoo.:dos 
C1sn de origem) I que aprvva o AS 14 horas do dia. 2G de -a;gôsto de 
'Vênio de Trânsito, firmado entre os .sob a. presidência. do St. Ar-
Estaô(},S Unid~ do Brasil e a Repúbll .. lg''''''iTo dp F)guetredo presentes OS Se-
09. ela. "BoliyJa., em 29 de março, de pessôa de QueirOZ; Eurico Re· 
J95.8 Bezerra Ntro, AnwnI0 Jucá,l""ll<a; 

I "'H.,n;' Gonç.alves, Mero_' de Sá., Lino 
=AÇAO FINAL ' PROJiE'l'O DE Lobão da Silveira, Aurélio 

Df.'CRETO LEdílSLATlvo NIl 9:1) Edmuooo LeYi. 
DE 1§81, - de comparecer OS' Senbores 

Pacllec-o, Leite Neto; V"iCto
rrineu Bornhausen e Da

(Levanta-se a sessão ds 
Tas ~tI 45 minutoS). 

Comissão de Relaç~es 
Extenores 

""rie"ér. 

11 (IBR.'\T1)R.), e dá, ouwas. provlden-
. elas. ! 

A Comissão a,proya o palk~er" ten... 
do o Sr. Aurélio, Vianna assill-;:tdG com 
restrições quanto à enl€nd-a Í15' 11 C.F\ 

" , 
Nada 11100is ~üt'vendo a. t:.nltar. -eu· 

cel'a~~_e a l'eunláQ. lavrando ''eu, :Hugo 
!\.odrlgJcS Figueiredo, secretáriO da.. 
ComiEsüo, a presenté ata que, uma.' 
vez apro'iada·; será azsinacta 'pelo sr. 
1,1'reSidente., 

'i 

As dc..::esseis hOl'::.\S do dia :'Ylntc e 
do de ·agô3t-o do ano" de mil 

e ~ sessenta e quatlTó, reli .. 
eKtra01'dinàr!amcnte, a C-onlis: .. 

'::;"'111õrReda~,§.o • .sob a 8!'e;;ldcm.I!Hl do 
fi senador Ant.-1UlO CarlQS, ·pre ... _ 

o.';· Se-nhl)rea -"Senador€.'3 \Val .. 
Gurgel. Edmun~o Levi, l..O!,)ãu 

Silveira. Sebal:tião Archer.: Mene-. 
zes Pime-np;l e_ Jo:s-~ph!it M'ltirhO. . 

-DelXo.m de comparecer, PQr inotivo 
Justificado, Os :>enho:o-es Scn:a,1ores 
Dix~Hllit Rosado e -Júlio Leite. 

aprova os .... parece l,es em 
Senador \Valf.Jrttlü uur o 

da,:; segui~tes: rt'-Uaçõrs: 

Roda""o 'fIna). do Projeto' ,de ' 
DEe"et,. ,J:,e.gi,lativo :n9 92. je Hi'!i4 mo. .. 

na- Ca,a dr-. 01"1." 
vênia de ';I'l'!\ro .. 

flrm."n ehtne 08 E.<;t;ad.os 
,e a Rapúblic-n. de, 
mar'ço de 19-_58. 

-Reó<..ção para -2-1 .turno 'do Prti' .. 
de Lei do Senado 11.\1 :ll, de :lSt{.i4. 
dispõe, 5ób-re ia Iras ao serHyo 

ttarJaIhador estudante. 
S'?) Redação da emEnda do senado 

Projeto de Lei da Cii-mê.ra n9 1'29, 
1964 <u9 2,170,B, de ,~964, na casa. 
Origem) que autonza 0- Poder 

abril' ao M!!11stério das Mi· 

P'~:~~~~~~.~nn PrOjeto de Le1 da ~~:lS:I!..J1j~~~~~~~"~~".L:!l'õ.-""-\!las _"""0' o créditJ especIal' Ce • 148, <I. 1M3, que m,DO (trillta bi!/l.ãea 

O Sr. Senador Pess&. ~~~~~;~~iil~~~~~~mEensal!stas, diaristas e l~~:~~~~~~~~j:e,:jses.sent]. e sete m11hÕe3 9rt'Senta parooe.r sôbre G das, entidade;; autárquicas ou 00 dÍA mil cruzel:-ds) para ftr-s 
, DeC!"eto Lq(islaUvo nlime.!'o ~, no minim-o, OS dlreit.o.s pTesidncfa !-tio 

1 
! 
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6<;1) Redação da.a emêndas do Sa- de 19631 na. Casa de Origem) Que dA 11') RedaçA\) liI41J do P.::ojeto de ela 1J.ltlma ma~ér·.a o ~obre Senador 
Dado ao Proje(,o de í.tei da. Câmara nova. redação ao § 19 do 8,rt.. 77, às. Lei da Câmara n 110, de 1063 mil Sebastião Archcf, que é a s{'guínt~~ 
nl,l 121, de 1964 lt1'i' 2.1'i1~B. de 1984, l.Jei nO 3.S(f7. de 2.6 d·e f\..gõSto de 1960 mero 1. 137·B, de 1963, na Casa de 139) Redação final do projet.o de 
na Casa de Qr1gem; que nutvriza. o (Lei Qrga.nica da PreVidénc1r. Social). Origem) que a.lterd o art, 18" tia Lei UeCl'eto Legi:;laCIYO n? 62 de Hl6! IDÚ. 
financiamento (le papel para' ünpre.s· 99) Etedação flnal do Projeto de n9 1.711, de .18 de outubro de 19~2 mero LSLA, de 1964, na Casa C:e Or1-
Bão de jornais. revlsta.s e lhll'Ds. Decreto Legislativo n9 89, de 1064 (nú' (Estatuto d05 Funcl0nârlos púnI1cos gem, que mantém o ato do 'I'ribunl1J. 

A seguir, é designado () nobre Be~ mero 162..A, de 1964, na Casa de Ori· Civis da União) ne, t~cân~e a qcumu.. de Contas da União dcnl;gató!io de 
nador Lobão da Silveira pu"a relat..or gem) que aprova O Acõrdo entre os lação de cargoa, 'pelos 'nériíco~. nas r~itctr-o ao contrato de empréstimo. 
4.fu. matéria seguinte: Estados UnIdos do Brasil e <l Repú" autarquias. no montante -de rotS l.OQO.UOO OC{) 00 

'19) Redação final d.o projeta de :Le1 bltea Federal da Alemanha, 5~b!'e prJ.. 1~) RedaçM tinal do Projeto de (f-' bHh!ia de crU7.f'it03) .. c.elelJ'!"adC!_ a. 
óa. Camata n9 112 de 1.964 <mímero vUégío,s aduanefros de consulados de Dec -etc LegisHitivo n Q 49 de 1964 mú. 1 de julho de- 1~63. eut!~ n On~<:"'1J 
2 1,n B d 1"64 • C d O earre1l'a e tuncionárlos, assinado em ~ l""A d 1.63 C d OrL Ferleral e o G'overno do Estad{; do . 'W., e. ~ ~l na a-sa, ti :Igem, Bonn. a 3'0 de novembro de 1963. mero vv-. e ,na .as a € eCará. com reC'Jrso" provenientes da. 
de inic~a.tiva (lO SenhiJl "Pre"ldente lW) .Redação da!; emenda~ do Se gem) que ma"1tém o Rto do. Trlb'UIl91 colocação de "Letras d 'l'eEouro·'. 
da Republ1ca., que autocl?J. a Soc~e' nado no Prolet4 de Lel da Câmara. de COntas da Ut11ão denegatór!o çe NlHla mais havf'ndo- q.ue tratar. dá.
dade Brasileira de Educação a alIe... nÇ 114, ct. 1964' (n9 2.137-B. ue 1964, r. egistro a contrato de constitulçaO d. e j'se pol encerrada a rf"l!1lão, Iavrancio 

Vn"';ãte~enod 1U13 lhe foi doado j)ele. na Casa de Origem) Que altera 9. Le1 aforamento de um lote de terreno d.e eu, Neuza Joanna Orlando Verls$,'n.:o, 
n o. e era. n9 3 .. 17, de 14 de julho de 1961, re~ marinha bent:fbi'ado cOm a. Salins. SecretAtit\ SUbstitlll;'3., a presente ata-, 
SQ) Reda.ção final do Proje-í-o de LeJ arganJz-adora do Mimsté1'~o das -Re~ "São F'rancisco IIIl)I!'. que, uma vez apnvads .será, ssJm.da. 

I da. Cânlara. n9 35, d.e 1964 (U9 IO-FB. la.çôea Exteriores. . A C<Jm1.ssM des.lgnJ. como Rela tOl' pelo S€nho' Presidente. 
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COMISSôESPERMANENTE:S 
, ,..-

MESA 

rres(<!cote - Moura 'Andrade (PSD) 
v:ce-·Prestaentl' - NOiueirSl. cU. 'Oama (P'l_'B~ 

1,· Secretário - Dinarte MarIB fUDNI 
~., Secretário - Gilberto Merin.ho 'PSDl 

8,0 Secretá.rto - Adalberto Sena IPTB) 
4.:t Secretárto _ Cattete Pinhelro IPTN) 

'-1:> Suplente - Joaquim Parente IUDN) 
~. SUplente - G,hl' MImou' 'PSD) 

8.(1 Suplente _ Vasconcello.s TOrres (PTB) 
4.0 Suplente - Heribn,ldo Vi~1ra 4Sern legenda BPll 

REPRESENTAÇAO PARTIDÁRIA 

PARTIDO SOCIM DEMOORATlOO IPSD' - 22 representantes 
1. Jose Gulomard - Acre 
2. Lobão da Silveira - Pará 
3, Eugênio Barros - MaranhãO 
t_ Sebast1ào Archer - Maranhão 
5. Viatorlno Freire - Maranhão 
6_ Slgefredo Pacheco -' PIam 
,. Menezes PimenteJ - Ceará 
8. Wilson Gonçalves - 'Oearâ 

9 Walfredr Gllrgel' - R. G. Norte 
10. Ruy CarneIro - Paraíba 
11. Lelte Neto" '_ Sergipe 

12. AntOnJo SalbJno - Bahia. 
f 13. Jefferson de Aguiar - É. Santo 
! 14. Gllberto Mt1rinho~- Guanabtira 

15. Moura Andrade - São Pa.ulo 
16. Atmo Fontana. - Santa Ca.tarina 

" 

17 OUiõO Mondin - R. O. SUl 
18. Benedito ValJadares - M. GerB.1~ 
19. FiUnto Müller - Mato Grosso 
20, José FeUclano - GolAs I 21. Juscelino Kubitschek - Goiás 
22. Pedro Ludovlco - Golá.s 

PARTIDO TRABALHISTA BHA>',ILElRO 'P'rBl - 17 representantes 

, ', AdaJberto Sena _ Acre 
Oscar Passos - A.cre 
VivaJdo Lima - Amazonas ' I 

.' Edmundo LeV! - Amazonas 

.' ArthUl Virgflio - Amazonas I 
I Antônio JUcá - Ceará 
'1. Dix H'ult ROMdo - R.O Norte 
8. Argernfro de Flguelredo ' Para1bll 

9. BarrQ~ Carvalho - Pernambuco 

10 
11. 
12 
13, 

14 
15 
16, 
17, 

Pessoa de Quetroz _ Pernambuco 
José Ermtrio - Pernambuco 
Utlvestre Pérlcles - Alagoas 
VasconceJos Tórrea - Rio de Ja
neiro 
NelSon MacuJan - Paran1. 
Mello Braga - Paraná 
Noguefra da Gama - M Gera~s 
B~ zerra Neta - Mato Grosso 

UNIA O DEMOCRATICA NACIONAL. fUDNi - 15 representantes 
1. Zacha.rlaa de Assumpção - Pará 
2, JoaqUim parente - PiauJ 
3 José Cândido - elaul 
t Dinarte Mari2 - R G do Norte 
6 João A.grtpino - Parnjba 
6 Rui Palmeira - Alagoas 
7 Eurico Rezende - E Santo 
8. Monso Arinos - Guanabara 

PARTIDO LIBERTADOR 

1. Aloyslo de CarvaJho - Bahia 

9 Padre Calaians - .são Paulo 
10. Adalpho Franco - ParanA 
11 lrineu -:. .rnbauser S. oatarina 
12 Antônio Carlos - 8. Catarina 
13. Daniel Krieger _ Rio Grande do 

8-4} 
14 Mílton Campos - Minas Gerais 
15. Lopes de Costa. - Mato árosso 

eFL) - 2 representEotes 
2. Mem de Sã - R. G. do Sul 

P!1R.TTDO fRABALIHSTA NACIONAL IPrN. - 2 representantes 
L Cattete PinheIro - Parà • 2. tino de Matos - S. Paulo 

PAR'rIDO SOCIAL PROGRESSISTA fPSPI - 'J: representantes 

1. R3UJ Giubertj - E Santo ) 2. Miguel Couto - R. de Janeiro 

PARTIDO SOCIALISTA BRAsrLEIRO IPSB) - 1 rCpl'Bsentattt4 

1. Aurélio VianA - Guanabara 

MOVIMJi;NTO rBAEALIUS'rA,RENOVADOR 'MTRl -1 ropr-..""'''' 
1 Aarão Stetnbmcb - Rio de Janelu 

PAR.r:IlJO REPUBLICANO \?R) - l'representante 
1. Júlio l,cite - Sergipe 

PARTlf10 OEMOCRA 1 A CRlSTAQ IPOOI 

1. Arnon de Melo - Alagoas 

SBM LEGENUA 

1. Jo:;aphat Mar1nho Bania ~ Heriba!do Vieira -. SeraiPl 

RESUMO 

. Part:dQ Soem] Denlncnltlco I PBLJJ ..•••••••••• 0 ••• 0'0 22 
/:"',; L.'" r; .. t;I)jl1l;,. '<-, tiJ'.'lstlelrç PI'B) ••• 0... ........ l' 
Un:no uemoc''l'átl(..·u Nacional i:':'ONI.. ••••••••••.••••• 13 
P"rttàu Libert.ador f PL' ..... , . .. .. •••••••• •••••••• :;I 
Par:idu rt~D)1lhlst.a J\laclonaJ fPTN) , ................. 2 
Pal'tu,!t· Somal ProgreSSista IPSP, .... P~ .. O • .w....... 2 
P,.lI ~tó{> ';:5oci3l!sta Brasileiro IPSBI. ................... 1 
Pnnldu ,Republicano 1 F"R,. ....... ....••.. ......... •••• 1 
p:).:'tldo· tJemocrat.a Crh:tãn f PDC. 1 
MOVimP1Ho rrabàlhista Renovador IMT1i):::::::~,:::: 1 

•••••••••••••••••• r" •••••• ' •• '" ••••••• '. 
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BLOCOS PARTID~RIOS 

Bl()~o Parlamentar Independente 

PSP •••• u ...... ~I ................. ;_ .......... I •••• " Senador~s 
11 Senadores 
1 Senadot 

PTN ....... ~._ •• , ....... e.'_ •. '_, ••• , ......... , ••• "'_ •.• ,1" 
PSlJ ........ ~ •• _ ••• _ ..... ·~ ••• tIf,.JIi •••• ot: ••• j, •• _ .. ' 

PR •••••• ~ ••••. I •• : •.•••• JI .. ~· •• ,._ •• _ ••••••.••• " .... . 1 Senador 
MTR ..... ~ ••••••••• JI'_, •• , ... ~ -............. . 1 Senador 

1 Senador PDO •••• ~ l • •••• I.' 1.1 •• li. I.' ....... ,. I'. t ........ , 
Sem legen4á •.•••••• ;:1 ••••••• , •• , ••• , ........ .. R Senadores 

j -10 Senadores 

\ LIDERANÇAS 

Daniel 
Llder do Governo 

Krieget ftrDNl 
1 

Vlce-Llder . I Mem ele- sa 

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE 

~~íder: Lino de M,~to.s uvrN'). 

• Vice-Lideres 

AuréUo Vianna IPSB) 

, J1Ulo LeIte _ (PI! ' 

! 
J. ósal'hat M:u'lnho lset legenda) , 
Aarão Stelnbruch (MTH) 

, lfiguel Oouto (PSP) 
Arnon de MeDo (l'OOJ 

I n - PARTIDOS 
I 

PAHTtDO SOCIAl. DEMOORATIOO PARTIDO LIBEI\TADOlt 'PLl 

Lidel'! Mem de SI\. ' 
Vice·l.Jder: Aloysio de Carvalho 

(PSDI, 

Lider: • FlIlnto MilUer 

Vic6-Llderes: 
Wilson Gonça.1ves 
Stgefreào Pacheco 
Wa1fredo Gurgel 

I 

\ 
\ 

I 
P AItrlDO rRAllALHJ:STA 

BHASILEIRO I 'PTÍll 

Llder: Arthur Vl11rlJIo 

Vice-Lideres: 
Bezerra Neto 
Oscar Passos 
4l1tônlO Jucá 

I 

l'!'RTlDO SOCIAL PROGHES!Ü.6TA: 

Llder: MIguel Oonto 
Vlce-LIder: Raul Olubertl 

PARTIDO l'RABALIDSTA 
NACIONAL 11'TN) 

Llder: Llno de Maios 
Vice-Lider: Cattete PtnheIro 

m - PARTIDOS DE UM SO 
REl'RESEN1'ANTE 

MOVIMENTO rRABALHlSTA 
RENOVADOR IMTH) 

Representante: AtLrão Ste1nbruf!h 

ONIAO DElI1OCRATIC'A NACIONAl
fUBNl I 

PAR'I'IDO DEMOCRATA CRISTAO 
(PDO) 

Lider: DanJel Krleli'l 
Vice-Wderes: 

Eurlco Rezende 
Adolpho Franco 
Padre CalaznIl8 
Lopes da Costa. 

I 

Repr.esentante; AmOD de Mello 

PARTIDO REPUl3LICANO ,PR) 
Representante: Júlio Leite 

PARTIDO SOOIALISTA' 
BRASILEIRO' ,lPSBl 

~preaentante: Auréllo Vianna 

AORICUL TURA 

PreSIdente "" 8enadOI Jose Ermlrlo 11'TBl 
Vice-Pres.idente - Senador Eugênio Barros (PSD) 

Tltularea 
. Eugênio Barros 
José Feliciano 

Titulares 

JOsé Ennlrlo 
Dix-Huft Rosaào 

'Titulares 

LOPC!! da Costa. 
Antônio Carlos 

Titulares 
Júlio Leite 

COMPOSIÇAO 

PlSU 

Suplen~es . 

1. Attil\o Fontana 
2. Benedito Vanadare~ 

PTl3 

Suplentes 

1. Melo Braga 
2. Are-emtro da Flgue!reào 

ODN 
Suplentes 

1. DanIel Kr1eger 
2. João Agripino 

B,P,l, 

Suplentes 
Raul Ojubertl lPSP} 

secretàrlo _ JOsé Ney Dantas. 
ReunIões: - qutntas-fe1l'a8. às 10 noras 
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CONSTITUIÇi\O E JUSTiÇA 
Presidente _. Manso A.r1tIOS (UDN} 
Vice~Pres1deDte - Wilsotl Gonçah'e's tPSD) 

TItulares 
Jefferson de AgulaJ' 
Antonio Balbtno 
WilsoQ GonçaJvea 
Ruy Carneiro 

l'ituhues 
Edmundo LeVl 
Bezerra Neto 
ArthUl Virgmo 

COMPOSJÇAO 

PSU 

I'TB 

UDN 

Suplentes 
1. Menezes Pimentel 
2. LeIte Neto 
3. JO!3é f'eHctano 
4. Fil1nto Müller 

Suplentes 
1. ArgeIUlro de Figueiredo 
3 Oscar Passos 
2 Melo l3\."aga 

T\tulares 
A1D,}'S1Q de Carvalllo <PL) 
Afonso Arinos 

t:iuplentea 

1. Oun!tH K.ru;>get 
2. João A.grrpino 

MHton Campos ,.) 3. Eurilco ~e?,ende 

B P.l. 
l'itula.res iõUplenc.es 

JOsapha Martnna 'fiem tegendlU Aarrto StelnlJruCll t.MTR) 
secretária - Maria fielen.a ..Bueno Brandful. 
Reuniões - ouartas~ fe-iras àE 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

PRES.:.DENTE: 8euadoI AuréHo Viana 

VICE~PRESIDENTE: .\=ienador Pedro Ludovico 

Titulare& 

Pedro Ludovico 
Filinto \1Ullel 

Oscar PaJSos 
Edmundo Levy 

EurIco Rezende 
AntOnIo Carlos 

P. S. D. 

P. T. B. 

O. [l. N. 

.9. P. 1. 

Suplentt_ 

José Feliciano 
Waltredo Gurgel 

Melo Braga 
AntOniQ Jucá 

Zacharlas de AssumpçãQ 
Lopes da costa. 

.Aurélio Vianna Lino de Mattos 

SECRln'ARl.o: Alacy O'ReUI~ de 90U'3 

REUNIOES: fia·feiras - às 16.00 notas 

ECONqMIA 
PresIdente - Leite Neto t PSD, 
Vlce-Presjdente - Jose Erm1rto (PTB) 

Titular .. 

Leite Neto 
AttUJo Fontana 
José l"e Uc1a.no 

Titulares 
Jo~ Erm1rlo 
Melo Braga 

Suplentes 

Adolpho Franco 
Lopes da Costa 
lrlneu Bornhausen 

ntulares 
MIguel Couto !PSP) 

COMPOS1ÇAO 

PSU 
Suplentes 

1. Jefferson Cf.e Agutar 
2. Slgefredo Pacheco 
a. Sebastião Arche:r 

PTB 
Suplentes 

1. Bczer1'8. Neto 
2. Oscar Passou 

1Jl)N 
q'jtuJ ...... 

1. JoSé Cân<lldo . 
2. Zachart •• cle AssUmpl1lo 
a. Mero de Sá !PLI 

B.P.I. 

Secretárta - Araey O·Rellly. 
Reuniões - quintas-felTas, às 

Suplentes 

AuréUo VIanna \PSI!) .. 

15,30. 

EDUCAÇAO E CULTURA 
Presidente _ Menezes Plmentel (PSD) 
Vlce-~residente - Padre ealauns (PTB) 

Titulares 
. lI,{enezes Pimentel 

Walfredo Gurgel 

''::OMPOSrçAO 

PSD 
Suplentes 

1. Benedito Va11adar.. . 
B. Slil"fredo Paclteeo 

(.) Licenciado. Subst-ituldo pelo Sr. Eurico Rezende. 

Titulare. 
Pessoa de QueU'os 
Antônio Jura 

l'1tularcs 

P&dre CaJazaflS 
Mero de Sá I PLj 

VCB 

UDN 

Suplente. 

1. Edmundo LeVl 
2. VIvaldo L1ma 

Suplentes 

1. Afonso Arlnos 
2 MIlton CampOl 

S.P I. 
rttulare.! Suplentes 

JosajJhar Martnbl) lSem legen.ch\' Uno de Mattoa fPTN> 
Secretaria - Veia Alvarenga Metra 
Reuniões - QUarfo·(eiras às 16 baraa. 

fiNANÇAS 
PreEldente - Argeoufc de Flgueirt;do (I'Tal 
Vlce~Pl'esldente - Daniel Krle~er lUON. 

TItulares 
Vlctor\no l"reire 
Lobão Op SHvem, 
Slgetredo ?Ilcheco 
WUsoo GonçaJves 
Leite Neto 

l'I:ulnres 
ArgemJto de Figueiredo 
Bezerra Neto 
Pessoo de QueIroz 
Antônio Jucá. 

rl1mari!S 
Oamel Knegel 

.[rlnel1 BQrnhausen 
Eurtco Rezende 

ritular 
Mf'm de 6à 

rttUlaI"eS 
Uno de Mato~ tP'I'N) 
.1uréJJo Vianna IPSBI 

~OM.POSfCAO 

f'SU 
SUv1c\)te3 

1. Atthl0 P'Cntana 
2 Jose Ouiomard 
a l!:ugên10 de- BarrQS 
4 M.eneze.!' PImentel 
fi Pedro L-LJdovtco 

PTB 
~upJcn!es 

~ Jose Ermlr10 
2 . Er1munalJ LeVl 
S Mele Bragg 
4 O$C31 Pa~sos 

Suplent.es 
1 Milton Campos 
2 João Agripmo 
3 Adolpho Franco 

PL 

B P.L 

Suplente 
AloySIO de Carvalho 

1.. Júlio LeJt.e I f'R \ . 
Suplentes 

2. Jo.~phat Marinho tSem !cgendJ); 
SecretArio - CId BrUgger 
Reuniões - Quartas feira.s . 

INOOSTRIA E COMERCIO 

PTe!iCle\,u: - Senador José lI'ellclal'lo ! PSDI 

Vlce-Presldeflte - Senado! Nelson Macula0 IPTB> 

COMPOSJCAO 

PSD 

Titulares Suplentes 
JOl5é FeHctaDo LOClrto da Silveira 
AtUio Fontana. SehHsllão Archet 

PTB 
NelSon -MaCU1an Vivaldo Uma 
Barros de Carvalho Oscat Passos 

OUN 
Adolpho Franco Lopes ctn Oosta 
lr:tleu Bornhausen Eurico Rezende 

B.P.1. 

Aa.rão Stei.o.brucb RaUl Gtubert! 

Secretárta - Mana BeIena. Bueno Bt9.·ndAo~ 

Reunião - quJntas-felraa às 16,30 bOr .... 

LEGISLAÇÃO SOCIAL 

PRE6U>ENTE: Senador Vivaldo Lima (IP. T.B.) 
VICE-PRESIDENTE: Senador Walfredo Gurgel (P.';.O.) 

Titulares 

Ruy Co.. nefro 
W.Uredo Gurgel 
Attnlo Fontnn~ 
Eugênio Barros 

V!va!do Lima 
Antenlo Jucâ 

P. S. D. 

P. T. B. 

1). D. N. 

Suplentes 

Leite Neto 
José Guiomard 
Slgefredo Pacheco 
Lobão da Sllve!ra 

Edmundo Levy 
Pessoa de QueirOZ 

Eurico Rezende Lopes da Oostt. 
Antônlo Carlos Zacbarias de As:mmpçátJ 

P. B. B. e M. T. R. 
Aurélio VIanna Aarão 3telnbruch 

SEORl!ITARIO: Oláudlo 1. Carneiro Leal 

RIlUNIO!lS: 3'-fe! ... - à<; 15.00 horas 



, 
J 

, 
• \ 
" •. 2984 Sexta-feil·a 23 OIÀRIO DO CONGRESSO NÃCIONAl (~eçã,) 11)· 

~\ .='-~=. 
Agõsto de 196( 

MINAS r:: ENERGIA 
PRESIDENTE: Senador Josaph.t Marinho 
VIOE-PRESIDENTE: Senador José Ermb·io 

(P.B.I.I 

(P.T.B.' 
TitUlares 

Benedicto Valladares 
Je~ferson de ~guiar 

José Ermtr10 
Argemiro de Figueiredo 

Jo~o AgrlplnO 
. Antônio C!t;:los. 

P. S. D. 

P. T. B. 

u. D. N. 

B. P. l. 

Suplentes 

Pedro LudoVico 
FUinto Müller 

Nelson Maculan 
Ai:ttônl0 Joeá 

José cândido 
Afonso Arinos 

Josaphat Marinho . Júlio Leite 
. SECRETARIO: Cláudio 1. Carneiro Leal 

POllGONO DAS SItCAS 
PRESIDENTE: Senádor Ruy CaI'Ileiro (P .S.O) 

VICE-PRESIDENTE: Senador Aurélio Vianna (P.S,B.' 
Titulares Suplentes 

Ruy -CarneIro 
Sebastião Archer 

P. S. D. 

P. T. B. 

. Sigefredo Pacheco --
Leite Neto 

Dlx~Huit Rosauo 
Argemiro de Figueiredo 

OnWnio Jocá 
. José Erndrio 

. João Agriplnõ 
José cândido 

. o. D. N. 
LOpeS da Co~ta 
Antônio Carlo~ 

P. S. B. e P. R. 
Aurélio Vianna. Jülio Leite , 

SECRETARIO: Cláudio I. Oarneiro Leal 
REUNIOES: 5'\·feiras - às 16,00 horas 

PROJETOS DO EXECUTIVO 
PRESIDENTE: S.nador J~o Agripino (U.D.N.l . 

VICE-PRESIDENTE: Senador Wilson ,Oonçalve.< (P .S.D.f] 
Titulares 

Lelet Neto 
José Guiomard 

Mero de Sã 

Barros Carvalho 
Bez ,erra. Neto 

. Daniel Krieger 

P. s. u. 
Suplentes 

1. Walfredo Gurgel . 
2. José Feliciano 

P. L. 
3. t:tul Carneh-õ 

1. Aloysio de Carv3.lhO-
P. T. B. 

1. Edmundo Levy 

U. D. N. 
2. Melo- ~raga . 

1. AntônLo Carlos 
2: Ãdolfo. _Franco 

B. P .. I. 
Lino' de Mattos 1. Aurélio Vianna 

SECRETARIO: José SOal'Cs de 01tve1ra Filho, eventud. 
.RE1JNlõES: 3llo-1'cira - às '15,00 bares 

REDAÇÃO 
PRESIDENTE: Senador Olx-Hult Rosado CP.T.S.) 

VICE·PRESIDENTE: Senador Antônio Carlos (U .D.N ••. 
TituJ13.re3 Sup~entes 

P. ~. L). 
Walfredo .Gurgel 
Sebastião. Archer 

Dix·Hu1t Rosado 
P. T.B. 

o. D. N. 

Lobão da Sllvélia 
J osé Fe~iolano 

Edmutldn Levy 

Antônio parIos Eurico Rezende 
BP1 e S!!·fGENDA 

Júlio Leite Joga1Úl~t Marinho 
. -. SECRETARIO! }qeuza,J. Verrlsímo 

nEUNlOES: 4a.feira - às 16,00 horas 

RElAÇ.oES EXTERIORES 
PresIdente._ Benedlto Vá!farla,% (PSU) 
Vtce~j;l-re51dente - Ê'e&S<la dé Queiroz (PTD~ 

. Bened1eto V'\llaaares 
FIl1n t.c MUUél 
Men-e2eEo l?i·neIltel 
José GU10marô 

P~o.a de Q'.leuoz 
V1vaJdo Uma 
OSC8{ Passos' 

AntOnJo CarlOS 
Jos' Cindido 
RUI P-a.1rne1l'S 

PSD 
L 
a 
2. 
4 

l'TB 
I. 
2, 
3. 

OU!; 
i. 
3 
3 

BPL 

. Su!>l®t<'o 

Ruy ,,"'melro 
Leite Neto . 
Vtctor~c 6Te~ 
v.ruson GonçaJVe9 . "., 

Padre' caiazans 
Jo!o Agtlp\llo. 
Mero de Sá (PLl 

A~riio Sternbruéh f".\1TRl· Uno' de MaUÔ.5 
Seclet.áMO·...:. Jolo 89,tJs.t.a OIact.ejOo Bnnoo. 
ReuntÓS.s QI,nnr..a:s. :etra.S, U lEi nora •. ~ 

SAÚÓE 
I 

PRESD~ENTE: Senador Sige!r"do Pacheco (P.S.D.I 

VIOE-PI~.ESlDENTE: Senador José Cândido (U.D.N.), 
I . 

Titulares , 
Slgetredo Pa.ch bco 
Pedro LUdovico1 

DlX-Huft Rosado, 

Raul Gillbertl \ 

i -!osé CândidD 
\ . 

&'. S. D. -

P.'T. B. 
• 
P. S. P. 

U. D. N. 

Suplentes 

Wal1redo Gurgel 
~ênio 13arros 

Antônio Jucá 

Migoel Oouto· 

Lope:1 da Costa 

. SlfRE'rARIO~ Aracy O'Reil1y de Souza 
Reuniões: 5*·feira .- às 16·00 boras 

6iEGlfRANÇA NACIONAL 

1?RESID~: Sen,ad?r Zacarias de A~lsumpção CU.D.M-.) 

YWE-"'Rh""'SID"'lNTE: Senador Oscar PasSos (P.S . .D.l 
I . . . .. 

'l'itulares \ Suplente's 
P. S. D.· 

Victorino Freire 
José Guiomard • 

P. T .. B. 

Ruy' Cãrneiro . 
A ttílio Fontana 

Oscar Passos José Ermlrio 
Silvestre Péricles '. Dix-Hu~t Rosado I . U. D. N .. 
Zacharlas de ASSUInpção Adolfo Franco 
Irineu Bornhausen • Eurico Rezende 

Raul Oiuberr \.. .~ .. ~._I. Aurélio Vianna 

Bl!.üftJ!."l'ARIO· A1exitndre Píaender I • 

llEUNlOES: 54·feira _ às 15.00 horas 

\ . 
SERVIÇO POBLICO CIVIL , 
I . . 

PRESIDENry:: Senador Aloysio de Oarvalho CP .L.)· 

VICE~paES:irT}El{j'tE: Senador Leite N~to (P. s. 0..) 

Titulares \ Suplentes . 

1 P. S. D. 
Leite tleto 

\ 
Victorino Freire 

, . Sigefredo I Filinto MUllel' 
1 P. T.·B. 

'Dix7Huit Rosado I Melo Braga 
Silvestre Pérlcle. 

. \ 
Antônio Jucá 

V. D. N. 
Padre Oalazaru \ ,Ântôn!-o Carloa 

\ ·P. L. 
Aloysio ~e Carvalho 

B. P: l. 
Mem de Sá. 

Aafil.o Steinbruch Miguel Oouto 
SEOF.:;n1ARIO: .to .. Ney P .. sos Dantas 
REUNIOES: a'·feira - às 15,00 noras 

1 

• 

. I . 

TRANSPORTES, 'COMUNICAÇõES E OBRAs POBLIC~ 
I .. . . . 

PRESIDENTE: SelUdo. Lopes da Costa (U.D.N.) 
I . 

VIOE-PRESIDENTE: Senador Bezerra Nero !P. T ,B.I 
• I . ' 

Titulares Suplent~s 
Ip. 3. D. 

. Eugênio Barros 
wUson GonÇàlves 

~zerra. Neto 

I!Jpes de Costa 

\ <> .... I" .•. l>. , 
'p. D. N. 

.Ip. li. P. 

Jeirerson de AgU!ai
JO$é Guiomard 

Melo Braga. 

Irineu -Bornha.u8ea 

RaUl Giubertl 

8EÓRE';1'~RtO: Alexandre' Pfaender 

ItlillJNiOlll~: 4"-!<lwa - ... 16,00 ho,... 
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A) Para ReVisão do Proleto que I 
deline e regula a PRO T E· 

COl\U:5SõES ESl'ECIAIS - aIO 15 de dezembro de 1963 ~e1!! 
'I;ReQuenmenLQ ne·62, apl. em 12 ~ 

zembrc. cle 1962 
ÇAO AO DIREitO DO ALI-I D) ~ara estudo das causas queO) Para O estudo da situação - al<\ lli Q. dezembro de 1964 1>"19 

do CENTRO H!CNICO DE Requemne,,&<> 1 138-63, apr. em 18 lI'e TOR dIficultam 8 PRODUÇAO 
I AGRO PECUARIA e suas re-

dezembro de 1983. 

CnaOl:1 em vU'tUQf- de fteQuerunenu: 
n J 4BU ti~ do t)I. SenaGloJ .vlllvUD 
CaLnp.Oe apruvac:Lo .:tal ~(r C1e Ja:H~.rC 
de 1962 

percussões negativas na ex
r """'tç ão 

AERONAU1ICA lo DA ESCO-, Oompletado em 29 de outubl'o ~ 
LA DE ENGENHARIA DE 1962. 15 de mOlO de 1963 • 23 de abril.. 
AEflONAUTlCA. DE S JO- de 1963. 

Oestgnaaa em t:l doe QOVIDtlro de Crtada em VU'tude do Requerltnen .. 
SÉ DOS CAMPOS Membros (6) - PartldOO 

19ô'l . to O'" ~69.63 CIo Sr. SenaC1en JOSé Orla.c1a em V1rtnue ao H.equenmen-
JeltersuD ae Aguiar - PSD. 
Lobl\o da SU.etra ,~ de aMl de 

! 
t'rUl"I'ui;;aaa até 15 de Qezemoro nt; iYmlr1o. aprovaào na se.ssàc de ao C1e bc O" lfsa-o! do SI. Senaàt.)! tJa!1re 

196~ em .. utua-e ao ReqUerlnlellf.<., . (lÓ~ agôst.c Cle t963. Oalazaru .. aprovilco na se$sâ'o de 18 
196$' _ 1'60, 

men; l1J~,6".!< apruva.do em 12 Ile ao- de novembro de 'jp6J 
zetnbf(.) de .95:.1 Designaaa em 'l2 de agôSt() de 191i3. OeSlgnaa.a em l~ de novembrO de 

H.Uv U&ruelJ'O - PSO. 
BenediCto val1adare6 - PSO. 
Wuson UonçaJve.t t23 de "O:"u di 

uompletlWtI ez:p" _ C:Se )anelfo ae Pr()!70g&'C1S 001 ! ano, em VU'tu~e \ 19S:! 
1963. com Li aeslg:Qaç~o ~O$ sen~vl~ ',jC ReQuerunent.l 119 1 191,63 do st- Prorrngada até ló Q.e l1ez.emllro 4f 

19631 - E'SU, \ 

Senadvre.\: 9a.seonce1as lorl85 e nhOl Senadot S1gefredO I?actleco. 1964 em v1rtUde do' RequerlmeDvD nú. 
EdmunCUJ LeV!, s,::<.:"uvacro em lb ele 'dezemtirv v. mero 1 158-63 ao St senadO! Ant,o.. 

Daruel [{neger - ®N. 1 

1.,,()Peb a.a UOsta 12U de .>Utub.ro ót 

Prorrvgllaa até 15 a.e ClezemDro De 
1964 em V2rtUQe Qo aequer1mebto otl

'merfJ 1 Hm-6-3 dO $r 'Senadol Me[l~ 
zes. Piment.e1 a.provadQ em 16 1e de· 
2emb~o de 1963. ., 

. Menlbros 17) - PartJà,oa 

QUben., Marllll10 - PSD •. 
Meuezee !;1unente1 - PSI>. 
Her1l;>&.lat. Vteu-& - UDN. 
MJltoll Oampo> - 1101'<, 
Vasconcet06 I'Orres _ PTB. 
Edmundo Le" _ PTB 
Aloysio de OàrvaJ!1o - PL.. 

1903, nlo Jtlca. fl.tlrovad(. em 10 de- jezelli· 
bro de 19a5, ' 

MembrO.! (5) _ Partldol 

J~ F'eU~ano _ PSD. 
tilgetreQ.O ?acheco ,V\eePr.) 

~dD . 
Jose B!rmU10 (Pres!dente) - P'I'B. 
um ... <la 00.141 - I1ON. 
Auréllo Vlanna (Relator) - PSD. 

Membros (5) - Partidos 
Jose li'eljClanQ - PSU. 
Ruy Carneiro - PSlJ 
Ant.---ônlQ Juc.à - PTB, 
E'aill'. CoJazans - UDN, 

Se~"tarlo: AuxUlal LeglB",tiV<l, H) 
E'L-10 1\1."ancíre Marqu.. de lUbu~ 
Querque Mello. 

Para o estudo das Mensa
gens do f'oder Executívo re
lE"entes à REFORMA AD
MINISTRA TIVA 

Rellnibes: 2"8 e 4'a te11'&4 li li 
norat 

J964!1 _ UDN. '. 
MUtoD campO!. (V\ce·Pre6Jd:CD~ 
tier\bWdo tllelra - Ul>N. 
Rw Pal.me1I'8 _ OON. 
l:3Uvestre Perlcles (23 <te a-Qrll !1e 

19631 . ' 
Bezerra Neto 123 de abr1J de 1963) • 

- P'l'll 
AtOQM..· CelsO - P'l'"B. 
NogueIra na Oama _ P'l'B. 

Sarros Ca.:-valho _ PTB.· 
AlOysIo Qe Ca,rva!bo IPreslàente>, 

_ PL, 
Mem de Sã - PL. 
Josaphat MarInho - S legenda. 

- I Crl6Cla pot lnlclatlvlIo da Câ.mare. I K p' -E • C 
B) P . t d ·t - d E) Para efetuar o levantamen-,doo Deputad"" aprovada oelO Seu.do ) rOleto de menda a ons-

ara es u ar a SI uaçao a d PRODU' ÇAO MIMERAL ,em ~ 12 leva títuíçâo n9 7/61· 
CASA DA MOEDA to , a ,,' ,. , Membros 118> E'arWd<l8 

DO PAIS e estudar os meios Senadorea: 
Crtaaa em V1rtUae Qo Requerlmen~ • .1' ! WUS013 GonçáJ\1fS - PSD 

to a' .61-83, do 6l. Sena401, JeUer- capazes de pos$lbl Itar a Leite Neto _ PSD • 
50lJ de AgUIar, ap\"vado, em, 14 ae 9\18 Industrialização Slg"tredo E'aclleco '_ PSD. 
agOsto ae 1963, Deslgnada .", ZS de' AI'gemu-o de FIgUeIredO _ p'rs_ 

IQUI! O1SPO~ SOIlRIl AS alAT&
RlAi! DA COMPE1:&NClA PRlVA-

, 1:IV li '00 sENWO. lNC;LUjNl>O 
AS Oh PROPOR A EKONERAt,;AO 
DOS CIIEFES m. MISSAO 01-
PLOMATlf.& PERJI1ANEN1:~ E 
APROV I!.R o ES1:ABllLEUamS
TO O RO~lPIMEN1:0 6 O REA-
1:,.'lEN1:0 OH RELAÇOE~ 01-· 
PLOll1ArJl!AS OOM E'AISllS ES
TRANGEIROS> • 

agOSt<> de 1963, Cria"" em virtude do Requel'lmen- Edmundo L.eV! - i'TB 
i'rol'l'Wa<IlI .~ 14 de mar<;<) de ,964 to n' 685-63. do ar, Senador'.066 AcIoJPbo Franco - UDN. 

\lXI à1a.. lem virtude 'do Requerlmen- Erm1rIO, aprovado na sessão 4e It de JoM AgrIpluo - I]!)N. 
to nOmoro 1 lilIl-6s' do Sr_'Sellllool setembro de 19.63. • • Aurélio Vianna - PSB 
JefterSOD de Aguiar a.provado em 10 De.slgllada em 19 de setembro de JOIJapnat Marinho - sem legenaa. 
de dezembro de 19G11.' 1963, DeDutadOS:' 

M~mbrO$ (7) -

Je!terson de I!.gu1Sor 
PSD. 

WUSolI GonçoJvea - E'SD. 

Artlllll VlrgUlo - PTB. 
li)dmuntló LeV! - i"l'B. 
AdolPhQ FranOQ _ I1ON. 

Prorrogada em virtude do i!aque
rll11eot<> n' 1.159-63, do Sr. 8eaoldor 
MUton Campos; aprovado na sessão 
de 10 de deZElllb1'O de t983. 

Meml>ros \9) - E'artldOo 

Ql,LStaVQ Capanema (Presidente) -
PSO, ' , 

A({erbaJ Jurema - PSJ:>, 
U,erte VI.:ra - uul'i ,Sul)Stl\Uldo 

pelo eputado -ArnaJdo NQgUelrS'. . 
BeJtol' Dia.s - ODN. 
DouteJ de AJldraQe - PTIl. 
ArnaJdo Cerdelra _ PSlJ. 
Juare2 l'ávora - POC. 
E .. aldo Pint<>' _ M'l'a. 

Eleita ew • de outubr ode 1961 
i?rorrogada: 
- ate lI) de dezembro C1e 1962 oel0 

Requenmento 301~61 apr. em 14 de 
dp2:t'zubro de 1961: . 

- a.te li ele' dezembro de .963 poelO 
.Req 1 139·6& apr em 10 de dezBm .. 
bro <te 198~ , 

OompleClada em 29 (}e outuDra a. 
1002 e 24 de .b:iJ de 1963 

Eurtoo Rezende IVlcePreBldente) 
IlDN. 

Josspnat Martnho - S/legenQa. 

Jose treUClaJlo _ E'SD. 
I!.tt1l1o F'oDtalia - PSD. 
Eugi!!Uo Bal'i<>$ - PSD. 
JoSé =Uio' (Relator) '
Bezerra- Net«;. :... PTB. 
Melo Braga _ PTB. 
Lopes 'da Costa .. ODN'. 

PTB. (1) 
Para, no prazo de três (3) 
meses, proceder ao estudo 
das proposições que dígam 
respeito à participação dos 
trabalhadores nos lucros 
das emprêsas. 

MemlJros (16) - parUOOS 

Meneze'i Pllllentel - I?SD. 
W1ls0D oouçaJvés 123 de abrU de 

1963) _ presidente - .?SD_ Seoretâr1O: Ofl0laJ Legtal&tlvO. 
PL-G, J. a CastejOl3 BrlUlCO. Milton Campos <Presidente) 

UDN. 
Júllo LeIte 'V1CePr.) - E'R. 

c - Secretano: AUX1llar Legtsalt1vo 
) Para o estudo dos efeitos pL-10 lUexandro Marques de /UbU

da INFLAÇAO E DA POllTI- querOue MeUo. 
CA TRIBUTARIA E eM: 31AL lletUllOes: .-s lelr .. é.1I 18 nor... I 
SOSRE AS EMPfli!SAS FRI- --
VADAS F) Para estudar a situação dos 

Crlaa.a em vtrtude do Requerimen· 
to n9 ó3.1 ... 63 do Sr Senaaol Gouvoo 
Vieira, anrovado na sessão âa ~ de 
agôSto ae 1963. 

TRMJSPORTES MARITl. 
MOS E FERROVIJlRIOS 

úObDo da SUvetra - PSD, 
Ruy Carneiro 123 de abro de 19~) 

- E'SU , 
GUlCio Mond1D 1.. de outUOrQ de 

1"~4, _ E'SD, 
EurlCO Rezende (23 de aorll ae 

MEMBROS ,1963, - UDN 
Senadores: DanIel ó:ne';eJ - UDN. 

3\;zerra Neto - PreSldente Milton campos tVice-PrC$1al;n~e) 
Afonso Armos - Vlce·PTeSldente _ UDN 
J:.ffe~'i)OD de Aguiar - Relator. BS:loaJdf.. V'leua _ UDN. 
Lell. Neto Lop,,-, da <AAta _ UIJN .• 
Nelson Ma.culan S,'lvest' p'-,Cl·· ) _ ~I B Eurico Rezende r CI ~. , • • • • • • l"' 

Aurélio Vianna _ V1valdc Lima - PTB. 
Cr1a.da e.J]3 vlrtude dcl RequerlQleB- 6eeretárLa: AIacy O'Re11ly de Souza Amaury SilVSi 124 de abril de ~963) 

Designada em 8 de .gost<> ae 19.63. to n' 152-63, do $r, Senador J""~ - PTB 
Erm1rlO, a.provado na st$ã.o de ,13 d.e - Vaga' do 6enadOt Pinto FerrelJ'a 

Prorroga.Qe. em vtrrude d.o Requen. 
mento n' !, 161 de 1963 ~o SenllQI 
Senador AttHio Fontana apt(lva.:lo 
em 10 de dezembro de 100'J. 

novembro da 1963. COMISSõES ES?ECIAlS ~B ac abrll de 1963) - Rela!<>< 
oealgn_<ta em 13 do,novenú>ro de 'PARA O ESTUDO DE Mo"'O a< carvalho _ PL._ 

,963. ' PROJ ' PrOrrogada até 15 <lo dezembro de ETOS DE EMEN Llno de Mato, - I'TN. 
Membros la) - partIdos 

Attlllo i'ontana - i'resldeoto 
PSD. 

1~64, em Vlrtudode do ~~erll11J"..'}J" DAS A CONSTITUICÃO L) ProJ'eto de Emenda à Cons-_ n 1 162-63, ar. 8e~ot ~o 

Leite, aprovado em 10 de dezembro J) Proj&to de Emenda à Cons- tituição nq 6/61 
JoaiI FeI1C1ano 

PSD. 
- (VI,,,,- i'r , ) 

.1011" Il:Tmlrlo - Relator - i"l'B_ 
Adolpho FranCO - I10N 
Aurélio VIam!a _ E'SD. 

, .. tl,fZ ='doe~U) 

de 1962. titulpão n9 4/61 ' ,~OBRll 'EXONERAÇAO POR PRo,. 
Membros (5) - E>artldllS ~Q&1l DlSPCE SOBRE VENCIMEN- POS1:,. DO SENADO DE CHEFIl 

AttUlo Fo"~. _ 1'80. I 1'09 DOS MAGIS1:R,.OOSI DI! MlSSAO OIPLOMA1:ICA DE 
SlgetrodO PAeneco _ pSD_ CARA TER PERMANENTE). 
JOSé Erm1rIo _ i"l'B. Elelta em, ~ de Junho de 1981. Elelto em 6 ele outubro de 1i81. 
rrtneu Bornhausen _ I1ON. [, PrOrrogade. Prorrogada: ' 
Jdllo LeIte -, PR_ ~a ~ de"F.bl'O de 11163 D<Ik> _ até IIi de dezembro 4. lPOl1, '*" 
Secrett!.r!o: ,,_ lAtI·fI.'", to .,.. em 1. ~ ,g, laJ>e,IFo de 1l!811 

P'L-10, l!.Iexandre M. de A. MéIlõ. 1110 de • RéqUerlmeoto 608-81. ___ ... W 

• 
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.O'ARIO DO CONQF!ESSO NACIONAL \ (Seção 11) Agôsto de 1964 f ~~=._LC~.~~~==ccc~~~~~ 
Seda.feira 2,. 

• - atê 15 de laneJro de IOO~ peI!) Oompletalla em !lO de março 
Bequarlmento V81-8lJ. apoovado. em Ú lm

il 
1lO de outubro de 1962 • 3 

de Joio Agr1plll~ 123 õe abrU de 1»63 S) Projeto de Emenda à Cons. 
de - V1Ca-Pres1d"nte - ODN. titulnão ,,9 5/62 li, dezembro de 19611; am' de 1003. 

- até lD cio dezembro tIe ID6t. \leio Melllilt'Oo (19) _ Partid", 
Danlel Krleg", - ODN. Y 

SJJvestre Pefl'cles l23 de a.bril de 
19631 - PTB. , 

Nogue1ta Oa Gama _ P'TlJ. 
~uer\mento 1.140-63 .aprovado em 
10 de dezembro d. 1963. Jelt.rS<ln de Agul.. ,. I'8D. 

Oompletada em 80 de InlllÇO de WtJ.WD o<>nçal.es 123 de abtU 
1ll611. 29 de outubro d, 19611. .la a. 1963\ - PSD, . ' 

Clt Barros Carvalht> _. ?TB. 

ILbrll do .1963. Ruy uarnCU'O _ PSD. 
Aloysio de Clt.t1lalho - eL. 

o Aurélio Via.llna 2;l de tlobrll de 

Uenezes Punentel - PSD. 
, Ruy Oa.rne1ro \23 de abril de 19'13) 
- Prestdente - PSD. 
I Lobão da Sil.elra .,. PSO. 

J e!lofllOn ae Ailulat 123 cio abril de 
1963' - PSD. 

Lobão da SUveii'a - PSD. 
OUldo Mondln 121) cie outubro 

1962' - "'SO 
Milton CtunpoB - IJDN. 
Ber1b8Jdo Vteua. - UDN. 
Lop.. <lá (}')St. - DDN. 

4. 

João AgripInO ,23 de abril de Ul63) 
- I/ON. 

1.96S> - ~~elatotl_ P-SS. 

. I 
Q) Projeto dE, Em'~nda à Cons-

tituição n\'~2/62 . 

GultIo !4ondln l2D de outUbro 
19621 _ rSD. 

de Eur1co ae2enele 12:{·tIe abril cio 

,INSTITUI NOV Íl lllSCRIMINAÇAO 
DE /lENDAS EM FAVOR oos 
MUNICll'Hl&1 .' 

1963. - III1N. 
Silvestre t'érle!ea 123 ae abrll de J)anleJ &rleger - IJDN. EleIta em 23 Ce m&Jo Cle 196:1. , 

, Eur1co Rezencle 123 do· lll>tU de 19631 - P'fB. PrOlTogaçtw: . 
19631 - ODN. 
. M1lton cempós - ODN. 

I! Berlbaido V1elra 'ViCe-PrerJdente) 
- I1DN. ! LOpe. tIe Costa - ODN. 

!. Vaga do senador Pinto ~'e~lJ'.e 
'el3 de abr11.de 1911:1 - Rel.to, -
1'1'B 

Se .. rra Neto 123 d. abril d. 1963) 
- PTB, . 

Amaury SUVB 123 de abril d. 1961I1 
- pTB. 
'\ Vi~aldo Lima _ PTB. 

Aloysio ae OarvAlho - P1.. 
LiDo de Mato. - !?TN. 

oNgue>ro ti. Ga!lla - PTll. 
Barros CarvaLto - PTB, - ate 16 de dezembro de 1963 pejo 

ReQuerimento 1'1$6,tft. aor"vaC1o em L:i 
d. dezembro de l,b82: Josaphat Ml\rlnho 123 a. .lIt1l de 

19631 _ S. lego 
_ até- 15 de de:~embr" de 1004 viI) 

ReQuertmento 1, lü·63 aprovaao em 
':10 de dezembro d. 1963. 

Aioyslo de ca ..... 1ho - I't.. 
Ltno de Ma"", _ PTN. 

O) Projeto de Emenda à COIlS
tituição 119 11/61 

ICRlAÇAO OB 'NOVOS 
lIfUNlClPlOSI 

Eleite em 28 de março de ·I~. 

Completada enj 33 de a.otU Qe 
1963. ' 

Membros _ Pa.rtidos 

JelterS<l" tl8 Agúlar __ PSD. 
Wi.l.soJl oonçalves 123 ae a.1X1l Clt 

196:11 - I'8D. 
Ruy Carnell'O - I PSD. 
LObA<> da 6u.elra - PSD. 

ProrrogaçãO: Le1te Neto '23 ele abnJ de 19:33) 
. - PSD. . 

- até l~ de dezembro de 1963 pelo M1lto O . ODN 
M) Projeto de Emenda fi .Cons. ~or~D~:~is6rorado em 12 l1li <te- Herib~do a~r.;. -ince.pre.;ldente _ 

tituição n 9 9/61 - ate 15 <1< IIczembro cle 196*. peJo t1J)MN . Plm n 1\ 0SD 
Req L 143-63 aprovado .... '0 de enez... e te -. • 

(QUE M.OUIFJCtl O ltEGlr.lS DE dezemnrt. (te ÚI6~i' . .EurlQO Rezende 123 de aOrj u:lt 
(JISCRI~IJNAÇAO DAS RE,~DASI Completada e~i 2Il de OUtubro ele 1963) - Rela!<ll - \ ODN. • 

ElejU el]] 20 d.e novembro- 'Clo 1961. 1962 28 de a.brU d, 1963 (J 22 ~ JU- S1lveEitre 'PérlClel!l \123 de abtU de. 
,lho de 1963. 19631 - Presidente \ - PTB. 

Prurrogacla: \ Nogueira ela Gama - P'l13. 
- ate 15 àe àezembro de 1962 1lI!10 MembroG - Partidos Barro:; Carve.lho _. PTn. 

RequerImento 605-61 apo:ovado em 14· Jefferson ae. AguiaJ _ PSD. Aloysia de carvalhO - PLa. 
d. de.emb'" de ~961; Wilson Gonçal'es 123 ae ot.OtlI ele tino de Matos - !?TN. 

_ até 15 de aezemb:ro de 1963 oeto 1903) - I?SD, Joã-e AgriPino 123 de abrO de l1f63) 
Requerimento '182-62 aprovado erll 12 RUy' Carneiro _ PSD. - ODN ' 
de dezembro de iJ.I62; LotJào Oa ::Ulvell't1 - PSD. Daniel Krteger' - ÇDN. 

Gwdo Monc1in t29 de uutUllro de 
- a.té 16 de dezemprQ de 1964, '1el0 19621 _ PSD 

Requenmento ~ 141 .. 63 1tprovaó.o em, M.ll.wn Campos _ ODN. 
---:\ 

R) Projeto de Emenda 11 Cons
tituição 119 3/62 10 de dezembro de Ul63. HerlbaJoo Vieira _ ODN 

Membr~ !16 • .:. partld08 Lope~ da Costa - ODN. 
João Agripino '23 de abril de 1963) 

aorlJ _ OON 
fAUTOIUZA O rRUIUNAL SUPE

RIOR ELEITORAL li FIXAR DA
TA PARA 11 REALlZAÇAO 00 
PLEBJSCITO P/lEV.lSTO NA 
EDENDA OONSTll'UCIONAL N' 
• _ ATO ADICIONAL). 

JeUersaD Qe AgUIar 123 de 
óe 19631 - flSU. 

MeneZ85 t1lmentel _ PSD. 
,Ei'illOtc Mu1Jel - PSD. 

fl.'Ur100 Rezellde t23 d, a.b!1) 4t 
1~631 - .OON. 

Sllvestn Pértcle~ 123 de IlllrU de 
de t96:-H - PTB OUldo l\!1ondl!l 129 de outub:-() 

19621 _ PSD , 
Ruy Carnelro íT,1 de abrU de UII:f:1 

- PSD. 

DaDleJ Krteger !Relator} - OlJN, 
EuriCo Rez.ende 123 de anrU de 

19631 - UDN 

Milton (,.!.ampos - ODN. 
Heribalcto VieU'B - UUN. 
Rw Palmeira -UDN. 
Amaury Silva - 23 ele 

19631 _ ~TB 

Barro;s Cal· .... alho - PTB. 

Il-tJril de 

A:,genllto de F'lguelredo - na. 
Bezerra Neoo '23 de abril cte j,B6~ 

_ PTB 
Al0VSl11 de Carvalho - p!.... 
LiDo de Ma t.os - PN, 

N) Projeto de Emenda a COns
tituição nq '0/61 

IAPUl ?tt;AO OA,!-, fJO'l'AS oE IM
POSTOS DESTINAI/AS AOS MU· 
NICtPIOSI. 

Elelte eOl 28. de dezembro de 19õ:Z 

Prurogaaa.: 
- ~te 1b de dezembrc de 1953 Df'lO 

ReQ 183~6a ~provad()- em - 12 de de· 
zembro de 1962 

_ at.é Jfj de aezembro de 1004 of'lc 
Req 1 142~63 apruv~dç em 10 aI! (JIJ· 
tubro Üi'! t9ü:\. . 

, 

\ 
EleIta em 10 ae IUlho de 1»62. 

. Pl"Ol'Ogaçao: " 

NQguelTa da' Gama - ~rB. 
Barl'Ob cru-va.1bc - PTB. 
AJoyslc de Ca.nalno_ - flL. 
M1gue1 Couto :- PSP. 
Oattete 1?1nhelto t23 de abril 

1963) - PTN. 

_ ate ltl ele dezembrc de 1963 pelo 
de Requerimento 1S'l~62. aprovado em 12 

de dezembro 11& 1002. \ 
_ a.té 15 Qe dezembro de 1964 pelO 

P) Projeto de Emenda à Ccns- Requerimento 1 146. aprovado am l(l 
. . _ de d.'","'bro de 1963. I 

tltUlçao nq 1/62 Completada em 23 'de abril de 
(OBRIGATORIEDAlJh DE CONCUR- 1963. I 

80 PARA INVESTIDORA EM MembrOS _ partid<!8 
CAltuO INIVIAL lU! CARRJnRA I 
I! PIWIBI~'!IO DE NOMEAÇOM Jetferson de AgUlar - i PS. 
.INTERINAS,. Wt1SOD Gonçalves 123 de a!)rtl de 

Ele;ta em' lO de mate de 1962. 

Prorrogada.: 

- até 1:> de dezetnl):,() de 1962. pelO 
ReQ 18,0,-62 aprovada em t.2 df ~e-
zembro de 1962 -

- a.te lr> üe deze1UI'ro de 1963 oelC1 
H.tl.< I 144-6~1 aprovado em lO df' de
'tembl'Q de .\963, 

completaQ!:! em i3 de abrU de 19&. 

(963) - PSD. ; 
RUy Carnelro - flSD,', 
Lot)áo da SUvelra - _ PSD.' 
Meneze~ ft}.lllenteJ - P5D. 
Leite Neto .23 de abrlJ I de 1963) 

PSD. 
Miltotl C8.011}OS - ODN. 
aerib.ido \Tletra _ DDN. 

. JO~ IlgrlPiDo 123 de abrtl a. i963) 
_ ODN. ' 

EUriCO Rezende (23 de aOrlJ Cle 
19631 - UDN. Mem aros - Partlc10B 

Jerrerson dE Aguiar - PSD. 
WUsOD a<>nçaJve:;, t23 de abrtl 

1963l - tiS)) 

DarueJ Kr1eger ,;... UDN. 
de Silvestre Pérlcle.'S .23 de !.brl} de 

Huy uarnelfo - flS. 
Menezes Punentel - flSO. 
Milton Campos - O'UN. 
Heribaldo VieIra - UD~. 

&ur·,~'" Re..:ende t23 de a.t:i!11 de 
i9G3,' - i..~~N, , 

19631 - PTB. . I 

NogueUa da G9m~ - PTB. 

Barros Oarvalho - rn. 
Mem & Sé - PL. 

Aar~ Ste:nbruc~ _ MTIi. 

<DISPÕE SORRE 11 EN1'REGA AO! 
MUNICIPIOS DE 30% DA ARIIE
CAOAÇAO DOS ESTAllOS QUA,'\! 
00 EXCEDElt AS RENDAS AIU 
NICIPAlSI. 

.EleIta em 13 de setembrc óe iN2. 

Pro~a: 

- até 1b àe dezembro de 1963 ?e"O 
Requerimento OV 1.141-ü;5, lipfl.J\'"ot 
em 12 àe dezembro de 1962; 

- Elté 13 Oe oezembrc oe 19ljojl oeje 
Requerunento L, 14'Hj 'Japl'Uva.4c tU 
.0 de de.emb~. àe 196'&. 

COmtl1tta6 em '23 âe abrtl de 1i6~:L 
Memt:lrocs - Pa.rtl(1Q6 

JeftersoD ce AgUl&1 - PSD .. 
Ruy Ca.rnero - PSlJ 
l..OOáo da SJvera - tl'SO. 
Wilson GonçaJveo 123 d. ÁDril dc 

1963, _ PSO. 

J,e!t4 Neto '23' 63' - PSD. 
Meneze. PUneDte.I - Pre.;lóent.e. 
MUrou Campas - IJDN. 
aerlbaldo Vieira - IJDM. 
losapnat Mar\lltlo - .23 f.63) 

ViCO-Pres1clente - IJD!i.· 
[)anJe .• &rl.g., _ DDN. 
Vaga do SeDllOl PIllf<l ferreiro.. 
Eurico Rezenae 123. *.63) - UDN. 

'264.631 -. PTB 
Nogueira ela Gama .,.. PTB. 
Barros carvalho _ PTll. . 
!4em de Sá - 1'1. 
Miguel Couto 123.4.63). - PeP 

T) Projeto de Emenda à Cons· 
tituição n9 6/62 . 

IAlJlIlENTA PAltA QUAT/lO o' NU
~IEltO DE REPRESENTANTES 
DOS ESTADOS E 00 DISTRlTO 
FEDERAL NO SENADOI. 

EleIta em 13.9.61 

P'1'()rtogada: 
- ate 15.12,6a pelo RequerImento 

790-62. aprovado em 12 12.62: 
_ até la .12 64 pelo RegUefllnento 

1.148-63. '!lro •• do em 18.12 63. 
Completad. em 23.4.63. 

MembrO$ - PartJ:Ó03 

Jefferson de AgUlar - PSD 
R.uy Carneiro - PSP 
Lob~o da SU •• lra - Relator 

~SD 

Wilson GonçaJves <23 4 63) 
PSP 

Menezes PlmeoteJ _ PSD 
Ml1ton Campos -IJDN 

Ber1b-aldo Vl.elro - t1DN 

Josapnat !4arlDho - 123 4.631 
UON 

Danle1 &rleger _ IJDN 

-

EUrico Rezend.e - (2$.4.63) - V1-
ce-Presidente _ ODN 
••. Vaga do SenadOl Pl.ll1íO F'errelra 
(23 4 631 - Presidente - E'TB 

Noguetra d,:! oam. _ PTB 
Barrf» Qarvalbc - E'TB 
Mem de Sã - E!L 
Júlio Leite (23 4.63> _ PR 

U) Projeto de Emenda à COI1$_ 
tituiç\io n~ 7/62 

(REVOUA A EJtIl<NOA CONSTITU
CIONAL N' 4, QUI! INSTl'l'urU O 
SISTEMA PARLAlIfENTAR DE 
GOVltRNO )l O ARl 61 DA CONS
TITOIÇAO FEDERAl. DE 18 DE 
SETEMBRO DE 19(6). 

Eleita em 6.12.6:1. 
Prorroga-da: ' 
- até 15' 12 63 pelo Requerimento 

791-62. aprovado em 12.12 82; 
_ até 1& 12.64 pelo RequorlmOllI4 

I 149-63. aprovll<ls em 10.11 63. 
Completada em 23.4.63. 
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Membros - Pa.rtl4os 
JefleraOD d. 1lgu1a.r _ PSD 
Ruy Ca.rnetro - PSD 
Pedro LudovlOO _ PSD 
Wu.on Gonçal'v.. <23.4.63) 

PSD 
Benedito VaU.dares - PSD 
Menezes ·Pimentel _ PSD 
Mllton CamJXl$ - UDN 
Herlbaldo V loira - UDN 
Eurico Rezende t23, 4, 63) - UDN 
Dame) Krieger _ UDN 
João agrlpln,o 123.4_63) _ UDN 
Amaury Silva '23.4 63\ - E'TS 
Nogueira da Gama _ PTB 
Barros carvalho _ PTB 
Mem de Sã - PL 
RaUl GlUbertJ - PSP 

V) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 1/63 

(TRABALHO OE MVLHERES E ME, 
NORES E TRABALHO EM IN
DUSTR1AS INSALUBRES). 

De.s1gnada em 23.'.63 
PtotTogaaa até 16 12 64 pelO Re

querimento 1> 150-63, aprova.do ~ 10 
de Ófzembro de 1963. 

Membros - partidos 
Jefferson de Agu1a.r - PSU 

. RuJ' Carneiro - PSD 
Lobão da SUvetr. PSD 

Leite Neto - PSD 
4UI1aury eu.. - PTB 
Bezerra Ne., _ P'l'a 

••• Vaga do senador Pinto JOomlI:ra 
- P'l'B . 
" • • Va.ga 00 Sena dor Edua.rdo os.. 
talão IVice-Presidente) _ Pl'B 
••• Vaga do Senador Ed..ar<!o /lJj
Sttla.z _ PTB 

Eurioo Rezende _ PrE" ic:tte 
Milton Campos - UDN 
Danlel KrleseI - UDN 
Aloys}o de Canalho - E"L 
Jt)SS.pha." Martnbo - Re1ator 

Sem Leg~nda 

Y) Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 4/63 

(CONCEDE IMUNIDADES AOS 
VEREADORESI 

DeSlgnaôa ero 2Q 0,63 
Prorroga... ate I~ 12 64 po/o ao

querunento aumero 1,15c3-63, aprova
do em 10 12 63. 

Membros _ pa.rtl~ 

Jertersoo de Agular _ E'SD 
Ruy Carreira - PSD 
Lobão <Ia SU veir. - PSD 
WUSOD Qon~alves - PSD 
Menezes Plmentel - PSD 
Leite Ne~ _ PSlJ • 
AmaUl'J Silva - PTB 
Bpzerra Neto .;... PTB WilSon Oonçalvea - Etela:ar 

PSD 
Menezes Pimentel - PSD 
Leite N.to _ PSD 

... ••• Vaga do senadO! Pinto Ferreira 
- PTB 

Amaurv Silva - PTB 
BezerrA Neto - Vice-Presidente 

PTB 
Vaga AO senador Pinto Fenelra 

- PTB 
'"-ilvestre Pêrtcles - PTB 
Argemiro de Flg'uetred.o - PTB 
Eurico R'zende (23'.63) _ UDN 
MU ~n camJ;>O> - UDN 

Silvestre· Pérlcles - PTB 
Adalberto Senl! - PTB 
EuMec Retende (23 4 631 _ UDN 
MUton Campos - ODN 
AfOyS1<l de Carvalho - E'L 
Jo!>aptHu Me rtnho - Sem Legenda 
João Agrtplno - aDN 

Z) Projeto de Emenda à Cons--

Alonso Arinos - UDN I 
Jo.oat>bat Mar1I!DO _ sem Leienda 
a_ur Qlubertl - PSP 
JOIIé Leite - PR 

Z-2) Projeto de Emenda 
Constituição nq 1/63 

à.: 
I 

De<IIgnaóll em ~,5, 100' 
Jefferson do Agule.r (PS'I)). 
Antônio Balblno U'SD). 
Wilson GonçaJves (PSD) , 
Ruy CarneJro U'SD) , 
Menezes Pimentel (PSD). 
Edmundo Levl (P'rB). 
Bezerr .. Neto (P'l'B) , 
Arlliur VlrgUio 'PTBI. 
os"", Passos 'PTBl, 

(TRANSFEIlENUlA PARA 4 RIH Afonso Arinco ,fUDNr.' 
SERVA DO MILITAR DA ATIVA MU~n Campos (UDNl, 
QVI! SE CANIJIDATAR A CARGO' Eurico Rezende (UDN). , 
ELETIVO., I Aloysio de Ca.rvalho <PL)', 

Josaphat Marinho <BPI). 
Destgnada em 2,10 63 AurélIo VIanna íBPI) 
Prorrogooa ate 16.1:.1,64 pelo ae-I Aarão Steinbrucb (BPI>. 

qU&rimen~ nUmero 1.156-63, aprov.-
I
_____ _ ___ -,..'~_ 

doem 101263 -

Membros _ Partia", . COMISSõES 
JeUerson ae AgUla' - PBD PARLAMENTARES DE 
~'lI.o~·~;~~~IV-;' ~DpS'I) INQUÉRITO 
Jose Fellclano - PSD CRIADAS OE ACOltOO COM Q 
Wa.l!redo Gurgel - PSD AI!T 63 DA CONSTITUIÇãO • 
Argemiro de Flguetredo - PTB O II.RT, 149. AI.INEA A DO RE-
Bozerr. No·o - !'TB GIMENTO lNTERNO. 
StIvestr. Pérlcl.. - PTB 1 ~) Para apurar a aquisição, 
Edmundo LeV! - !'TB 
IIlurloo Rezende - UDN , pelo Govêrno Federal. dOI 
M1Jton Oampos - UDN I acêrvos de concessionárias 
Aloysro de Oa.rva.1ho _ PL ' I 
Alonso MiOa. - UDN de serviços públ.icos e I 
Jo .. phat MarInho - Sem Legenda, importação de chapas de 
J~llo Leite _ PR I 

I aço para a Cia Siderúr. 
gica Nacional 

à Criada pela ResOJução Qllmero 11, 
de 19ti3 aSS1nadb pelo Senhen NelSo:a 
Maculan e mal.s 2B Senhores Sena. 

(AUTONOMJA OOS 1.\1UNI<.:'PIOS! Idores 'aDresentada em 30 de mal( da 
19U3 1 ' 

es!gnad.g êm 22 10 63 DeslO'naóa em 31 de mato de 1963 
Prorrogada a~e 15 12 64 pelO Re ... - Pr;w _ J20 dIas ata 26 de se .. 

Z-3) Projeto de E:menda 
. Constituição n~ 8;63" 

CJtJ.~rimentQ, númerO' t 15í~6~, ap:uva· tembro de 1963, ' 
do em 10 12 ti~ Prorrogada: 

.Membros - PartidOS _ POI mal.! 120 tUas. em Vl.rtudl 
,JeUerson de Agu.18J - PSD da aprovação do ReQuertmento 0.0-

RUv carr.e1rc - ?SD mere 656-63 do Senhor SenadoI JoM 
Dantel KriegeJ - ODN 
Josaphat Marlnho - Sem Legen4a 
Aloysio de Carvalho PL 

tituiÇâo n~ 5/63 , 
(DI5POE SOBR~ o IMPOSTO OE 

Josfl Fellclanç -, PSD Agrlpmo. n...,. sessãc de 18 de se'em-
Wilson Goncalve: - PSD bro de 1963 '21 horas), 
Bezer'9: Net<., - ?TB _ POl mats um ano em v!rt'ldt de. 
Ed.mundt LeVl - PTa ap!tlvacão do R~querlmento n1)4\IPtO - , VENDAS E CONSIGNAÇOES ' Argern1fc F'lguelredCJ - PTB I 173~63 do Senhor flenador Leite 

Projeto de Emenda à Cons
tituição n9 ;2/63 

,DIREITO OI! PROPRlEDAOEI 

Deslgnaao.s em 23 t.63 
Prorrogada; 
- até 15 12,64 pelO Requerimento 

L \51-63 aprova do em 10.12 63, 
Membros _ ParttàoB 

J?tierSOD de AgUlat - P,sD 
Ruy Carnejfo - presidente -- PSD 
Lobão da SUvetra - PSD 
Wlls:oD GonçgJves - PSD 
Meneze;s. Pimentel _ PSD 
Elerlbaldo Vieira _ Vice-Preslden-

te - f'SD 
Amaur}> S11va _ PTB 
aez~rr8 New - Pl'B 

•. ".. Vaga de Sena.(1or E' .n'o Fer
reira _ PTB 

Silvestre perl~ea _ PTB 
Artw VlIgl!lo - E'TN 
Eur1cc Rezende 123 4 6::1.1 _. UDN 
Milton Campos - Relator _ UDN 
João AgrIpino - IJDN 
JO$Bphat MaMnho - S-em Legenda 
Aloy!1o de Carvalho - ~Jp 

Oeslgna-Oa em 31.0·63 
Prorrogada ate 15c 12 64 pele Re .. 

Quertrnenro número' 1,154-63. apro .. 
vado em 10 12 63 

Membros _ Part.1dos 
Jefferson a.e <\gu1at - PSD 
RUj CaruetrQ _ PSP 
Lobão da Silveira - PSD 
Wilson Gonç.al\le,s ,- PSD 
Meneze~ Piment.el - E?SD 
Leite NO'Q - PSD 
Amaury SilVA _ PTB 
Bezerra Neto - PTB 

'"' Vaga do Senador HUmberto 
.«edeI - ?Ta 

ArgemlrlJ de FigueIredo 

Eurlcc .R.ezende - UON 
Milton esmoas _ UDN 

DameJ Kr1egeT _, UDN 

P'l'B 

AioySlo de Carvalho - PL 
Josaphat Marinho - Se mUgenda 

Z-1) Projeto de Emenda 
titwção nQ 6/63 

!INIi:I.EO Illll..JlADE) 

Designada em ~ lO,6::1 
X) Projeto. de Emenda à Cons-

Q 3 6 ProrrogadO ate lfl 12 64 oelo Re~ 
títuição n / 3 quertmen~ número 1 15$~63. aprova.. 

f 0181"01'. SOBIU!. A AIJMINISTRA- do em 10 12 63 . 
(,,]AO DO lllSTRITO FEDI!:RAl E Membr~ _ Partldoa 
MAl'~R". DA UOMPI~T~NnA 
Pl\I\' ATIVA DO SEN-ADO" " 

Deslgt~ada em a:l. 63 
Prorrogada ate 15 12 64 ,pelo Re

quer1menk 1 152-6:i apratrA.do em 10 
de dezembrc de 1963 

Membr~ - PartidoS 
JeUerSOD de f\gu181 - PSD 
Rl1y Carnetrc - PSD 
Lobão da SUvetra _ PSD 
wn~on c;.oncalve~ PSD 
Menezes Pimentel _ PSD 

JeftersoD C)t; agu.181 - PSD 
Ruy Carneiro - l'5D 
Wtlsull OOncaJve!- _ PSD 
Jose- ~"'elíC18n( - PSD 
WaUredt Qurge, _ PSD 
Argemlrc de F'lguf'lrMc - pTB 
BeZerra Nele _ p're 
Silvestre pérlcJe.. - PTS 
Edmundc LeVj - Pl'B 
EUrlcc: Rezende - UUN, 
M:lt.{)o Campo.<. _ Ul)N 
A..OYSIC d.e Carra!ho _ UDN 

Mele Braga - PTa Ne~o. na seuáo de 12 de dezembro 
fi!urtc<. Rezende '23 4 631 - UDN de [9B3 
Aloysio de Carvalho - UDN I Membros - parUÓQS 
AtoDSe Ar1DO~ - UDN Jef1erson de A.gular - PSD 
.[osapha! Marlllho - Re1a,Cor - Leite Netc 4Presldenteí _ PSD 

Sem Legt""da I Ne;sol'l MacUJan - ?TB 
A,urélio ylanoa - PTB JDão A2:rip!nc Re1a:ton _ llUN 
JuBo J....eJ!.e - PR JOS.9.phat Ma.r1nho _ S?ln UQ"t'nda. 

2-4) Projeto de 
Constituição 

Emenda 
n9 1 i64 

, 12') Para apurar latos aponta
a t I dos da tribuna do Senado 

) e outros. relacíonados com 
tEleiçàl. a.utomàtlca o.~ I/lce-Prte- J irregularidades g,raves e 

corrupcão no Departamen
to de Correios e Teléprafos 

siden:e cem' o Presidente êa R-epú~ 
bUcal 

.Je.su~;nad!,' em 26,2 19fi4 
Jeftenon de AguiaJ (PSD) 
Ruy Càrnt'lfL tPSD. 
(,Qbâo d t 'Sll"eira ,1'Sl)I. 
Wilson Gooce!Ve.!- PSD)" 
JDse Felklanc PSD), 
8!:'zerra :'Il"t\ pi HI 
!I]thUI \T\n:l;H 1?'TB)" 
!\:lcôn~ Ju.(t1 'PTB) 
Q::.cal P:J.&bN ' PTB 1 

AntOn:c C,p.!), 1".;\') 

AlOV.<-il :lf C:HV8Jn\ PU, 
Eurh-l ~''''''''d, UDNl 
Milton Campr.: lUDN\ 
JO,S{Jphat ~Il :Irinhe BPl). 
JMio Lf'i~f- Bf'T\ 

hurélio \':f:1J r~ RPH 

2-5) Proj€1o de Emenda 
ConstituiÇão nQ 2/64 

Crlaaa peja Resoluçac oumPft &2 
de {963 a..c:.smad!> oelo Senh\)1 Jef
ferson de AgUIar e m8!.~ 33 ':)l>nnOfE'S 
Senadores. apresen'aria Oa .,es.."Sc de 
3fl de O'.WJbrc: de 19631. 

Prazc _ al,e o [Jm da sesstlc ,e!!:.s .. 
,la "lVa de 1963 

Prorro[facãe por g{J dUl:s 'IPi' )n de 
março de 1964\ em 'llrrudt: ..:xc ae
Q'IE'rimpnt.í nOmerl I lf:i3 6:- '1 ~e .. 
nhor Se-nlldar W'lson OO!'lçl\', p. 
ap:-U'IIado na sessão de 10 de dpZt>lD
b!'G de 1963 12\ 301 

Op<ii!!nação ~m 6 de dezE'm!)"t. de 
196~ 

Membros 1111 _ ParUo()< 

I Jefferson di" 1\2:'.11al - PSO 
Leite Ne~o - pst; n. At:.'t:it. F'Ont.ana _ PSD 

1 Wj]~lJn Goncalves - P:eS)(jpf,te 
! r->:jl) 

,Dá nova reflaçao' a. aBnea a do' ""-rror VlfR1JJo - PTB 
art 201 e ltJ Item LX ac 8,rt 12-4 da Bel'errl'l Nt:'CO 8 11 6:i - V:~~e- Pre-
Con",Wll!('à{; Pf'!1f'rIl-J 8 flm de esr.a.! ~'fjf'nLe - P'Ta 
belEcel quI" "JflftnJ jrorf>$1'a,{I00 e ~U1~ Meu(' BrlH<a _ I?1'B • 
Q'3do~ nrl'., rr;'11P~ eom'.<ns: Joãc ~1.f~rJplnO _ UUN 

- os memUr(J.C do Con~res.so 
cJOn.al, pelo Sllp'"emo Tribunal 
dera,}' 

Na- Dan!el Krleger - UUI\ 
Fe- ~lrlcc Rel.E'nde 12:1 q li::!, _ O'n. 

A 'JtP!lr;- Vianna - psa 
S~cr",'flrto l'j'l,!{l\'ar 1.f''?!'''!liw .... O' 

- Os membro!' dQ~ As.,~cmblélns Le- FL,-9 ., Sev Pai,>;!)." D'1r",tS4 
gtslati\';!s, pe!c.s Ti'lbunais de Ju.stíça) _I Lobào da S:lverra - PSIJ 
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ANO XIX - N.' 169 CAPITAL FEDERAL SABADO, 29 DE AGIISTO DE 1964 

CONGRESSO NACIONAI.. 
PRESIDÊNCIA 

liODvocaçAo de ses.io conjunta para allreeiação de veto Presidencial 

Lei 

Senado Federa\ em 18 de agOsto de :364 Federal, em ~7 de agOsto de 191)4, 

Senador CAMILLO NOGUElltA D.\ G"K.\ 
t11ce-PresJdentê. no exer::iclO da 

Presidência 

COMISSÁOMISTA 

Senador CAMn.LQ NOGUEIRA DA UAMA 

Vice-PreSidente no exercido 
da. Presidência 

Para PreSidente 
Senador Aurêllo Vlana .•••• 5 votOS 
Deputa<lo Getúlio Moura .. , 1 70t.o 

Para Vice~Presidente 

Senado Federalj lQ de agOsto de 1964. Senador JOSé Leite ••••••• 5 VOti)s 
Deputru..Jv FlOl'lSCenO PaIxão 1 varo 

Senador CAMILI.O NOGUEIRA, DA GWA 

Vice-PresIdente, no exerciclo 
da Preeidt!ncia 

O Senhor Prcsldente, após agrade. 
c.er a seus pares a sua eleição de .. 
slgna o 8r, senado.r Bezerra Neto 
Relator dd matéria preclpua à oo-! 
m1ssão Mista. 

Nada mais havendo a tratar encer. 
ra~se t Reunião, lavrando eu, Jooé 

horas, C\O dia V1nte ti ~ete SOares de Oliveira Filho, Secretário. 

~~~igiii~~i~~~~.~~~ de 1964, na Sala das Co- 8. presente Ata, qUe uma vez apro--Federal, presentes vada, será assInada pelo Senhor pre-·s, s'madoz'e! J08é Leite, Se- 3ldente. 
. Viana e os Se- 2110 REUNIAO AI . 

~~~l~:r:"f~te~~~~ Celestino FilhO, T;; iróriõ jW'J:~~'\!W YW_-,Q'~'~'~"U Y_''--~ e Getúlio Moura, - --- D-___ T9:nE [994 

~~~~~~~~~~~~~~ a. Mista Incumbi- As 17.00 horas, do dia vinte e oito ~ apreciar o Veto Total do Se· 40 mês de agô.Sto do ano de mJJ no-

Senado Federal, em. 2~ de agõsto de 1964. 

Presidente da. República ao vecentos e sessenta. e quatro, na Sala 
de Lei n' 98, d. 1963, (proja- doa Comissões do Senado Federal, 

.LeI nO 647-B-59 _ Câmara) sob a pl'eaídêncta do Senhor Sen~dor 

I~m 2 

qUe modifica o art. 16 do Decreto. Aurél10 Vianna, PresIdente, presentes 
101 n' 6.452 de I' de maIo da. 1943 o. Srs. Senadores JOSé Leite. ae
!Consolidação d"" Leis do Trabalho.) zerra It-to • OS Sra. Deputadoo Co

Em obedlêncla li<> preceito RegI- lestlno Filho, Flori.ooeno I'<llxll.o e Ge. 
Presidência o Se- túllo Moura, reMe-se a. ComiSsãO 

Leite que, de~la .. Mista, incumbida. de aprecia.r o VetG 
a Comlssâo MI.,ta, Total do Senhor PresIdente da Repú-

procedida 8 eleição bllcar e !tO projeto de Lei da Clmara 
de Presidente e Vice- n' 99, z:j.. 1963 (projeto de Lei nOmero 

a.través 647-B·!Jic na Clmara) que modifIca 
un!- o art. 16 do Decreto-leJ n' 3.462, de 

81 do l' de maio de 1943 (COn.soUdaç!o das 
dOSIg- Leis do TrabaJho) . 

Depu- miolando ()/j trabalhoo, o Senhor 
PrOOidente concede Il palaV'1'a ao Se· 
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1tllor Senndor B0ze:-ra Neto que, na 
Quõ.Edad~ úe_ ReJ~t~ol;"_ tete con:,,'j~-

_ f!lr;ÕêS C0nsl!bs~ar.c:aaas rm Rel?r,o
:rio c:rcunstal1c:.ando a origem e t,ra
Sl1~~.,'..çàn d3 m~tánl\ n~Vl duas ü:l~as 
(iu Congresw N.:1CIOl!.J.l, bem comO 
fi:> J%ues na~ .. ql.!8.1S se fU'1daUl~~I:f:? 
o .;Senhor Pres . .aente da RepUb 1.:!<t 
p_,ra, no uto d: suas .atrll:nl1ço t!s 
(:.)Y1:'r,ltUl;:lOna;S, apor seu veto Te [·ll 
a~' p!'cceSSado em tela. " 

t.<:ll aif;:cu.':sáG nfio havendo qUL:HJ 
m::i.s de,ejasse faz.?r uco da p~!avra., 
() 2e.nhol' Prc5idente det(':r~n!l1a S\~i~ 
8,~<,~nado o Rclatóno. E nada ffi'llS 
havendo a tratar, encerra ·'3e a rEU-
111;)0, lam'ando eu, José so:nes de 
O:1\'lfO F'Hho, secretario, a pl;esent.e 
4Ha que uma vez !lprovada, s~r3 asst-
8l:;:.d::t pelo Sr. Prc.sidenle. 

,. 

Re~ntor~ SI Bez-erra Neto. 
O Seilhor presidente' da RepUOli~ 

es, no uso das atrlbui~ôes que the 
(lonte-l'em os artigos 70, ~§ 19 e 87. lI, 
do. C01U',tltuição Federal ):::;5ol\'eu n~
gar <;uneáo ao.p;ojeto de Lel da Ca
ll1ara nô 647~B-59' (D9 98-6~, no Se
n3.do). que mcdifIca o artIgo 16 ~o 
tpecreto ... lei n9 5.45~, de 19 de maIO 
de 1D43. 

o PROJE'IU 

(üri;;em e andamentO) 
O projeto vet.ado pe'lo senhor Pro .. 

flidente da Rep.ública teve sua ori· 
gêm na Câmara dos D~putados e 
sava a acr:escentar nov-os 'e]c:u~nl-l,").'; 
identlficadores à carteira proflsslOnel 
do trabalhador, 

Na Câmara seu sndarillento fei 
norma1. Apresentado ~m julho de 
1959, e apóS inforrp.açoes prestada.s 
pelo Ministérlo do Trabalho. a Co· 
D1:s~;1o Cf'? Le;;istaçiio €,ocinl apre.sen· 
teu emenda, qu~ f?l. a.provadn .• 

ouvIdas as -dema~~ réc~ 
nioos. 'o projeto logrou 
Câmáta, na se~ãO de 
dê 1963, e foi enviado, ao 
deraI, temando o numero 
1963. 

Seu andament.o no 
mais rápidO,' tendo s!d9' 
jUlho de 1964. 

O projeto. !(;Ii envi~do 
4- de agôsto de 1964.' 

O V1I"l'O E SUAS 

senad(), tal 
:3provado em 

à sanção em 

o Senhor piésldente da' Repúbl!ca, 
pela,. Mensagem nQ 173, de ~l de 'lgô5~ 

'te de 1964, comunica ao - Congresso 
NâClOnal que vetou, toteJment.e. o 
prejeto, 

Fundamentando· o veto em raz(H's 
de ordem constitucional -e tendo em 
vIsta interês.ses naclOuai,s o E',2un:)r 
Pl'esfderite da R~púbHca fê-IQ mc1-
dir .peIO! seguintes motivos: 

. RAZõES 

"O projeto ~,uf11ent~:a,,,po~~:;~:.;e~;d~~::: I carteira' profl~SlOnal, 
:inutilmente, com o 
$aconselhável aumento no seu 
sem que haja qualquer resultado 
tico que o justifique, Não será 
outro lado, l'l. simples lmpr~.sãu 
textos meramente 'estáticos, 'CIn pá
gInas da Carteira Profissional, que 
permitirá aos empregados c empre· 

gadores os conheci,~m~;e~h.,\t~""~~~!<'g~f"",,_,;:a~u\:zados; isso já. é feito 
. nas "sew..anas 

dentes dO' tra,baUlCl" e, ainda. 
freqUent.emente nRs emp!'êsas. 

; Com1.ssões· Int-ernas de preve~~-q 
- .(OlPAr pr.eyJJ5tas_ em lei". .... ~, 

[lO CONGRESSO NACIONAL 11) 

E X P E O I E I'.I.TI E 
DEP/I;RTÁMENTO DE IMPRE'~SA NA lONA!.. 

CIAETCR ·OEF:Al. 

ALEERTO DE BRITO PEREIRA 

CHEFE co SERViÇO OI! PUBLICAÇÕES ~ CHEF'E CA sEç'!,b QB RECAÇÃC; 

l.I:URíLO FERREIRA AL VES FLORiANO (iWIMARÃES 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. 
SEÇÃO n 

Impr3uo nU ~fjcjnGs 'do DeçartamentQ ue tm~'tni;<lI NI\plonal 

nR A SlLIA I 
------------------------------------------, ASSINATURAg -1----

PARTI!lULARES rUNGlONAlilOS REPARTIÇõES E 

:apital e Interior Capital e Int~rior 

Samc~~re •••••• , •••• 
Ano .. ,. . ,.,. ......... . 

ExtlJrior 

Cr$ 

. Cr$ 
50.00 Semestre " ........ '1 
96,00. Ano •••• ~f ••• ,. •••••• 

I 

E"terlozi 

Cr$ 

Cr$ 

39,00 

76,00 I 

Ano • ,.,. ,..,. ,. ,.,. • ,. ,. ,. • • C·ri· 136,00 Anu ,.,.,.,..,.,.,.,. •• ,. ••• ~i Cr;~ iOS,OO 

---------. . I 
- Excetuadas aS para o ex.terior) que serão sempro anuaIs, as 

assinaturas pOdor ... se-ão tomar, ~.m qualquer época, pOi' &ei~. meses 
ou um aIlO, 

- A fim de POSSibilita; a remessa de \7alores acombanhados. de 
6sclareoinumtos quanto Ià, sua aplicação, solícitamoa dlJem\' preferência 
à remessa por mei-o de cheque ou vale postal. emftidos a favor do 
T~soureh.'o do Departalnonto·de Imprensa Nacional. • -

- Os suplementes às edições doa órgãos 'oficiais sorao i~rnecidos 
a09 assin,antes sàlUcnte mediante solicitação. \ 

- O custo do nlÍmero atra.s.a-do será 'acrescido d.e CrS' O,tO e. por 
exerciclo decorrido, cobr8T .. se~ão mais. Cr$ 0,50. I . 

CONCLUSAO 
t9ta.l do Senhor Presidente 

R.e-pública RO pre-.sente projeoo de 
fOI apõst<l com fundamel1tt1~'5f's 

Dre,.",Ms 00 ConstitUição' Federal e 
do :prazo por ela fi$ado, ~

o COllgrf'!l~O N.rtcíona.l h~b;li~ Paixão 

SENADO FEDERAI~ 
:::.::=::...;.:....:.::::.,;==-~~~7.~~:-::'1 

2~ ~El::l8ÃO LEGi:Si.u'\:Ti V A 01WINAlüA, 
DA 5~ LEGISLA'WRA . ; 

Faço saber que o Senado Federal aproyOU, noS" têrmos .d~ .art., 64, da 
Con.stitliíçno 'Federal, e, eu. Canl1llo NogU-errtl; da Ge...ma., VlcerPre6id~te, 
no exerc1cio da Pl'esidencia promulgo a. SegU1~te: 

noa tél'mo~ 
em sessão! 

355, do Estado do. 
de outubro de 19511, do 

Art, ~(}. Revogam .. .se as disposições em contrário. ! 

de 1964 

o CongreSSo Na~ional decr.eta.~ 
Art 19 Flca. incorporado à univer

sidad~ do Pa::."O.ná e Instituto de B\o. 
logia. e pesquisas -TecnológiCas do ES" 
bldo d() pa.raná. . 

Parágrafo únco, O Inst.Itl..1.t9 a que 
se refere êSte artigo fica VInculaôo 
como Instituto de pesquIsas não CoU ... 
plementar, ao 'conseJho de pef!quisaS 
da Universidade. de pa.re.ná .. 

Senado, Federal, em 23 de agõsto de 1964. 

AIt 29 Ficam incorporados a.a p~ 
tl'imônio da Un1á.a, livres de quais'" 
quer ônus ou indenizações, de acõr
do com aLe!· Estadu<lJ n" 3.725, de. 
21 de jtJ.ll1o de 1958, todos 05 ~ens l~Ó .. 

Instituto. . I ~:~~~~~rG::1 veis, móyeis. e ,semoveD.tes cIO referIdo 

. § -lO A transferênckl de patrimon o 
• fQ.r-se-á m-edian~ inventário e ava.

. ' . .fUço saber que o Sena.do Federal aprovou e eu, CamUlo NoguE'ira da ilaçãO, que será procedida por r.epre
Gana, Vic-e-presidente, no exercício da. Presidência, nos têI'm<ls do artigo .sentantes dos Govêrno.s .da umão 'e 
47. nO 16, do Regimento. Interno promulgo a seguinte: 1 do persnà. . 

RESOLUQAO N0 33 .. DE 1964 § . trau:fcrêllcla de patrimônjo 
'\I:~~~~~~~~~~~~~~ mediànte inventá.t"io e \\:va.-~ ~~~~:':~~~f.~i~U:~~il.~~~~t:~~ serã prooedlda por r.~l>ré--;:"íüiÍÍÉr.'E''jísiiífífilfsifoi;§;i:6"iwm!!f;êllrÓ 40s Govêrnoo da umao :e 

1"1 do paraná, . : 
§ 2~ O patrimônio transferldo paS'- . 

ser' admInistrado pela. Universi-
. do paranâ, na forma de seuS 

I.estai,u~. , 
Fica a,sseguredo o' aprovet~ 

dos servidores do Inot!tuto 
.,I~ . ~ Pes<Illisa& TeanológicaB, 
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no quadro de pe.ssoal da. un1vE!rs1~ 
-de do paraná, aprovado pelo Decreto 
n Q 51.350, de 24 de novembr-o de 1956, 
cuj.as admiSSões tenham sido publica .. 
das no órgão oficial do ESta..do até 31 
de maio de 1964. 

Art. 49 O Poder Executivc;> cri.ará , 
no QUJ9..dro do pesSoal da. UruVerSlQa
de do paraná, Obedecidas as ,p!escrl
ções legais, 005 caagOS nec€ssanos ao. 
aproveitamento definitivo do p.e~s-oal 
de qiIe trata esta lei.' . 

§ 19 p.ar.a, os efeitos J.êste art1,gO. 
a. Universidade do patú.ná :;.presenw-
rá. o Ministt':rio da Ed';1caçao e cul .. 
tura a relação dos serv.dores do InS ... 
tituto, especificando a fonua. de~ 
vestidura., a na.tureM. dos ,serVlço., ~ 
sempcDlhadOS, a data da. pomeaça~ 
ou admissão e a remunero,çao à~ ~a 
da um procedendo de mlJ.l1e1re, ld~:h
tica com relação àS funções gratIfi
cadas. 

§ 29 O temIW de serviço prest&do 
no Insti1..uto de Biologia. e PeSquJ.sa.S 
Tecnológic<.ló pelo,,; servjclores ap,X:O
veitados será custa.do para os nns 
constante.3,dn a,rt1go 192 da Constitui
ção Federal. 

Art. 59 Os recursos necessárioS ao 
e.tend1mento dos encargo3 de.:.ta lei 
~erão os constantes ruas dotações da 
própria universidade. 

se 
maj3 

à nessa Pátrm. 
nos interessa. é a nossa H:S

os acontecimentos marcan-
COnCO!Teram para a fOl'lUaçã9 

pei.'3;O-:la:ld:ltle de povo. E o 
se põe em dúvida. é 

a Guerra e o Domínio 
Leste e Nc.::-deste 

de'Dioz·tar,un () Sf'llt1mentíl m",',-'" 
congregaram para a 

interêsses comuns que deram 
movimento emancip<3.cionistas p e 1 
íormação ~e uma mentalídade nacio~ 
TIal que cu!minou, no lpiranga. com 
a IndepemKnc:a. 

A· Nação pode ~n~pol'tar ma·!s e5sa 
de.spesa? Somos de parecer qu<:: s:m. 
São despesas úte!s e necessárias. 

Aceitando ~o_fl..Q.eltaJn~_as. e.~nen
ctasUã-:c:rDmlssao de COIl.?1lt.Q1çp,o e 
Jll,>tiça e a. da C.911W~e_getvlS9 
ç(;1]licQ çiyjl somos peJa Anr.Q.y.::\.G.ao. 
do Projeto I).9 79. que na.p}_~ ~at.is~~al 
da Câmara tomou Q n9 ~»-B-Gl 

A aprovação da projeta viri. su)riP 
uma lacuna na. legislaçâo vigente e 

ínjustiças, definindo a situn~ 
numero.!a c~asse de ti'abalha-

Co.me conseqUênda dlsso, mu3to 

N' 930, DE 1964 

Da Çomis~ão ãl! Fina..!l:SPll 8.4!. 
Õre Q PTOjetofiJ& nwnMD"..lU 
de 1963. . 

acertadam.mte andou o autor atri- R 1 I 
buiri.do à. JUs~iça dQ Tl'u"balho Mm1)e. "e a,O!: Sr. Wilson Goncalw 
tência para apl e;{.iar Os Utftt!Q,3 entre D ". l 

aqu~les trabalhadores e as emprêsas. • .,.~ 1ll.C ;t~v~ do Jl~tre I?eputa.do 
Deixamos à. Comissão de Redação, Fl? .cen~ - ª_xa), O pr~Jeto oflgmà,Yla .. 

ser de .sua comp'!tênc!a, a ob;..el'_lmente t.nha Os .s.egumtes. objetivos! 
que fizemos sêbre a etn€nta do) . . a. ap3f'ZU~a!, no mrnimo, aos men_ 

, . ;~'l.'lSta.S c drar:st.as da União dos Es. 

Sala das Comissões, em 8 de 
de 1964. - Vivaldo L ma _ l~reJl,dêll
te. -.Att lio F'i;.nta71.a - Rf1ff~Ol'. 
Ruy carneiro. -. Ar.~ôn:o ./ucá. 
José Guiomard. - Lopes da CO;jfa. 

N9 899, DE 1954 

Da Com:'ssão de SerJJ&J.Y.J',"Q!!co 
Czvll. sobre o profeto de Lel da 
[amara ni) 148, de 19~:t -, 

Relatílr: Sr Silves4'e P?l'lcles 
O presente pmjero as.::c'{ur!,. 

memalista.s e diaristas da un:oo, dos 
Estados, do Distrito Federal, do..<;: TCl'
ritól'ios. dos Municípios e das autar

tE dos, do Distrito Federal dos Ter. 
l'itór~o.s e dos Mu.n.icipios 'e aos em
pre;1ados das entidades autárquIcas ou 
paraestatais que trabalhem em suas 
organizações econômicas. comerciais 
ou industriais em forma de em.,rêsa 
e não fOrem funcionários públicvs. os 
direitos oriundos da ConsolidaçáQ dl;ls 
Le:s do Trabalho; 

lI). tomar expresso, que entre P5.'5 
direitos, se inclui o da sindicaJ:~ção; 

e) expl!citar, tamOém. que as ::t~õcs 
dJs empregados indloodos no item a 
oorrerlam perante a Just:ça do Tra
balho; e 

Art. 69 Dentro de 30 .(trinta) dl-as, 
contados da data da vigêncla d~ta I R.ej~:[~:"j::'t~ 
Je1, o Instituto de Biologia e pes- J ~ 
quisas Tecnológicas sUbmeterá ao 
COMelho Universitário do Paraná o 
projeto dn seu nôvo Regimento In .. 
terno, regendo-Se até a sua aprova.
ção, no que couber, pelo ~u atual 

.g'''i:,·ed!o Iqu:as, que tl'abaihal'em nas suas orga
nizações econômicas, comerciais e in
dustriais, em forma de emprêsa. que 
não forem funcionários públ:oo,s nem 
gozarEm de garantias espcc!ai.-" os di~ 
reitos e deveres decorrentes do Leg!.s~ 
lação 'l'rabalh:st.a. 

d) re,'o~ar aS alíneas c e d do ar~ 
tigíl ,9 e o art. 566 da menciOl~ada 
G::mso'idação, bem como a Lei núme
ro 1.890, de 13 de Junho d, 1953. 

Regulamento. 
Paragrafo únic,o. O nôvQ Regimento 

Intern~ disporá sôbre a formaa pela 
qU.ll o Instituto continuará. mantendo 
as suas divisõe~ e senlçcs que aten
dam às necessidades agrícolas, pas
torais e industriais de Estado do Pa
raná, 

Art. 79 Est,s lei entrará em vlgor 
em l0 de janeiro de 1965, n,'\'og.ldas, 
as dispOSições em contrário, 

As OOmiSsões de projetos do 
Executivo e de Finanças. nos rer_ 
mos do art. 102-A do Regimento 
Interno. 

PARECERES 

Relator~ .$r, Aurélio V:anna 

da 

Além dss:;a provIdência fundamen-
PjilllQ;~~J]~JJ~~~;!ll~!.Ja!!:!., I tal, a propos:ção. em seu art, 29

, de
... termIna a revogação da Lei n9 I 89u. 

de 13 de junho de 1963, 

Em: virtude de subStitutivo da Co
mi.ssão de Constituição e Justiça da. 
Câmara dos Deputados e de emenda. 
d~ Comissão de Legif!açã:~ Social 
também daquela Casa. do Cílngresso. 
a prol>osição, sensive'mente melhora_ 
da, ficou concedida nos segu:ntes lêr
mos: 

A Com:Lssão de Legis'ação SOCia.l, 

~~~i~~~~i~~~~~{('x.aminar a matéria, ass:m se expr&.Ga ~ ,m referência .~ cltodo .rl. 29, 

"Art. 19 Aos mensalistas e dia. .. 
ristas da União, dos !1!stados, do 
DiStrito Federal, dos Territórios e 
Municípios e d'lS entidades autár_ 
qUicas, que trabalhem na~ suos 
organizações econômicRB. c om e r_ 
ejais e industriais em forma de 
emprêsa. e que não forem fllnclo_ 
nár10s públiCOS nem gozarem de 
garantí8$ especIais, competem os 
direitos e deveres d~orrentef! tia. 
Legislação do Trabalho em ge
ral, 

citada Art. 29 Fica. l'evílgada a Lei nú_ 
pregados contra mero 1.890, de 13 de Junho 
pregadora, correm de 1953". 
mum e traça as 
mas processuais." Não consta do processo, como exige 

A respeito da propos!cão, o l'eferldo nanna .regImental, a legislação cfta
órgão Técnico adota Ô seguinte en- da no projeto. 

~~~~:{~~~:~~~~~~~~~~::~'~ (tendimento: 
~~~~~~~~ pelo parecer da llW:itra_ "Como vemos. a situação atual da de Legislação Social do 

dêsses servidores não é bem defio o;~~~~ss~:~ que várias mâtérlas tie 
nida d,ando margem a muitas dÚ- r o l~;i~~~;,;t.' tais como pro-
vidas. Sôbre êles recaem as obri- n remuneração, 
gaçôes dos funcionãrios p1.'"tblicos , rescisão de contrato a.viso 
e dos traba!.ha..dores sem que. em e estabilidade, qUe poderiam 
contra-partida, lhes sejam ssse- do exame do projeto lá erem 
gurados OS direitos de uns e de Lei n9 1,890, qUe re-

ntio foI, entretant.o 

C~~l,~~~e.s~,,;:re~ne~~at~ql~U~~e;'ll:c~~o.mo está, ~ ao texto 

Quando me foi destinado i\sse pro.., 
~eto de Lei para relatar, solicitei al1_ 
d:ênci.a da Comissão de COI1stltuÍl,'ão 
e Justiça para que novamente op:nns_ 
se sõbre êle, de vez que íl .seu prI do prójeto trata da revo

Lei n9 1,890, tle 13 de junho 
"G:sse diploll)a. legal manda. 

meiro parecer fôra de out'rorOO de I g:,ç;;O'dÓ 
1963 antes, portanto. dO Ato Insti~u

aos traba'hadores de que tra_ 

outros" . a s1tuação ~sses em .. 
Como se observa, o projeto nikl tr!'".. 

ta da situação de funcionário :PÚbU-I:~l~~~E~~~~ vista do autortzado cionai que, t.axativamente, estabe~ece 
competênc:a exc'usiva e privG~i~;a do 
Sr. Presidente da República. pa!'(l OS I Consoiid"<;!io 
Projetes que "criem ou aumentem 

apenas disposições da 
das Leis do Trabalho 

à proteção 11 matern!-

m«s de ootegorias de salarlados, da nossa COm1.s.sãíl de 
eompreendidas no regime est3.tu- Social, que não hã além 

do servidor do Estado. caso, outros a.specto.~ fi .. 
de"pesc-as públicaSo". 

Bem andei em ter proveca.do sovo 
pronunc:am<"·nto da douta Comis~ão de 
Ccmtitu:ção e Just!ça, 

O relator daquela COmissão, SerlJ._ 
dor A.lOYSio de Carvalho, em justifi h 

('aUdo as duas emendas s'lpressivas 
qUi" apresentou, entre outr,as razôrs 
nduzlu esta: 

.. A dotação de consIgnar na dota
ção orçamentária, posta em confmn • 
to com a "6uocwjzação" das publica
çõe~ em causa, repr?senta talvez, 
uma ImpropriEdade, em última nnáli-
52, f! que tornar impratlcãvel. d'antE' 
do Ato Tr..st!tuc:onal, a tramitação do 
Projeto" • 

'e;;;:~~~~~~~ãgda mu~her e do me-r salárIOs. afastamen-
assunto. portanto, p quan"':.o que p~am ser examina-

da exclusiva alçada de 
Comissão rjp Leq;isla(!áo prestação de servi_ 

por luto, rescisão de 
c~ntrato, aviso ;révio e esta.bilidade. 
F.stabelece, ainda a citada lei que as 

t,'dadf' empregadora, correm na justl-

-d'~;;;;d~'á se m.n!feslou 
a. ponto de vista fa',·"ó';'l 

f'lI'!Õ"'~ d6~es empregados contra a ~m-li~il~~~~~~~~~~~~. "03 comum e traça as respectivas nOf
ll1~,S orocessuais. 

Como vemos. a Sala das CílmLssões. em 26 :!e agOS-
. r::;erv!dores não é to de 1964. - Argemiro de Figuei. 
margrtn a em 6 de redo. _ Pre~jdente. - Wilson Gon .. 
,.pr.IH'm as Carvalho çalves - Relator. - Pessoa de Que/"-
n{lhl:ri'~ e .o~;Ss,;g,;~ I Presidente. - Sfl'Ve.';tre Pérlcl'!., roz. - Mem de stt. - Edmundo r~evfo 

('ontranat'tida. lhe" sejam Re12-ror. _ Sigejredo Pacheco. Li1W de Mattos. - Bezerra Neto. 
os direitos de. uns e de Victorlno FJ'elJrs. Ant6nto Jucá.. 

• 
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f~:'c:jer nq g;)l, de 19B-''l Ic:U p2-'.'ecere,'l f3.~m:á;;eis ~n.s CiJ-mis- qUe aprpvou a e.bb~)a~ão do Pr.?jeto Inegando aditivo a cb~tl'a.to CC1~b~adO 
_ A m::ttria €rL:i. devidamente 11.1stifj" decisã.,:) denegatória ,do registro de Icau da Bahia . i~~~~~~~i~~~~~~~~ ,~()2S ,:e orç.a:nen:.o e de F'mallças. de Decreto L3

g1
S1:lt;to rr:a:J.tenuo a entre a CEPLAC e Q .l.nstltüto do C<t~ 

. C~Hla e é a mcdid,J, legal qne Se im- aditií'o. l . ' E' o nOESO precer. . 
• pce pay~. ~ p'1gC 1~ent.o de crédj~o (~e p A Ç;O.'l1:tsãO".,,~e COJ~~,!1tu.çrrQ e Ji!S~! Sala daiS CO!IllSSõeS, €lll 26 de agd.S
,~ue . é Otu.ar o a.ud_do s€rventuál';Q I ,.~ca e ae .. par.~~vr", fi5~) a",t~i.p,:,a~ I to de 1964. _ Arge:miro de F:gueire.io, 

" çj Sa:a dR5 C;)miss-ôes, enl 26 Je :",g6s- te, - B_ezerra N.eto, \nc.a:or. - Ar- Gon,çalve:l. - Antomo JuctÍ.-

~~~~k~.~; u:; ]l13tlça, ,. Iça0 do P.o~e,o d_ F_e.o L: iõI:smtlvo (Presidente. ~ Aurelio VÜmnu, R~rn,I E1l1 face do exp.osto, a. CO~~S~D ce n Q 47. ~~r 1 Itor. _ Bezerra Neto. _ Mem àe Sá. 
i F.'!mqq,. maITiTêT:t~-§8 pe":l ·ê.ptova~ Sala des Com!SSõ2~i 22 de julho de '- Pessoa de Queiroz. _ EàtnUli.do 

'~:s:i=~!!~41' ç~{.a.Ji::l...~.m.se:ltêtWOJe.f-O de leI.,. lle54, - Wilson Go:!.p':!l~e:~J pr(.5.id~n. !LeVi. - Lobão da SíZvCira. - 'Wilson 

k~ d~ lfõê'L . _ Argemi'ro de r)guet- g'cmiro a '" Fiçuetred!.~ - ~loyslO de __ _ 
Rc;at.cr: Sr, Mem de. Sá I vab - Pre"idente. - Wilson Gon- Carvallzo. _ Edmuntlo LCVl. - Jef-

Pe:<'J pr2.':2nte p:'Q-jeto, fica o S:nd!- ça1res - R,,;at:cr . - Pessoa de Quei~ Itenw11 de AgUlar . I Par€~ereS ns. 905 e f4;6, 
caL:.! de.;:, Médico.5 do R:o de J'l!l8iro!N;;~~o. -- ~71t0t."0 J1lqá. _. Mem de NQ 9:)4, D::; 1964 de 1964 
exone,aó.o de pagame.n\o úe laudêntos iSG. Lcôo(l da S11re11Ct. , 

f)aCo1nlssão de Fm[. n2as, sóbre 
e de foros resP2ctivo.5 dev:dos em vlr-I I o..:Ef.Qlelo ..4e_lliÇ.Lf[(L:L§Wflffut!o 
·tude de pennutH e manutenç:'it) r:e , I 
pOE.~e do terreno de marinh'1, slt'lurlo Pareceres os. 903 e 904, ne 4.7 de .1.%4.. \ 
ina A\'<.n:da Churchi'l nq 97 a.nt:S:01 d()') 1964 Rela·~o:': ~r. Aurélio VLlI:.na, 
!ete G dil qaadra 6 da F'regue,sia oe ~ __ _ 

O Egrégio 'l'nb:lllsl J~ Co;:Jlus da I São Jo.:e, o,aquela. cidJ.dt~, canstante úniãD, recusou regdao adHi.vo ao 
do projeto d~ lot·can1e:lt<J ap:.-c\'ado. . d 9 
sob o n'-' IJ N6, de 25 de nt::rço de I ~ontrato de 3-0 de ,s!:.:.€mb~·o, e ~ J7, 1 
,1941 e CC!11 uma á!'ea de 3()O m2 na I lçelCbmdO c'cm o ImÜtuto ao Cacau! 
ql.lRl' se enc::útra ccnstruido o ediiicio jd.'\ B~lt~a, p~H'. fins I de }-'~vend3 as \ 

}j9 9Qfj DE HlôL 
~ Co~tssdo de Const~l.t!lç:ª-2..e._ 

Jllstwa sobre-SLl'J:.Qj§.(Q_dC .Dec:-e~ 
t.o Legislativo n? 51, de 19Ü;'Í-i~tú.=
mero 29~A-G3, na CâII.WJ:a,)._QU(L 
~ém deçtSã.a-àCl-.Tr.illurlaL_.de 
Contas da União que neg0'!!t.J:jQ1§.::. 
t10 ao contrato çelc/]raãJLtln.tn~o 
servico do Patrim61li/)' !Z«-,~Qj~iãl). 
e o Sr. Eratóstenes Fraaa 1.tma.. 

II _ O l\ut.or da prcpo,~ição o :111.'5_ !c,,-cauetra do E~~~:lO I 03. B:ihia, a<..e ~elato!"; 'Sr. BeZel"Ta JScW, 
sedJ da mend'::;n~.da «;nt\thti~,' I jc.(wt.êrw),S agrH.'~!.2.·:> <nec~sa:'i0':5.à. ZC~~ I 
tre D::-p~üado Bl'eno da Si'veira. j'lS-! Icrgh;~;~~~~:~;'\~· até:'l~:lo ~ pl"ime~ra! O;.TriblU1:?l de COUlas aa Uniào. em 
tif:cou-a e::,J.ustivameni,e. mcstrando a 1 ) d~sldi:t qUe (;or:.si.s~iu,' na entrada do 11' oes.:. .. ao de 25 de jaUlo. de. 19'55, n:Cl1wll 
utiEdzàe tt\ ~"M;dida e re~ú;danüo, m.-I f' '" ~ te d t t d c'uslve parecer do Consultor Gri'al I PrQcc,::so no T;,·,ilJan2.1 or~ .0,0 pmzo. ! .. _g!s~r,o ao l'mo e ~on"ral o e e!TI-
da Repúblic(l. em que esta autor:r!.:tde e O Tribun:ii -de Con,lls O~!l!!_OU ao sr. pr~lta.aa para execuçO;:) dos Se-rviÇOS 

c;G~rctál:ío Ger.:Ú -da GOffils.sao Execu- de levan1;n.mento Lopoórátú':c e- e;a-
Eustanta não se:- devido o laudénio: ;iva do P1nna de 'B-ecuperaçáo Econõ- borilção de planta cad('l,s[ral do t,I'echu 
em ca·,os de permuta. • I R-elato~': Sr. Bezer-:.·o Neto: mic-,:)~RilraJ -da La7pura Ca-caueira marginal da Lagoa do Norte e out:;'"as 

m ~-:- A C{m:·.~sãQ de const:~UiÇ,~~ 1. pe:o oficio n" '13, de lÇ de março solicitando providêncRs pJ.Ta. que: zq.nas, no E~tado de Al:lgcas, celebra-
e Jus"lça., da Camara do.s D,.pu\,ado~, de [91<1, a CC·,·ll'·."e-o ""<cu"',,, do P·.'a· " d' . io entre o Serviço de Patl':!1101110 Q3-t ,,- ~.l!>.i\. v, "1 _ meuinate têrmo n itlVO ser 
'2.{} examm~r o- 3.3.5\\11 o. lc'Jnfn'mo~ o Ino de R.e~uperaçüo EconõrniCO-R. mal dec.larr.do qn~: União e Eratõste.lJ.es Fraga Lima. 
l>Onto de ViSta do Consu.t-Jr Jljr!<::lCo da L:n'o:'::r:l CacaU21rn <CEPLAC) re~ , O motivo da decisão denes-atõ.r.a fOI 
acent~wndo que # ";::egupdn a ~elh~ I' meteu ao Tribunal de Con~as o têrmo a) os encargcs df,.Co::rcnte.s: das Obl~- faltarem ao processo: prova de !Jer-
coutrlr~" o laude,::'o :;0.0 ~ devld~"(n ,-de 27 de jllnei-r-o do mesmo ano, aditi- gações assumidas pO!.'1 essa. Comi,ssao sonalidade jurídica, certidão de re
caso (lu pe:myta . c l~c~UJndo. :t .. ,,,t e!, \'0 ~o contrato de 30 de setembro de se:-flO res::;a,rci{{'2s pe19~ l'f'~U!',scs do glStro no CREA certIdão de qtttaçã6 
~ela aplova~ao ~o, P.O.Jp:~,~, ,,~m q;lu 11957 celebrado com o Instituto de Ca- "Fundo de Re-cuperaçao hconõmICo-, do impãsto de renda e a mdica{'ão -de 
~a.da e.lcontlou de lnCan'i".-,u:,.~:111,9.1:; cau da Bahia, para os fms previ.stos Rural da Lavoura C8caue .. r:;", cnado que a despesa houve~se sido re'(,cio
llDJurídlco., " no item IV do a!·ti:J:; 49 do. Regula- pela artigo 2tl do oedreto n9 40 98'i- nada cama "Restos a Papar", Trats-' 

IV - Do ponto de vi.sta. fin.anceiro, mento Geral, baixado pelo Decreto 57; I IP. de eXIgenc,a do Regulamento de 
'P.enhurn ób:ce ma~or encontramo;; à nv 41.2-:!3. de 3-4'57, e relaci'cnados b) a re'/enda dos materIaIS aglic~ Co~ .. tabilidade PúblJoo.. 
medida pleiteada pois' ntio há au- cem oS f..crviços a que se refere o De- las deverá ser tella I pelo preço 0.0 HOUve um pedIdo de reco!lsjd:"ra~ 
r;nento de despesÀ.s. apenas os cOú'(>,s cI·eto 119 40.887, de 20-2-57, no seU ar- c~zto~ ~cre:sclào da~~t.1~a de,stll1a<ia à IÇ~o, ao qual rol negado prOVimento, 
públicos deixem de receber uma con_ tlgo lI? letra a. .., c\!berlUla a2:S ~espw~a .. , nao se mterp('ndo o .oegundo recurso 
tribu~ção imignif:ca. nte. .2. Visava L<;to obter o· regLst.ro dQ .C). as 012E'raço~.s. deCI~flen.t~~ d~ co~~ permittdo pelo af':, 57 dn. Lei númeru 

.. , . ., in<;;trurnento, tend::.. o Tr~bnnal de r\'emo ser~o obJ~'o às p~ls~açao ,e 830 de 1949 PassClu em JI.lgado, li. 
De. ou~ro lado, há. d.e se ~eC.Qnh.:c. ,:r Cc;n'::s d",lermjn"d u~:l. díligência ICOl1t~s a e8t.e T. Llbunal, no.:. t~rmos da I decisão fl.)l r~mE-t;da lO Contaest,., 

!lo Sln(l:cato dos MtdlCOS, corno 1:"~1tI- í • ~ _ Y~. .,--,: n _n., ' leg ls:.o.,ç8.{) VIgente' I' . .' .. ' , 
cade de I um Ól'O"ão a3..~;st:."n,'lall <.pe n'.~o fOI ai'2ndlda, DaI n reCU'5a do I . • p'3.ra (lS deltos do art;. 77, ~ .1.9 d::l 
dirrno ' . p;derBs- pub'l!(~Õ," I :'e;ristro em :;es~ão de 5 d~ outnbro- t .d) os rccGIl:l:mento~ .. d~ prc?-uto das i C-o~t'tu1',i:lo. A c~nWl'B dos ]J~pu .. 

ir ' daquele l?,!1o. O proc(>.~w Vel;)' ~o can- lVi,:nd.2s devera ser feIto nncàwtamen- tados mrmtevc 'l .:."'('~são do 'l'rlini-, I ~r~sl'o, PJ-ra os fins do art, 77, da I' te ao Ban:.:o do Brasil .s. A., em nome r.aI, . 
. _ ~ Camt,jtuiçã.o. . ' dessa Co-mLssão, nos lo~R.is o!ld~ hou- ~ (,lom:S','-'ão de COlJstitui4:;.?9_ ~ Ju,,~ 

SaIu das Coml.Ssoes, e~.-W de ?-go,~.- 3: E."'m,mmamos ~ P~()C~s.so, f! f!cou \ver A%ência ~o refepdo estaoelecl- tica (10m', pela a..')·)"\I:--.. cãQ d...Q..Jlr~l!te 
to de 12-:14. - .trgemtro de FiYU el_ vOl'lf,cado' que a a1l1genc • .a deverIa e mento de crédIto;' Pr'J,jet-o de Decreto LcgislatJvp 
re10. - Pres:dente; - Mem'de Sá - ry,;'C:el'la ter sido atendida. A so!icita~ 11 _ serem apresentados demons- . "., 
!Rel<ltor. - Pessoa de Qu~iroz - EU- ção do Tl'ibunal f6ra para que li •••• t.ratlvos da posição aes 31 de deZ2m- Sc.la. lotas Com!'i;.;6es 2t1 de Julho de 
rico Rezende. - Bezerra Neto, G'E-.PLAC pi·ovidencia.sse o s-eguinte. 01'0 do ano passado; ) 19f4 - Nel.'~on GC1u:a11;es, Pre.$ictell-
'AntôniO .J71.t.(t,. - Ed.,n1l.ndo tl:1} !1O s2nt~do de: ,feL - Be;:erra Nmo, Relator. -.o- Eu-
Wlson Gonçalves, - .• LwJ de -Mat- "I _. medümts tê:mo aditivo ser a) do "FUndo" il1s~1tllj-do pelo ar- rtco Rezende. - Ar, emiro de ."'!<'v:>i-

tigO !P do Decreto nQI40.937-57~ reão. _ H 70 Br rI M e ~. tos. deolara.do_ que: b) dos rccmscs, destmados à apli- j,.e. ti a - en ~es t-
a) os e!lcargos dl,l,correntes' das o-bl'i· tltcntel. 

O g. a"o.:s B.ssumictas por e~sa Comis~õ.o cação preVista no arti<jo. 39 do citado 
rarecer n: 902, .. de 1964 .:;~r"ão .res,s:l!'cid-os pelos recursos do dispositiVO legal. tende· em "í-'ists o li· NQ 906. DE 1961 

Da...._C:Qmi.ts._4.~_$..:wQ..1Qq§,_.§§~ "Fun,do de Re~uperação .Ec~nôZ::,1co~ mite nêle ~ixado". I Da comtss tJ d~ Fin4.1JSllf,§,.. ~Qhre .. 
brê o prç-jetD de Lei n9 107, de 3.unu {\~ La:voura cacauelra

o
' c~lado O oficio _ô:'a e~ca.mb.hs'do para (PrOleto da· n{'/·zct<L.L.c:gi$l.re;;1."O. 

1m /n9 2;q26-:A~4, 1T'f-C'â.'i~ílr,:l!:.lP':;o <nt!go 29 do Decret(l n· 40.987- cumprimento da dilig~ncia ordenada n9 51. .de 19-H I 
~toriza a aberh!:~{! ãe cre- n I, • , pelo .Tribunal, na s.:>ssão de 30 de Re' S . 
dit.!L.t:§'p'.'~cial de trs 13n01fU'" .(trc~ ?)! ~eycnda d?" mat~r1a!s agrIco-

e 
maio de 1961. \ lator: r. Eunco Re~ende" 

zc...miLe quinhentos cruz,',m,') G:l la:; d"vcra s~r fe.ta pe.o p.reço d El'11 21 de setembro d~ 1951 registr,)u A CO!Ul.5.são ;:te l)rç?,melllCo eq va-
Tribzmal· negiOnãi------m5·tor,,1 rio custo,. aC1'9SCldo da taxa destinada à o Tribunal QU3 já se e:hurira o pl'azo ffi'3.l'a F'ederal. tendo em VIsta eiS ra. 
plam.- para 1Jdi}amCn(':ccte' dív~·<ja cobertura d~s deSP2sas; determinado, sem respqst.a, propondo- ZÕe.3 con.<:t',mtes do -::>f\cio nl} 4t>P-56, 
de exerClCIC'3 findos. .. ~c). oper:~çoes . decorrentes do • CQll- se fôsse reiteral\O o e~pe.diente, do Egrégio Tribunal je COl1l~" da 

vemo sel':to obJeto de pre.staçao de Em 5 de outubro daquele ano re- União. endere-ça.do àque~a ::as~ do 
Re~l1tol': Sr. Wilson Wmçall'e,s contas a êste Tribunal, nos têrmos da .<:olveu o Tribunal de co.ntas da União C 

. I . t ~ ongresw, apresemou o presente pro-
Em mensa;rêm de 6 de J'ú'ho do sno legls ação \'lgen e; .. recusar "registro 11? c9nt!a~o .porq~e 'et d d t ' "J' < 

- 1) 05 r-ecolhimentos' do P!oouto das não cu:nurida a dlllgonCI9. mdenac.a J. o e ec! e o !eg~.'j atno pelo qual 
J)as.mdo o sr. Presidente do Tri.hullal rendas deverá ser f~ito imediatamente na s&são' ce 3() de majo último". re . mantIda B. d~ClSao ~iaquelu Alta 
Regional E::eitor.al do ~tado ào Pl:mí ao Banco do Erasil S. A., em nome E, assiln. perderam Os c.a:!auiculto- Corte dehc:ga"órJa do Jeglstl'O IV) con
dirigiu-se à Camara des D;:;rnj'adn.s dessa Comissão, nos locais onde hou- r~s, da Bahia, a oporturudade de co:n. Ir:to celebrado, ~m 19 de tib,l'n. ~e 
6Ü'Ilcita.do provi'Clênci.as no sentidó ver Agênc,ia, do re-feri-d.o estabeleci- prarem pelo preço do (justo mais ape- 19D5 entre o ServIço ao Pat:-.rxt'lnlO 
da abertuf(l. de UI)) crédito e',s'O"':'cia1 mer.l:.t, de crédito; nas a taxa destina1a fi, cobertura das da Un:ão e o enS{.enhelro civiJ E:3tÔS-
des1,;nado ao p3;Iamento de nove me-'d tenes Fraga Lima 
tes de .gratiflcação eleitora.l _ s.t'I'il II - serem apresentados e'tlons- despesas materiaL' agric31a,r, nec~s"ã' . 

tratiYos da po,sição aos 31 de dezem- rios ao seu trabalho. (,' lTU~ retlun<la- A autor~a pt!la União ao Sr. Eni-
a dezembro de 1957 - ao Sr. Vicen· .." '6Stol1°° ~I'a~a L ' bro 0.0 ano passado; ria em mais eccnomias de diuisas para " ~.l! 1:(' ·lma re~ere~se a "COll-
te Isaías cte" 11i'"cl0, que. naquele pe- a) do "Fundo" illstltufdo pelo ,arti- O .oais. , , trat-o de empreitada para execução 
riodO, Exerceu as fnnr'ô::!,,, de Es-rl'i- d . d I 
vão Eleitoral da 27.ft Zona-LuziâmUa go 2(1 do P2creto n Q 40,987-57: E' lamentável tais fatos ain1a acon- 'o; .servIços E' evantamento ~opú" 
lSem haver recebldo a meDcl'mac1a b) dos r€'Curso:; destinados à epli- tecam nt~m paiS cuja nirricu:tnra ('19.- grafmo e elaboração de plrmta, ca-
t;Tatificação por f.alta de crédito caçã? pre"ista no artigo 3" do citado mil. por auxmo técnico \ e recursos fi- dast.ral do trecho ma.rgin.al da L$gca. 

dispositivo legal, tendo em vista o It- nancr.iro.s: nu:n pais cuja população' do Norte e outras zonas nO Estado de 
Na outra, Cssa do Congresso, -nllos mite nêle' fixado." crefce numa prcgressãd qua~'e geomé- A-IagQas. 

ti. Oom:ssfio de constitu'çno e .Jus- 4. A diligência não foi .atendida e, !:;rica e cuja P1'o:iu<;ão vai um pouco A decisão deneatórja ão T:ribunal 
t,iça du,l' fü:mruul;ão técnic;<; ::0 pell'.· assim, é f'Úrmalmente certa. a dooisão além da aritmética. i de Contas da. União decorreu d'o fato 
.4p do refrol'ido órgáo do Pc,der 1udi~ do Tribuna·l de Clmtas. no que !Oi C-cnfirmamos. portanto, a dedsão de o tênuo do contrato ter idêrlt!éo 
Ofâtoio, a propost!~ em fiprê-to m~~,·. ~:~~ p~l~ Câ~.~ra ~~~e.s _.c!0. 'J!l:ibur-..al de Contas da Bnião de- Ob-itH~Q de um o~, "0 ll~O 
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Manifestando sôbre o Pl'<>jet.o a Co
de ConsUtuição e Justiça do 
t.amMm entendeu que "'a fa_ 

Tribunal foi c. ~ v-ida-.. 

tôra recusado, e ainda por estar el'i~ 1 que o COllt\ .. tJ ori;:'.!!:\..do foi lr,IT!l." 
pado de "'leio/) de ordem legal, como: do com. oo.se no q'Je .!í&pUnhu a Lei 
ausência no prcces.'50, de pr:cva de n9 1.756, de 18 de je2:~r\lbl'O d3 1952. 
personalidade jurídica, de certidãu de portanto. em sua plena vigência; sc
registro no CREA. de certidão do 1m- gundo que o aditi"o, atendend.) o Q1.ie 
pôsto de renda e de illdícação de que veio a dispor a J:'cl \,1 /, 41Z-55 (l}QS-

a despesa houvesse sido relacionada terior à lunatura do contrat ... or1')'1- I ;~~~~~~~~~ 

exercida, como pro,tissão liberal 0.11 
não, em caráter privativo, medIante: 

pareceres, Telatõrios, plan'CIS, pro-
arbitragens, laudos, assesooria 

cheí'ia intermediária e dire-

como "Restos a Pagar". nário) e pretendendo id'lDi.ã-IO o:> ao . o en. 
às tée-Da. decisão denegatór';a ínterpiis o nôvQ dip!oma regulJ..jor -ehiJ 'rDn. 

CItado Serviço pedido de recon.sid~l·a,- com vistas ao disposto no § jO, o têr~ 
ção, que, e!ltre~anto, deixou de ser mo aditivo, CUjos efeitos ficariam. ao :~~:~f~iâ::~j\:;!;i:~~~;: análise, inter. 

implantação" 
dos processos, 

atelldido. pelos fundamentos aCluzi~ abrigo do' disposto no art:go 1..2 (,ue do 
dos. retroa.gkt, c!-ara e ~Ãpr:'.".'n!:'lcnte, ci:s- . o Depa.ftameonto de 

Tendo, enfim. o mesmo Serviço do pondo que "o abUl!O flc:pcclal tempo- \larinha e c Sr. JOSe Roque. 
Patrimônio da. união deixado decor- rário será pago a pai.'tir de 19 de no- das Com:l~sõe.s. em 11 de a.~ÔSU, 

e trabalho nos 
da geral e da . 

reI' o prazo ~sta.belecidc em lei. sem vembro de 1954".... J964. - Aloy.d{ de Can.'!,") Pre 
que se valesse dessa derradeira facul- " I&ldan", . .-: Sigefredo pachee', 

admin stração específica, como admi
nistração e seleção de pessoal orga.
nivaQio e métodOS, orçamento admi
nistl'ação de materiaJ, administraçãO 
financeira e orçamentária e relaçoo; 

<iade para interpor um segundõ pe- A falha alegad!l pelo Tribunal foi . - Antônio Carlos. - Silvestre 
rudo de reconsideração, o Egrégio Tl'i- .devidamente supridG, e na verdade. Péric}es. 
bunal de Contas resolveu determinar a acolher-se a clecifão da cOrte tud;) 
o encaminhamento diQ pro::esso ao indica. esta. se refIeteria, se produzir 
Congresso Naciona.l, pare que ;::ô/)1'8' ônus, num mode..'ito opfrár;Q. Acolheu 
êle se pronuncie, na forme. do I 19 a douta Comissão de Fiscallzação e 
do art. 77 da. Constituição Federal. Tomad09. de Contas aa Câm'U'R as ra

do parecer mlnudoso do· Rela .. 
e por lll1antmidad'e. autorizou o 

i~i~~~~~~1m§][~ I púbHcas. 
Art. 3Q O exercícIo da. proLss.1o de 

Té-cnjoo de Ad:ministraçiio é privativo:. 

dos Bacharéis em Administração. 
ou de Emprêsas, diplomados o contra.to em aprêço. cujo registro 

foi recUSádo, não obedece. conforme 
4emonstra a douta. Comissã() de Cons
tituição e Ju,s:tiça, a. várias dlsposlções 
do Rcgulenlento da Contabilidade Pú .. 
bUca, cujo cumprimento se faz n(~es
cSário para que possa produzir 5~US 
tt{eito lega.!.s. 

Acompanhal!~p..Ql§._Q....p-ªre_cer da .. 
qllAle Ôrgiio-~Q",-11_em._tace dOi; 
mo.llrQ~ expost(}.lj, a Comissão. de Fi .. 
nan..t!s oRina. [l:ela_"!:p'r~vação do pre~ 
aentê prôJetõ âe· decre o, lE-,ilila.tivo. 

Sala das ComissõelS, 26 de agôsto de 
1964, - Argemiro de Figueiredo, Pre-
8idente. - Eurico Rezende, Relator. 
_ Mem de Sá. - Pessoa de QueiJo?. 
_ Edmundo Levi. - l~obáo da Silvei
ra. - Wilson Goru;alves, - Antônio 
Jucá. _ Bezerra Neto. 

registro. assim da,s prerrog'aU-
Rela.tor: Sr. Lino de Mattos. 
o Projeto em exame objetiva auto

rizar o Tribunal de Contas da. unUi'o. 
llt\9. t.ennoo do· a.rt. 71. da constitui_ 

em cursos regulares de en .. 

vas do , outorgaà'Els n.o e.r-
77. 

~~~~;~~~~~~I ção Federal, a proceder ao com:pe-

. currículo seja fixa.-~~~~~~'~~:i~O[~fiCial. o!1ciaJl.zado Ol1 
Federal de Educa.
Lei nO 4,024, de 20 

~ir,~~~ tente registro do têrmo aditivo ao 
.L o celebrado entre o Departa.-

registra.r o têrmo aditivo Administração da Marinha 
d~n"c~~a1~ celebrado nt,re o Det>a.r· ROque. ! 
te Ad'rnintsrr&çi\o da. Mar! .. I ul,g"ndtO do Tribuna.! de Contas 

Sr. José n.oque. f ; registro ao têrmo a.à1tivo re~ 
tem. como fundamento o esti_ 

Sala das ComiS~Ól'6. 22 de Julho de na. cláusula. primeira, que 
1964. - Wilson Gonçalves~ Presidente. pagai' o abono es:peclal tempo-
- Bezerra Neto. Reh.tor. -- Argemi'· a 'part,ir de dfl;ta anterior à vi-
ro Figueiredo. - Aloysio de (;'''lroo p gênc!a da Lei n9 2.412 de 19 de fe- !I, ,ti1/idad!', 
lho. - Edmundo Levy. - Jelfarson vereirO de 1955. !;ior~al de 
de Aguiar. Recorrendo daquela definido 

N9 908, gument..a. o Ministério Art. 4" 
que, na forma do al't. 
Lei n9 2.412, o abono especial tem- !,::~;~~;~~~l;~j~ 
porârio devel'ie. ser pago a partir de Il 
1° dez€mbro de 1954. sp.-ndo. não 

Pareceres ns. 907, 908 e 909. Relator: Sr. Sigefredo Pachec<>. 
de 1964 o presente Projeto de Decrebo Le-

o~~~":.~~te'~o~alegado, mantido o deci- Ig,>Yrrn"meliit.al 
SI e com o m.::!<::tno funda.-

giSllltjVO v.Lsa a' autorizar o TrlbunG.ll~li~li~~~i;~~~~~. 

j~;INi'~9I07i'iDiEi1196!4~1~~Jd!e~ Conros da. União, nos têrmos do 

art. 77, da c01l.'5tituição, a registrar 
têrrno aditivo ao contrato celebrado 

entre o Departamento de Adminis-
tração e o Sr. José Roque, em 13 de único. A apresentação do 
dezembro de 1954, pelo qual é o mes.. l~~~;~;~. dispensa. a prest,ação de 

José Roque contratado para de.. !( quando exigido para o pro-
sempenha:r. no Arsenal da Marinha do cargo. 
do Rio de Janeiro, a função de Téc· 59 Aos Bachtaréis em Admin's-

Relator: Sr, Bezerra Neto. 

O Tribunal de ''Ontas da. União, 
em primeira. decl~iio (14 de 1unho de 
19155) ~, po .. ~ter101mente. desatenden
do pedido do reconsHeração (26 de 
julho de 1955), resolveu recusar re~ 

gIBtro ao contrato de 13 de dez·m
bro de 1954, celebrodo entre \) De
partamento de Administração do Mi-
11istério da Marmha e ., Sr. José Ro
que para., no A!6enaI de Marinha do 
RiQ de Jane1l'o, desempenhar (\ fun
ção de fécnicD Especializado em tra.· 
bálhos Q. quente de ligas renosas e não 
ferrwas. porque, à vista da cláusula 
primeira, ficara assegul'aGo ao col1~ 
tratado I) pagamento do abor.Q e:;pe
elal temporário, a, partir de data an
terior à vigência 00 Lei n? 2.412, de 
19 de fevereiro de 1955. 

l!: interesoo.nte observar-se que no 
desatend'ímento e..o pedidO de recon~ 
$ideração. o Tl'ibuna.l de Contas tam
bém não acolhera parecer favorável 
ao provimento (}o ~uncíOllárl0 daqul)
la côrte, encarregoado da. lhform~.iia. 
~ pormenor chamou de logo a 
atenção do eminente rela.tor na Oâ
mara, o Deputado Norberto SChnlidt, 
m te. 1111II.!l_!otIg eatad!I. II~ qual 
JiíMut.r ... fa.....-ol "..,~ 

nico' Especializado de tra.ba.lhos a. é facultada a inscrIção ll.()6 

quente de ligQ.s ferrosas e não felTo- pl"Ov1mento das çaà.el· 
.sas. espeeifica, ex's'" 

ramo do ensino 
A dCCÚ3ão denegetórLa SI e nas dos Clll'BOa 

mcntou no fa.to de. à vista. da 
sula. primeira, ter sido assegura.do I~~~~re~~~:"'~ • .:;::' 
con~rato o pagamento do aboaQ ... " 
pccia.l temporário 6. partir de date. 
anterior à vigência. da. Lei 119 2.412, 
de 10 de fevereiro de 1955. 

lnt;,erposto o recurso dt recornsl .. 
deração, na. forma e pra,zo da Lei, 
chega o Ministério da Marlnha. que 
o U.OODO especial, conforme estabelece 

-

o art. 12 da Lei n' 2.412. de l' <le 
fevérerro de 1955, será pagO a. partll' Relator: '31'. WaJfredo QUl'gel: 
de 19 de dezembro de 1054, sendo, to.. A Comlssão apresenta a redação do 
davia, mantido o dé01s6rio anterior e venoido, pare. 29 turno, do Projeto de 1~:r;~I~'é: 
ainda sob o fundamento alegado. Lei do Senado n9 179, de 1Q63, que 11 

Oon.selho Fe .. 

A Coml$ão de Fiscalização Finl1n-- tegms. o exercíclo da pI"OfisSw de-I";:'~DJ:r~~;;;."~ ceira e Tomada. de Contas da Câ.ma- Técnico de AdministraçãO. por uma adeq'.1ada 
rQ, apreciando a. matéria. entende: problemas a.t:lminis-

Sala da.s ~õM, em 28 de agnsto rue.onal solução; 
"O qUe é fora. de dúvida é de 1004. Antonio CarlOS, presiden~ e disciplinar o exerci .. 

o Sr. José Roque deve ser Gurge1. Relator. l;l;~t;~!~~'fisSãO de 'Tecnico de Admi .. 
modesto operário e que 11 
'efetivamente, um serviço que s€u regimento interno; 
fol solidta.do e contra.tado_~ven;~U.;11 dúvidas suscitadas nOO 

própria Uruão. Um hia.to t:: r;ig~~f~:~:~~~~' :i~~ _ c:::m"o o qUL parece e aprovar 00 
qUe se assenta a. dm Conselhos 
EgrCo-óios Membros 
não .se noo afigura em última lnst.fl,ncia. 00 
gação do ·t'-egistro, penal:dadt"3 iznpostM pe .. 
ambas M i.nfOImaçÕ88 
pela. seQ{V) competente ~~~~;~~;I;~~ e ttlter,u.r o Códig-o de De ... Tribunal., cor.eluem pelo Adm.inistrativa., hem cOmo =::.:Oftdo _ \1.\_ pala .r:!f.A~ fl<l e~ .. "'l"'. ouvido. 

I 
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h) .aprovar anualmente o Qrça:m.r,n.. • 19 A..c; empr{;,~tS ou enUdade.s que comprovação, pelos C~n.'::~ei:1.:6 ~egi~ e Cultura <10 Govêrno passada e OS 
fio € e.s contas da autarquÍa; emp';.'êgarelll Inais de cem traballlado~ nais de TecIi..icQs de J!...dm:~iStl'açs.o. da primeiros instantes do Govêrno em~i:" 

i, promover estudes e c:!mpanh.:tS I'es fit~am obrig'~ a registrar a. es .. existência.. no;; Municlpios l>espectivo.:" gido da Revolução Democrática, d~ ... 
etll prol da racionalizJ.çlio administra- t~'utura de sua. (.'l'ganiz2çã.o nos O. R. de técniCOS lega.mênte bab:'iit'ldos, em monstrando a cabal diferença. de pen .. 
t.va do Paii.. T, A., 'psra ! TIS de fIscal:zação do mÍlnero sufic~€nte para o s.tendimen_ s8m'ento e de métodos de ação . 
. /:l'~, 89 Os C('~lS.e!~~·~r neziün~ü; ~(' I' e;-,;,rC,~~,'I? ~?:-:·~f!.z.;;iC-~:l.1 de Técnico de to das funçõf's que lhes s50 própr;,.~s. Naquela época, fazia-se ~ pol1tlca 

·l .... cnIC:1S de t\dmlnlSlH\ç .. lO (C.R.r.A.)" ~,",ir .. , .. J~,,"'~L(). Art,' 21. Est.l Lei entrará em vi·gor com a. educação; hoje realizou-se a. 
com sede naS Capitai.s dJr F..stodo5 e I § 2? O l'eg . ...-~ro a que sa referem trlnt<.;. (;30) dias ap 63 a d'ltrl da .sua autêntica. a. legítima pulítica da. 
110 D!stnto Feclelal. terão por fil .. tll1· I,:::s:e :::.!'t:gO e o ~ in se:á feito gratu!- pub!ica.rf(e. revoga.dasL as disposições educação. 
<1:'.<ie: \ tameate pelc~ C.E.T.A. em contl·áz:,). I ~ Quero exaltar também uma outra 

.... _ ;>, • ,-. I Alt. 16, O~ Conselhos RegionaIs de ,I... diferença que nos parece tundamen-
u)" dar eXEcuçac ""; dl!é(..;l~~ for-1'l'éCnic-:"s de Adro nlStrução ap:tcarão O SR. PRESIDEN1~ tal, no campo ·educacional. A~é então, 

~~Ldas ~elO. i ~n~:!!l;,_ (~ed ..... _ ai de; p€Jl:1!ídn<les ~:OS infratores dos dispo~ (Nogu.eira da Gal1~a:) _~ O €'xpe- 1 tcd~ o esfôrço do Mi~i~t~~'io de ~d\l. 
"bcmcfos li" mm

ã
, Qct·-'r "V" )s:ttV).) d~t~\ Lei, as quais pojeráo J {{lente vai à publicação. caça0 como que se dl1'1g1a em favQr 

) Isca z9r, .. .J! rea ao e:prC.I ... "~r- " I . 'd-! d f" h' o Re das univers;dades . E COlll, isto ao c::e Jur SdlÇão, o exercício da :)~oLSSão de 1 ..... '" . . A presl enc .. a e alU, .ojoe, -'d . . I' 'I d" 
dmns 

• . 1"'" d d' 'I Iro querimento n.9 333, I de 1964, apre.. CUI ar quase que exc USlvamen 'e .as 
• 'Xécncos de A traçaoj. a) mu.~", e ?-lS lll'. cruze. s sentado ontem no qual o ::.r senador copas, v{\ltam-se as COStas Pt"1ra .as 

c) organiza,l' e m~nte~ _o l'Egl:,tro de 'I (Cr$ 2: .000,(0) a vmte mü cruzeiros I R 1 Giube ti' sol1cita informaçõ<>s rafzes isto é, para OS ramos 40 en-
Técn:cos de Adm.mstraç;lO; <Cr$ 2"0,.000,00), Ro,s L."1fratores· de I au rt '" I M' l'n;ot.'rlo d'a· sino p;lrimârio e do ensino méd,'O que 'd 'I i f "'õ' I ai o, .~. O' a. serem pl'es alWlS pc O.oa • _ . ' _ .• ) JU gar as n r ~ c:S c mpOI' as qu c;,Lh.r al ",l~ '. E d ' sao 05 primClros. que saa Os fU:1da_ 
penalidades referidas ,nest6 l:el;. b) slWp"'.!ns~o, de sel;3 meses a um 6e~ a·s t"o 1 pro<n:ler à \ T~ mentos essenciais do e~fôrco educa .. 

e) expedir a.s carte:ras. pl,?1is:.aOntl.i.s ·~o. a~ pl"()fl~it})~ que demo~trar t.ura. de co~~ni:~Çã~a'envi;dn à M'ec')'a tivo. Hoje sem .se descu78r' do, en.sL 
dcs Técncos de Adm'm~tl·aça{);. moo.pa~lda.de têcnlCa no exercíCIo da I no superior, o Govêrno Federal" atra-

I) elaborar O seu reg:mento ,in;..crno profLSsao, aEsegul':mdo-se-lhe alPIJ!a -E"lida a seguinte vés da. ,ação profícua. do Ministro Flã~ 
p9.l'a exame e a.plXl"Vaçao pelO C. F. defesa;. w • CO:nlUNICÂÇAO vio Lacerda, vem dinamizando, "Vem 
T. A. c) s"ll&~ao, de um ~a. cmco anos, " - • estimulando e, sobretudo, vem, as.sis~ 

Art.. 99 O Conselho FedE'1"91 de Téc:- ao prOf.s.slonal que, no ambito de sua EX1110. Sr. Senador AUro Moura tindo fin:3.TIceiramente os nQ.5.S()f. E,s-
lÜCOS d€ .Administr~ão compor-sewá. a-t.uay:w, .1ô1' r:e~pO'Il~áv~l, na pa.rte Andrade. i tados e 03 nOSsos Municípios, ::ttravés 
de br.a.si1eml.s natos ou nõ1tu1'll11za.dos técruca., ~por f.a.SJ.dade de documento, de convênios com o Plano Trienal de 
que satisfaça."ll as eXigê-ncia,s d~ta ou por dolo, em pa.recer ou outro 1<:xluc.ação e por intermédio. também, 
Lei. o terá a seguinte constituição: documento que assinar. I da outol'[<'a de subvenções ordinárIas 

a) nove membros efetivos, eleitos § lQ Provada a conivência c!as em· \ t! extraordinárias cons4!:nadas. ~ lihE:,. 
\)elos representantes dos SindiCn.tcE e prf.s,as, entldade-s, filmas individuais, ,radas no O:çamento gm:al da UnIão. 
das Associações Profissionais de Téc- nas ilÚr:l~õe.s df'Sta. Lei, praticados . 
nicos de Administraçã'o, que, por sua 1.Pe1OO pl'ç'flSSiollQis delas dependentes, Trafl'o. hoje, p.ara o conhecimento 
vez, elegerão, dentre si. o seu Presl~ Sf>J'ãr,) essas t..'twbém passíveis da.s do Senado. um quadro que me parece 
<lente; ll1u1t,as p.revista.s.· a.u.splcioso e inédito. mesmo Il.à. hls-

b) nove suplentes. ele~tos ju..'lta- § 29 No caso de re-incldêncLa da tória do Mir.'..stério da Educação. se 
mente com os membro .• efetivos. mesma fu.!r~çã.o, praticada dentro do i estabelecermos a proporcionalidade 

- d T é' .... Ao,,· '1 entre os pouco.:; meses da. atual ad~ Art. 10. A renda., o C.F .. A. pra.zo de cinco a.nos, aV'-"" a primei- ministração federal e. OS longo~ mf:~ 
corstituida de: m, além da BJp1ica.ç~ da multa e.ql :;;-e,:; d.e inércia, de desca!abro €', deE.~ 

a) vinte por cento (209i) da. renda dôbfO, oRe,á determina40. o c.ancela- gl'a~damente. de tentativas de.!etá .. " mento do reg1.stro pl'OfiSS10nal, . • - d 
bruta, dos ·C,!t.T.A., com e~c~ão de Árt.. 17. Os Sindicatos' e AsiOeta... (Nogueira da 1'18 d'e comumzaçao o nO-.S.Si.~ ·Ensi:1o 
legadOS, d~Çoes ou S~bvençoe-~, \,óes Protiss!onats. de Técnicos de Ad- cação que acaba e de into:üca~ã.o da consciência e dos 

b) doaçoes ~ legados, min'..'J.tração cooperarão com o C. F. publicação. A Mesa I ; . sentimentos da..~ nossas gerações. 
C) subvençoes d.os ~~vernos fie· T A. pa,ra a divu:gaçã.o das mooer_ caso não é de ser ~lllbmetido VO~ Desde maio do' CO!'I'ente ano até 

dera.l, EStaduais e ~unICl:pa1s, ?U de nás ,t.ecni.cas da Adm.iniskação, no tação, conto pareeeu f o nobre Sena.- esta d.ata, o Sr. Ministro Flá\lio de 
emp~sas ~ inst1tulçoes privaõ:as. exr-l'cÍc!o de' profissão. dor Antônio Jucá. Nos têrmos do· Re. Lacerda ",em reai.izando operações 11!1. 

b) rendImentos >'\&Itrimonia.I8· gimento, basta comunlca"ão do Sena- execução cos seus plano'~ educaclo-
. l-'~ , A.l't. 18. Para promoção das med1- "'.t nais,.comistindo· e,m Cr$ 291,000,'000,00 

e) rendas eventuo.is das "'..0: .• ' ,. à dor que se ausente do Pais para tl'a· . - preparat.Vl"lliS necessanas exe- d de cruzeiro>:!, correspondente"'- o:t ',1','-Art 11 Os C R T A serao ~"1S- t' ida tamento de saúde, não haven o n, e~ ~ ~ ~ ,.} 
• " <' •••• cuç.5.o desta Lei, será" cons ltu ,por vençõe.s extraordinárias; Cr$ ........ . 

tltmdos de nove membI'oOS, eleitos da jecl'eto do Presidente, de. República, cessldade do pedidO cfe ·licença. 2.265.764. C05,OO. referentes a SUbv'Cl1-
~_esma forma estabelecida para o 6r- dentro de trinta (30) dias. uma JlUl· ai ser lida outra ~omun:caçao. ções ordiniriJls; de Cr$ 5.833.757.664.70 
ga·o federal. ta. Executiva. inbegrada de dois (2). re- E' relativos a convêniOs;. jã celebrados 

Art. 12. A~l'end.a dos C.R.T.A. s.e- presenta.ntes indicados pelo Departa- com o." ·~tados da Federação. por ln-
rá constituída de. mento Adntinfstra.t.ivo do Serviço pú t~rmédio do Plano Trienal de Educa. 

a) oitenta por' cento (00%) da bECO, OCllPa.nk's de cargos .de Técnlc çao.-. 
a.nuidade estabelecida pelo C.F.T -c'i.. e de Administ1'ação por .oncurso d Ne~e qun.ntativo 'de mais de' cinco 
revalidada trienalmente; provas e.defesa d-c tese; dois (2) re bilhões. 'verificam-se duas parcelas: 

b) rendimento.s patr:.moniaiB; presentante.s indicados pela. Fundaçá uma, de Cr$ 3.767.631.63770 para o 
C) doações e legados;' Getúlio Va.rgas, que ,satisfe.ça.m a ex! ti Ensino Primá.rJo, outra, de 'Cr$ ..... '. 
d) subvenções e auxílias dos 00- gênc:a do item a do art. 39;.e ,um.' 2:0S6,i)76.000,27 parA O Ensjno' Mé-

vernos Federal. Estaduais e Munlci~ (1) representante das Universidades dIO. 
pais, ou, ainda, de emprêsas e instl- que mantenham curso superior de Ad- Trata-se. Sr. Presldente, Sr:s'. Se-
tulções patj;!cu:ares; ~ ministração,' . Eg- nadores, de COnquista proporcional~ 

e) provimentos das multas aplloo.- Art. 19. À Junta Executiya,' de que 61'. mente inédita no campo da. allmen-
das; trata, o artigo .anterior. ~reboé.: ta.ção e. dos suprimentos financeiros 

t) "endOO e'~nt"o's . - '- . d'o aparelhamento educacional d~ 
.. """" .... .......... a) elabOrar o projeto:; de rf'gulamen- "" 

Art. 13. O mandato dJS membros to da pl'ese!lt.e Lei e submetê-lo à União. com reperc~ão dinâmica. 
do C.F.T.A. e o dos membros dos -. t atuante, lIOS estados e, por . v:a de 
C.R.T.A. ser.ão de' três (3) anos, po_ aprovação. do Preslden e .da Re- COnieqüência, nc;s municfp!m. 
dendo ser renovados púb:ica; A respeito do esfôrço" educativo do 

§ 1, An 1m t 'f á b) proceder ao registro, como Téc- . Govêrno Foo~ral rlI"- nossas comúnas, 
ua en e, ar -'3e- a reno~ nic.o de Mim.:nist.ruc;ão, d% que_ () ri!- t' i t' -

-vação do têrço dos membros do C. F. quererem~ nos têrmos .do art. 39; Nome p,arlamen ar: tMar 'ms Jr. poSS.o adi.antar à Casa que I) Ministé· 
T, A,' e dos C.R:.T;A.. ' c) estimular' a 1nicie.!iva,dos Téc- O SR. PRES;:DENTIl:: 1'10 da E;ducação e Cultura 1é conCluiu 

§. 2 Para os. fms do paI ágrafo Bl}~ nioos. ~ Administração na criação das os e~tudcs necessáriOS e definitivos e, 
tenor, os membros do. C:F.T.A: _e assooLações pro:nssiona~s e sindicatos; Hã. orado!'e.5..;,tnsc1'"itOs. dentro de poucos di.as. serãr convoca· 
dos ,C,R.or:.A" na _prune1l'a elelçao d) promover, dentro 'de 180 dias, a Tem a palavra o Sr .. L1no dl! MaL dos todos os prefeitos hra~ilelr,os~' a 
que s~ rea~lZ~r ~os têrmos da ~resen.- realizê-Ção das primeiras.- eleições para too. primeiro orador il~l'lto. (Pausa) fIm de assinarem convênios, dlreta-
te LeI, terno. trAes (3), O· m~~tQ d~ a. formQ"â9~ do Conselho, FederaL. de Ausente. J mente com .o MinistériO da Edu~ação 
um (1) ~o. t-res (3,)' o de do!s ~2) Té<:n1C()~.cte AdminJstrã/'3.o (O. F. T. Tem à palavra o ::5r. Emico Re" e Cultura, sem necessidade oortanto, 
a, nos, e tres (3). mandato de tres, (3) A,) e dos n"_O"IIIOS 'Reg,'O-"" de zende. . I de transita.r pela" burocl'acia' do.~ in~ 
anos '-'V~ lRWO:i termediários que, no caso. eeriam os Ari 14 "ó d " " _ ,Técn:oosde A<iminlstração (Ç.R,T.A.)" . O SR, EURICO REZENDE: Estados ' 

• w' • ~ po eIao exer~er a _P~o § 19 'Os representantes de que trata ! .,.". é '. _ 
fissaJl de Tecnico de Administnu;ao' os A t t. ~ indi nl.io p' es! (Sem revisão do orador) _ ~) ~~;:, conv filas terao vários objeti-
prOfi.ss'on.ais devidnmente registrados es e ar 19O ser.a·a. c ,s .. ao N' r • Pr.e;iidente Srs. Sene.~ lQgO que vos. d'c~ qua1s merecem d~o;tacados .a 
nos C.R.T.A .• pelOS quais será expe- den.'l~ da Republ1c~ e~d~ta. _u~liee, ass1U1li.1.Uk.:.pasta~F.I:Il.lc.a.êãÓ. º-~iJus'_ implantação de edifíci?S. pa1'a ao;: nos
dida a carliei'l"â profissional ' sen~ ~ue o ,das. t:!lllvel;::'J ,eg, pC)':,. in .. tr-- ~ ... vlfu" --'ie..:L~tçÍaJi,y~ sa.s unidades de Ensmo Primário e 

§ 19 A falta. do registro torna ilegal teryt~1() do Muustro ~a, ~ucaçao e 1Op..~~.ÜJadê:J:i~~.tal:.-aqll.êíe-Mi::... tam.bém p~!l a..s nossas u~ida~(!~ de 
e punfvel o exe~fcio d~ profissão de C§ ~9 aSerá direta o. ~eleição de que nfsUrio ·e t~.!:!_.20D,heclmento . dos F 1101 MédIO. eIl1 todoo.os Mumclplos 
Técnico de Admlllistraçao ti- ta iú' d dêst ~ t1 "la P"fIfillWE:.1PflDQjõ; eTiíl)ílrãães po;-. ra:Sl e ros. , , 

§ 29 A carteira profissional servirá a a aI ea ~ e a1' . go, ne - vo- .txs, . Um lnês d~!s . nesta. -tribuna. A segunda. finalidade é n. subven-
d-e prova pM'e. fins 'de exercfcio' pro- tandoA to?os os C1~e fo:ren: T~lst.ra~o.<;, &inente1""ê1õüVeI vãrif\i~.:ae::exe.... çAo '-para d'es~ID~da ao treinameJ?to de 
fissiooa1, de carteira de !denUN,e. e nos têT:llOS da .~mea. b. - .~ :,' eIDmo güe-àw.iii:iêSUltadcs_prá..ticos. 'P€SScal ~peclalizado para que se, pos .. 
terá. fé em todo o território naLrional. § SI} Ao forma.r .... 'i-e o C.F.T~A,;·se- prilic1·Ptl:lmenté em benefício dos nos ... sa, au.scUltada~, ~ent1da:s e ~~enslo-
,Art. 15. Serão obrigatôrLamente re- rá extinta a JU"!,1tn.· EKecuUva., cujo ro;-'Estã~=.:-·---, -- na.4Bà .as peeul1an.dades setorla:s ~u .. 

gl&trados nos O.R.T.A. as emprêsas, acerco e cuj,),S c:l"C!.:J.stros serão'por êle --mgmre:t, naquela opOrtunidade, nos nlclp8lS e regfonals.olevar. ~ llltel'lO .. 
entldades e escritóriOB técnicos: que absorvidos. . Anais da Casa.. o confronto entre os riza.çl:í .. o dêsse eSfôrçO educatIvo as ('19-

exp1meIn., sob qu.alquer fOl'ma, atlvi. lwt. 26. (\ disposto riO art: go- des- desmandos melhor diria., entre o car ... t!mulos, os Instrumentos capazes de 
<1!!<ies 00' TOOnioo de AdmInIstrIl.Çio, to. UI ljÓ .. ~Ica aoo 'Jtrilll!iii n>~" naval dos dinheiros públicos que c,o. atender à reaJ!<lade nacional, que n~o 
enuaciadM; nos tf.AMrs ck!f;:t-a .I.,ei. tilpÁts e li ~~, ipm raetemou o MinlAtério de Edu~ão é a .D1e&mn no Sul pare. o Nortef <;!:ue 

. '.' '-'-, 

\ 
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não é a mcsma do Leste pare. Q Oe.~ .. 
te, realizando-se, B.S'Sim,· a verdade 
metodológ1ca no campO do Enslno 
Primário e no Betor do Ensino secun
dário. 

Vê-se, portanto. Sr. Presidente, que 

= 
AllSOOlAC~Oru 

. AS 

JU?COMENDA90ms 
1 _ rolODUÇlAO 

1. Sementes 

!JQ 

o GOVêrno Federal vai dando cumpri .. 
mento, Q cudo prazo, às linhas gerais 
de ação a.dministrativa, esculpid'as no Assim é que, um14 reviSão geral foI 
qiscurso de p03se do eminente Pres1- feit~ em tudo que diz respa~to à pro .. 
dente Ca-stello Branco. Salmos da- duçao, com desta~ue sôbre sementes, 
quela fase de obscurantismo, em que I qual1d~de ~e rentabilidade da cUltura. 
as verbas do MInistério da. Educação! olassiflcaçao e financiamento, com 
eram recrutadQR até p.::'!,ra que o Mi- I respeito a comerc!aJizat;ão, abrnnfBn
n!stro roo.lizasse de~pe.sas· em fe.stas do. financiamento, trans.porte e ~xpc.r
gratulatórlas cercado de play bOys e tação e, finalmente, sôh:e e. <ndustria ... 
de joverul, liderando a polftlca de CO.. lização, pelo seu Grupo Exec:utlvo, 
munlzação no País nos salões do Ho- importação dE! equipamentos, e:r.porta.
tel Nacional, Aquela época que foi a ção de manufaturados e política de 
maldlçlio deb'ruçade. no BrazIl, graças I orientação e expansã{). 
a Deus Já caiu e.m c.!l.cc-.s pelo chão Ao mesmo passo em que se f1rma~a 
do p~sad? e nao voltará. ~a.ma:B. Importância da produ~ão agrfcOla e 
inobstante o dese-spêro estentórlcO dos f da indw;triaHnr;ão de fib'rBS em nOS .. 
proscrltos c dos frustrad'os. Ns die.s, no Brasil crescem em escala. 

a) Seleção: 

TI ENCO~zJ?Ji;UTA DA rI 

(Man"us - 26-26 - 8 - 1004\ 
RELAÇÃO DE ENTIDADES PARTIC:J;!1ANTES 

Entidade - Representan...es 
Associação Comercial do Amazonas - efetivo e~quadramento: .. do :rns~ .. 

_ Pres. Jacob paulo Levy BenOliel1 tuto de PBSqUlSas e ExpCi'lmentaçao 
_ JoSé Rebuzzi _ Elias Benz-ecry - Agropc9uá.ria do .Norte (IPE~). 
Fortunato SIqueira _ Dlógene3 Ta- CCmu Ol'g~~O pé'-.~J.l'ador e produL'or 
vares doo Santo.3 - Agobar Gar~la, de sementes" buscando sempre n9vo.J 

Fel1ppe lspe! Abrahim _ MariO i tipos e e5pé~lea, bem como areas ecO
Neves Querreiro - lsaac B~naion .,lõg:ca.mente apl'opr!adas para os pa
Sabbá, drões ldeais desse, cultura, em tôda a. 

As.5üciação Comercial do Pará _! Amazônia; < 

P:'€S, Antolllo Martins JlUllor _ JQIl-1 - dentro dê.sse crItério de descen-
quim DJrges Gomes. t1'll.1lzat;.ão das ativldades do IPEAJ.""'i, 

~ . ,I no q'lC tange à. pescr..:.iBa, expedmen-
AsS{)C.i:tçêo ~{)mel'Cia.1 de ltacoaLo;l.!·a. tação e proollçã,o ~de sement-es de 

- Pres, Al·núndo Ausle.1·, Juta, montagem de um campo expe-

A~sim, Sr. Presidente está o Minis- corn·.~·pondcnte, Os pro1J'f'mas qUe ~ 
tério da. Educação oué, l'epito, prc- interê('s~s dos ~~tores prcdut~vo.s e 'de 
porclonalmente, até agora, reeI1zou ccr;~umo fazem naturalm~n~e gerar, 
multo ma1.., do que os trê... Governos ch"4~'ando a que o podp'r pubI1c() V~JJte 
antel'iores, Esta caminhada em be.. n'lo npenn.s do pont,cl d~ vista (la ecO
neficio do aprimoramento meral e ln- nomie setorial, cC"mn e especIalmente 
telectual de llo.<;sa infância de nossa porque delas depende. em" boa parte. 
adolescênc:a e de nossa Juventude, há o próprio equiUbrio da ainda incI
de prosseguIr, porQue a revolução plente economia a:ua:r.ôni~a. ASSIm 
marcou um encontro com no,so povo .sendo, crê-se não .ser pOS31Vt!1 esperar 
e ês-se encontro se está reaIlzandé no por mais tempo, oarft a formul'lção 
sentido dD prorrresso materiAl e, prm- de um programa nn":rn.-t) de iJbl'a.B 
clpalmellte, do engrandecimento mo. (juta. malva e simi!9.resl tão amplO 
ra1. . Quão oportuno capaz de. pelo menos, 

Asu-cciação Rural de Manocapurú _ rimenta1 e prodUtor de sementes se ... 
PrE's. LuIs oatt-ete aorl~lve$, lecIonadas, no Estado do Amazonas; 

Associação dos Agrônomos e veteri- b· P d á 
nários do Estado do Amm>:ona,s , ro uç o: 
Pl·e5 • .pedro Granja de Siqueira, ccnseqÜl'n+.,e deocentralizaçã_o. 

Associação Rura.l do Pará, --- também, do processo de contrata_çao 
Banco Nacional de Crédlto Coope- e aquisição de sementea de juta para. 

ra,tivo - Solon Henrlques GOnçalves./ distribuição aos -plantadores do Ama-
Banco de crédito da Am.azônia S.A. - zona8, COmo Q estabelecimento de 

..:.. Nel~on de Figueiredo Ribeiro _. áreas capazes e contratos com produ_ 
Clotter Aníbal da GalUa Rodrigues _I rores dêste Estado, devidamente as~is-
Teófilo Les:;a. ' tidos.e orientados pelo !PEAN; 

Banco do Bra.sfl S.A. _ Orege _ - que o IPEAN exerça sevem fis .. 
la, ZOna - In.5petor SQl!1l15es Fran- calização no proc&.so 'de recebimento 
co. e se!eção das sementes produzidas e 

B:"tl1ro do Br~lSlI S,A. - Crege _ adqui.l·tda.!-i,_df. modo a que, no ato de 
Enquanto o responsá1,'el por tanta.s a$.-,Inalar a'" l;nbn.s r'lnd&ment.als,.on

dMgraças CRídru por· êste Pais faz a. de mais crit'ca se af'''mn aluclh!a pro
prerpção do seu derrotismo sal dos b!emát!ca, e mas rtlreta re reclanlR a 
po.1'5e,') do seu próprio desespero c cooperarão de todos: poder-es públl
pratica um delito de 1mpntdotisnro cCt::, p~·odatores e "o'!lo;umirlores. 
Pl'OCllr,tl1.do calccar, no pllnoralll:l in- Atli cêrca de- 10 Jnos. o H~·[",:j ne-
ternae.onal, uma imagem penosa e' , ~ r ; ~ 

4u. Zona - Jorge Cantanhedf. sua. distribuiçã.o, constem na em.bala." 
Banco do Brasil S,A. - Presldên- gem ·"d'Â:; os ct3dos nece~sárjoJ à per ... 

ela. - Jorge catünhede, fcita identifi.cação do produto, a 
B[\r..ço do Era~ll S.A, _ la. Re- exemplo do tipo, ã.rea. de, prooedê~

gião _ Oarieira de Crédito Geral _ ela, ano de MPrcdução, varIedade, ru~ 
llJ""p:10r FranCISCO de Jesus penha brica do órgao rerponsável, etc., não 

B..1.nc do Brasif S.A. _ cart-eÍre [·6 ..... 1l'n efeitú d~ orientação do IUti .. 
de cre31to Geral _ Setor Industrial cllltcr, como, també-m, ptlra evitar o 

deformada d "'''''Q p't . O ~A. ces-sltava. pala. lndu~tr.al_zar SfoU;) 
b' e n~ a 1'16 I) O~elno. produto!! texte!s da fibra que ('fmsu
Bra~~~!:o tr.n.balho!l, como dtn1\ r'>. Ru.y mia., fmpoi·tar parcela subst.ànr:ol 

. ... 9Qm mão diurna (l mã ... nC.. dc.."sn mat.éria Pl'jma em bruto. A p.try 

t11lna, '-0 flln de que poosB.mos recupe- t1r ~ '10'3 h ·11" t iar o tempo d ~ d t dld \IV. LI, ouve o eqUl orlO es a-
~. e.~graça RIlfen ~e per o U"tico entre a produção da fibra na. t"'ntallva de comumzaçao e nos .. . 

Jmpl"!('to::; df' corrup"ão q' e deO"rud'a_ ama:r,ôn1ca (> n, Ruto-sut!ClênD'~ da 
tnm T;{)t:.<;o Pafs de.ntrC' d~ sl.!as'" fron- m~rr...ado ~raslle:rQ. h~vendo n.~s:m o 
feiras f> o :nfeliclt:=tram no concêl'to de~;Pfll'rCm18nto v~rt·lC"al da,.! Impor
dos povos civiI1zadOS. taço.e!'l, o que até hojé perdm::. (pa.la~ 

Aqu':!la. catilinária, àquele volutabro vras nrofllf1daq !'~lo .JcGnolr:i .... ~\ T)ou~ 
qUe () pro.'~cr!to: .do exílio mereeido, tor Sf'bfl.sUi,o R(lb~l~ ~elld~~ F:!hó no 
procuTOU Jorrar sôbre o Brasll. respon- IJ Encontro da.<; fIb !l •. ) , 
demo3 com as afJrmaçõ~s vig-oroSQ..<; Mas. nós da A-111!1mnia C:~;;ejamos 
com r'S rE'fllizações de um Govêrnó Que M nos<::a~ sRfras d'e fibra"! aumen
Que, d~ .":il.criffcio em· sacrifício, pouco tem aue não fiquem tão sbmente no 
lhe imnf'rbhdo·a1 ':llncõcs da Impo- necessárIo parf\ atenrler à demande. 
pu'tlrírl',dr, há de reconstituir êste ,interna, A verdade é que jÁ. t!stamos 
Pais n há dI'> ~ompenfá-lo da maldita ,,:xport.G1mio dpsde o nr.O pas.i-ado, par
ero.;~po !"ofr'(I,a no seu patrimônio mo- te em mn~pria prtm!l e pal'tf· já ma ... 
Tal e 11:.1 :113 pa~SI.'!.3"em material nlTfatur«d'\ E OOdertlílS a.'llTncfar t'ua, 

Cem estas palavras, ST. Presidente, êste RnO. ~21tre as duas fpcentes fá ... 
reD"istra e q-revo nos Anais da Casa a brices mont.ad'a,q em Man:ms e Belém 
açã0 r-f:cícnte. a RlJão dinâmica. no do l'prá, :' fim plenr funr-i('nnmE'nto 
[::lm~o{) ed1Jc9:cional. que Vf'm desen- exportamos de 4 '1 5 mllhõe,o,! de me ... 
VOlvendo o Oovênlo honrado dotado tro..<; dt=> tRIa. Q chamada e!'to~ilha dos 
«a pnf'fn:ia 8erena e d1nam1zado p;~las olltro~ temnos, 
uarinnd9<; de patriotismo do emlnen.. pâra que isso se teme em' reallda." 
te, do prcclaro Presidente Castello de, P::trn. qUe a Amazônia possa C'lm
BrancI"). pr!r a sua misflão. aumentando cons

:Estou certo de que poderemos \"01-
lar multas vêz"s ao esta tribuna, por .. 
[ue n50 nos amedrontarão tiS c:unea· 

lias d!r~H~le;> Que foram banidos, bani
Cs aefmn'v:"mente, da nossa vida 

públ1ca, a qual não soubera.m honrar 
porqu~ ~6 se preocuparam com as 
mnstl P('Õr:3 c COm o glutDnbno do 
lnterp-~e pes:~{J3.I. da demagcgin. e da. 
corrur~fÇo, . 

Era o que tinha a dizer. fll!utto 
bém. lIuifo bcmL palmas). 

- S~. P!H'SIDZNTE: 

tantemente <::U8.:; safras de 1nta malva 
e sfmi!~1"es. nece~sárto se torna que 
cs POdt'rM I:tÚhUcm. venh3tn ao seu 
encontro Pfopo-rcloD\"\do-lhe o Que fi .. 
cnu rr~olv:do ·TI" II Rncontro d'e Fi .. 
br~s dn Amf'70nfn. rfV111rodo Ultima
mente pm M-tln~us. Não t~m na.dt'{ de 
mate; Nado {lU M' exige. únlcamente 
de~e,frlmC''' boa comorepnsão, para 
um~ r~qiã-O snhCl8:"envolviclfl mas 
l'm futuro rnui~o promiS!or pnR o 
Bra<;:l1. 

Dü·eC{}r Bent-o Rocha da Sllva a.parec!mento de material de outra. 
• origC'm, não selecionado, às vêzes pro-

B~nco do Brasil S, A. _ AgêncIa. duztdo na sMre. anterloT e que tantos 
dI! M:alUtu~ - Gerent-e Stephe::.on Vi- prp1nfzo.s CatlP8m aos ·'''ntadcres; 
eira MCdelT03. 

- destaque anual de uma verba eSc 
pecifica, at.ravés do Fundo Fed,eral 
Agropeou~rlo do MinistérIo da Agri
cultura, de utlU •• çllo Imediato.. a fim 
de posslb!Utar ao IPEAN a contrata.-
0'10. 9"1ui'" ;ões e o infcJ,..., de d!.c:trlhui .. 
Cão das sementes naB épOCas devlda3 
(julhO agOsto). lndeperuiente doo re
cursos que lhe fOssem atribufd'OS, 
através dos convênios com .. SPVl!lA: 

Banco do Estado do Amazonas S.A. 
~ MOySés Benarroo Israel. 

Federação das Indúst.ri<lS do Estacto 
,do pará - VirgUio GerRI-des. 

Assoc~ação deiS Indústria.s de FIação 
e Tecelagem do Estado do Pará. _ 
VirgHio Geraldes. 

Federação do Comércio do E5tado 
da Amazonas - Pres. Danilo Duar .. 
te de Metto.s Areosa. 

Federoção das Associações .Rurais 
no Est~do do Amazonas _ Dr. EU
rfpedes FerreIra LIns BenccUto M. 
Souza. 

SuperintendêncIa do Plano da. va
loriZ'J.çâo Econômica da. Amazôn.1a _ 
Seoostião Rabe!o" Mendes Filho. 

ServiÇ<l do Acôrdo de Clas.<lflcaçáo 
de PrOduti>S AgropeCUários _ venJ... 
cius Rocha. 

Soc1eda.a e Botân1ca. Brasllelra _ 
Mitsius .Honda.. • 

/ 

Comissão de Financiamento à pr<>-
dução - Mutilo Alber~ da. Gama 
Rodrigues. 

Delegacla Federal de AgriCultura -
Manoel Moreira de Araujo. 

. Agência do SerViço de ~droniza.
ção e Classificação - Ministério de 
AgriCultura Lourenço Farias de 
MellO. 

Delegacia. Federal de AgrIcultura _ 
Ministério da Agr1cUltura - LiVio N ~ 
Portele, 

Superint~ndêncla. Nacional de Aba&
tecimento - SUNAB - Hugo MárIO 
Tavares. 

União Beneficiente dos Jut1cultOl'M 
- Raimundo Pinto Ribeiro. 

Secretaria. de Agrlcultura Indústria 
e OomérciO - GerminlatÍo Sorlano 
Alyes da. Silva, 

Instituto de Pesquisas e ExPer! ... 
ment..açã-o AgrOpecUária do Norte 
(JJPNANJ - JOSé Marla ODn<iunl. 

_ que o IPElAN mantenha intimo 
entrosamento com tod ... as entldad .. 
lntercso;adas ttO problema. da. produ~ 
çl!., e dlslJ'lbulçfto de sementes - 00... 
vemos Estaduais. AssoclaçõC's e Fe
derações Rurais, Cooperativas de PrO-
dutores, Associa05es OomercIaiS, De
legacias do M:1nfstérlo da. Agricultura, 
etc, - para. uma tomad", única de 
postQ§o, n'08 f, tentuais momentos de 
dlffcnlda.t!es de ordem. geral, sobr&' 
tudo financeira. e quando a.quela. açAO 
cOnJunt9., se faça necessárIa.; 

O) DistribUIção: 

- ratlflcMão da resolução adotada 
no I Encor~" na JUta da Amazônia, 
CJuant1) ao crttérlo da. dL~trlbuh~Ã.o de 
semente.q, nos mun'efpfos produbl'es, 
atravfSs de unia. ComIsseo F.'1>E'cial, 
coo!'dl"nada. J)e13 respectiva At-;lInei& 
~o Bo:tnno dI} Brasil, S. A. e inte"!1'ada. 
de ret>rf""enta.ntes. no loca.l. do B~'tIco 
do CN'dlto e~ Amazônia. s. A. MI
nl1!lMr1o d~ Al!Yfcultura, St'cretarla de. 
Af'I'rlc1,1t1l1"a do 'Estndo. A"socin-ção 
Rural. Co'Jp"'1'atlva. de Pro-duOOrps ~ 
As.~och~e~o Oomercia.1 do Munlci'!)lo, 
ettbend{) aauela OOordenMão, na 9..U~ 
sSnnlft do B. B" ao órgão seguinte, 
pela ordell" 

- rp.fltlcaç§i) da. resoluç!$o adotaifa 
l'e10 I Encontro de Jut~ da. Aml12'~ 
nia., no aue ta.Me R"'> (>.st9bf'kc'm~nto 
de um nreco sfmbdflct.1, ,da orde-m de 
Ct'l 1(\0.00 (cem cruzeIros) por 011Uo:
RTtlm4 (!p. sem-entplI, DarA. efeito <te 
entrE'g8. dê~.se matorlaJ. aos nlantado
-lo 



, 

_ quo o U'EAN promova a confec.. de crédito rural, aprovelte e te .. 
ção de um tnoo.êlo de ficha. ca.dastraJ. por base Os estudos 11 te? llz,9,<1.OIS 
dos produtores de Juta da Amazônia, pelo seu Inspetor da l' Regiãe, ar. 
para, efeito de preenchimento att'~vé.s Francisco de Jesus Penha, e qUf:, sub
daquelas Comissões Municipais, no sidlàriamente, ou';a e considere as suo 
at,.. dé d1stribuição das sementes, le valiosas das Gerências de suas 
mr:dn a permitir ao referido Insti';.uto, I~~!~i;'''' 1n.stalada.s na região ama... 
dp.ntre outra.9. vantagens. o conheci- I! 
m en to exato das, necessidades e da 
caorIcid:lDe produtora de tõda are· 
gião 

de valor má-
vêzes ores-

com prensas :própria,s ou que pof'salIl 
prensar e. $ua juta \ em ptenrns de 
terceiros, mediante Y°'1vê.niOs; operu4~ pelo 

os Governos I(h .. ~ Estadns do . S.A. 
e do Amazo,la.!' eJ aindl1, os 00- po .. 

vetliOB Munic:;I'.is rias áreas prà.uto~ t~tulo.s- no Ban .. 
r~s de Juta, 111.0:1.1,·a f!1 iibr.a:s sin?l1ares ,A. ..:- C!artelra de 
sej"m reclamr.dos llQ sentIdo aR rea"!Red,,·scontO -enl, faixa fll'ó.pria f' ade. 
ll::ação de es~udos "'..speclais) visando quada para êsse tipo de titulo; 
a. redução a niveLO; ,fouportâvds, dos O Banco do Brasil, & A., tq.ent::i.. 

- que às entfdades interessadas 
seja dado conhecimento. dêsse levan
tamento cadastral, à' propo:rç§.o que 

impostos e taxas qt·.e irwidem sõbre o juticultn fina ",chc1o, alr3,,;'és 
.. ··'L=~~. a prOdução daquems lnatélias primas; cara-eterfsticas da DOW pr(im1SSõ-

Que essa reduçã~) seja, pelo menos, e aJnda./ do contrdto de nnda. 

o mf'~!h", fór sendo levado a efeito; 
2. Qualidade e rentabilidade.s da 

cultura 
a) Métodos e \éClliCQ de plantio: 
que o Ministério da Agricultura 

'Peloo seus órgãos oompetenfjes, no-
tadamente O IPEAN, est-ude os me. 
Ih ores métoctoo e as técnicas mals 
modernas para o plantio da Juta. di· 
zendo das oo:n.d~ções do solo .• varte. 
'<laces mais at-or.selháve\5. mo'des df" 
eS'Jaçamento, ct~ e que (\5 r€,sulta. 
dos dês~e.s e.s!udos sejam amplamente 

divn ;'zado, no s~ntidfl de chegarem Il,~~~~~l~ t;~~~s~~,ã~~~[:~I.~r:,· ae atcRnce dos mais humildes e jc.n- 11 
ginquos nroduto!'es; 

que. dentre os meis de divulgt'.ção 
a serem uU1iz.l,dos. sej,'l. p.laborada 

uma cartllha de Informação e orI. 
entacão têcnlc~, por parte do IPEAN 
em linguagem simploo, eom desenhos. 
gravuras e tlusr,raçõe,~ IV) alcance dp !~l,oduçíiO 
todos. 'Para entrega. aos planta.dores. 
~r ocasião da distribUição das se
mentes, busca,ndo~sê COm isso, obre
tudo. R. melhoria dos [ncilces de ren· 
dimento da. produção e o a.prhnora~ 
mento d'O produto, cartilha essa re· 
vista e renovada, anualmente. semnre 
cOm novos dados e conselhos aoo ,fu- l.;õ;;,trató· 
ticultores e suas fnmflfas. inclusive 
no que se relaciona com "naceões de 
hiQ;'iene. e{:tJnom!l1. doméstica, aEmen... 
tacão, etc;: " 

que essas ea;rHlhas. w·:}t.Q qu~ntJ) 
pc.eo;fvel. seiam fn,terpretadas hmto 
aos futicultores. em suas próDria,:: 
áreas ·de trabalhO. pelos agorô'nomos 
do MInistério da ,AgrIcultura do 1I':s
tado e demais órgã.os .técnic,os, Inclu_ 
sive Oli jj,scats ruraJs dn :ea.n~o do 
B.rssI1. S.A. e do· B,a.nco: de Cré:Uto 

supleme mar serã 
rateado seu crité

parcelas I L1 ultas se
crédito original. OS 

p.,g.,nentcls coincidirão com os paga.. 

da Amazônia. g, A. : '" 
'b) ., Melhoria da' q1llliiduleo ·aã fi-
o" bra:" - , 

... que ~e _eQ.nsi.d~t a. melhiOr'ia nf' Qua- I~~~~f~le~ 
lida de_da. fibra. bmbént co.mo. dcoor- h 
rência. de_ um, aprimorado trabalho ~de 
s~le~ão_ de- seme'!1tes e ,rl. dlfu~ã, .... da" 
aueles mét<ldM e técnica de n19coUo 
d~f R :ne.cesslda.d-!'· de.. 0._ rPEAN dar 
ênffl:se ~eci'a àquele .jmp-oftante ·mlO-
vÍ1!1-ento. . _.~ - .. __ .. _ . 

. 3; C11l3siJlcaçOo .' 
que.o Ministério- d'- Agriculturá;·pi: 

lo.'! seus 6rgoãos competentes. promova lo,,,,"i.rl,,, 
urg:entes estudos viss.nBo ~. refMmu' 
ação do Decreto de PB-tlronlzn,~Ao e 
ó1a.s.~ifica.ção da futa. _malva e fibl'ia8 ,.,,.. .... -
simila,res (Decreto n~- 6. m . dê '7 "de 
feveref'l'O de. -1941). PQJ'"a ,afllllliza-lo _ e I c~ééjjtc 
aju.stá·l<> à realidade J>re~.ente: -: 

parcelas do e-:~d!to prin· 

Que nessa. re!onnlaeão-, se, ccmsi
dere. como ,tli'Ovidência, 1mnresCfndl· 
ve. 9. .valorização" da melhor_ flbra_Tll'o~ 
duzida, e.tribttlndo·oo ãgios &Sthn111a~ 
dores, aos tiPos superi-ores, de modo a 

f'.-e com:elTIlir -, $ . cOlls:tante melhoria, l'k;~:t:t.~;~::1fÇ,~ de quaUdnde. do }:)rodut-O e (t'l,l{'- e..vn 
futuro D!'6xfmo~ tY,:!l'mlta à Ama~nia 
ecatcorre-r, vantafoS9mente, nQ..q mer .. 
nados consumictor.f'JS int-e1"1)rim('}na~s~ m~1~~~:~!~r~~~ 

da. de 50% 1 (cln':juent'l por anexo à nota pl'l~mISs6ria) 
base 'incidências me. a.través de SUa Ca.rteira de 

::úislm, a sua Agrícola e Indt1strial, promo. 

1:~~~~~~~~~~t~~un1dad€.!' - a fl~"Callzação do finnnci9iD1':!nto. buscando 8ttcgimentar o agricultor 
o seu rol de finanCiame~tos di. 
em oportunidatie futura; 

concerne 'as oper,.nçõer:; esr.2-
efeito dê montagem da 

da e.b~· .. ~ura de conta 
garantida p.,')r promls!>6rias 

I ~~~~~~~':pelos produtores, atua(lmente 
ao máximo t~17 3 milhões por 
ao prazo de ut!liza~ã", de 

e clnqiien'l:a) dias ar.te" 
safra e ~e 120 (cento e vin:. 
para os respectivos tiLulõs, 

seja autorizada a ampliação da.. 
quel::; prazos pitra: utlUzaçã<l da.~ 
coota.s 210 dias (180 di"" antes e 30 
dias- depois das Soafras); PrIOmiEsóriás 
- 180 di"": 

Critérios mftumos~ 

1. Financt.amento 
- 'que .se solicite aO Banco d~ Bra .. 

sil. S. A .• através de sua Cartaira 4e 
Orédito G<lral. " ampliação dos te
tos de operação de seus cltentE's em, 
p€lo menos, 50% (cinqüenta por 
cento) ; 

r:nme.rCl.' - que o limite de operação de ca .. 
da agência do Banco do Brasil S~ A.) 
não deve impedir. por eventuai, "1r..su
ficiência, a. plena utilização por pa-r .. 
te dos clientes. de seus tetos de ope
ração; 

revisão e at,ua,U""çã". 

Juta • ~,i~~e~r.*:~.~~~, 
I ~~~\q, ainda., o industrlalir.ados no 

(exercfc!ç anterior); 
- . que o Banco do Bras!l, S. A., 

atrnvéG de sUa Carteira. de Redêscon~ 
tos. estabeleça uma faixa ~speclal de 
redesoonto. fixando seus limites. pa:
ra acolher' tftwos oriundos d. co
mercialização da juta. malva e fibras 
Bimilare.s e, eJ:nda, de produtos manu~ 
faturadas dessas fibras, facuHando,. 
assim. a mai<lr participação dos Ban
cos .particulares e BancOs oficla;ls da 

I ;:~~;;~~~~:~;~ endosS:l,l'!Í a. nota pro. reglao, notdamente O Banco de Cré .. 
o comere1ante.exporUt-- dito da Amazônia, S. A" o Banco do 

, i 1 Estado .do Amaz<mas. S. A., o Ban~ 
a emprês,a fndustr a que Co lo Estado do Pará, S. A. e o ''3lin .. 

1':,,'':Il.~,;d~A. em desconto sempre acom~ co do Est2do do Acre. S. A., nasopc-
1.1 do respectivo contrato de rações de desconto dos moncionadOG 

produto; titulos. A faixa especial e adielon&1 
Asse tipo de de&.o-nto, o Ban· não deverá a,feta,r a faixa. normal de 
BrasIl, S. A. át:l'.íi;/és de sua. reâesconto de cada ~"ntil!~de; " 

"a''''''a de Crédito r>..eral, ccncederã dirija expediente aos ~~ 
::'·~I,;cpo;m;!;e;rciante.e~portá.dor o.u a I :;~~:~~d~O~. !Pa:rA e 1:\0 Alil::,l " Ü,dlLStri'l] \,.;,~ láI;y. e 'I(> ~9. 'lSl~ , 

.,.t'a Hm!te do .11. ifl.. DO'" " _ . 



do pra,'W w ... '\br-lecl.do no 1.9c do art. t-iv~.da produção, da comerciallza.(lA O iR. BEa.RA NETO: I japol1!saa diApen.saram la. delegaçã,Q 
2.9, da Lei n,C:> 4.3Uã l de 23-12-63, 011 e da ln.duJtr!a.!l2iaç40 da fibraj (S- "ev",.o 'do or-'or) _ ""nltor da Câma.ra. dos DeP. u.tadO$ do B.r"'''''1' 
para que O t-érmmo a,li pl'e-v1Sto se _. "m ~ U, WU- ~ e t te to --'l-'erWque npós comp,:ovação de esta- 2. lmporlagoo ãe cl{ul'Pamsnlol Presidente, lli.O da pala.vra- para. uma. (lU lJecen e~en Vl.Sl U o Japao. 
rem os P'" 'duto devi e t ccmunlc.ação M S'en6do a resPe,to da. torJ\ ém do lllterêsse frate~na-l, há in • 

. 0 13 .11aJn n e prepa- _ que se encaríllnhe apêlo a.o Pr.e· v1.s!ta Q. vãJ.loJ' pai:;e~ da Amer~c-a 1 a- e..')S,es de ordem econômlC&, política 
rad03 para :;e::CIn os t~nl:::~3 b~nef1cia· .'l1llel1te da R€.púbLca, no. .::entido do tt 'd O' .:) ~ .' •• J e sOClal de estreitar cada vez mais. 
dos diretos da re;laha Co fin.anCHI. .. encaaünhamel1to de mem::agem de Le1 Jna, e uma delee.tlçao da Dle'üll Ja· os laços de -amizade e de interc~ b' 
m.ento conce~Udo pela. Co:ntssãiQ de concedendo isençi.> d direitos alfran. pone.~, órgão corr~~ndente à n~ entre nosso País e o antigo I~~r!~ 
Flllallclam6n~o da Prodw;ao, o que, degárlos, taxas aduaneirD.s e outros Câ.;nara., d,úG~ DCpuí6.UOS, no JUPllO.!dO "SOl Nascente". 
t.uclo J~dl(,4, não ocorrelâ dlmtru da j ônus às importações d € ui ,~ta Adcleg.tÇQO clH:gúU, ao nosso pais , 
lm1it.açao esta.belecida; 't,êx'·ci.~ pata a im li:1~t"'~ã pa:t-entgs ha cerca de quatro dIM. EStõve no Ontem. desta tnbuna, o Senador 

_ que ldentJca. provid~ncla liela tc-! ~e.~' 1~dús'''~as ou ·~e 1J'i~';a~len70 nd .. Estado de São Paulo crllr~mte três José E,rmino chamava a atenção dos 
nJ,Nla junto ao Govêl'I1o Federal, pe-jlnaú..t,t,rla ~~lS~el1tea ;J' ~"7~ ~l~azô~ d.l.(I.~, em vu:;ita. à colônIa l1:põmca õo brasileIrOS pa.ra o .que deye ser o nos .. 
dmdo o seu apoio para aquela medi-, ni=a' . gr1'.h{lC Estado bta.s,le~To, e hoje che- .se verdadelro esforQO de desenv01vi
da e o ~specti\'o ~caminham~·:lto no I _' que se surgi: à SPVEA a Cl'ia~ I ~~~ a e}}~.sllla, dev~:~do s~gulr à norte IDento, de tl'ab.,ali:o de l!bel'tação eco
Leg~trm do Prl>Jel.o que a~!.er'Há. v t ç(~o de um Funào E:,sl1ecia,l p<"!~'a a co-I PC4: a o, .:'..st?~o ?a u~i:,m,loàra; ,~ô~:ca, de lectlp_eração, nacional, 
l'efer.do diploma leg[l.l; I ~ert~ta de riscos cP.1ubis.:s odundcs c,~A dele~;~5'aO~;J~~pOne5~ .t-t:m ,l~~t.:~ VI- .1l~o.'ralldo ~~; e5t.ao d.e~ltr-.o de nps 

2. Trans orles I na. lIl~p-ortaçã-o de equip.ament.O:l do I ... ha;~~e a":~i Q • .;1.,.ra v.~n.o;::; pa~~s da j-:uesmO;;' del.dO d-? ,nosso pais e n!i
0 

" Xl i'nterês.~e 6'0 de.::rmvolvÜnentQ da in· I ~mc.; .. ca I,a".na .. Sua pe1!nan~.J.;.c.a no I ;.~ra dele, os rec .. USOs J!1ais à maO 
__ que a "?l'lficnç1'io da clr.sslrlca. dústr;a t~;,t,!l da r.?glfttJ. E!'as.~ ter~á de ce;;,ca de dez G.las, n~- ,,~~m que p~amos o~jet:var a nossa. 

ÇRO ou do peso ou da lued:ção da ma. aL~nça0 e pec131 à te-l'm ünde C!tl.· ,:~o,.sonhada ,Jlldepenilenc!a econômica. 
mercadorla, por parte da COIu~,~ão 3, Expúrtc..ção de manufaturados nhentas rei1 pc~oz..s dD %;.lugue japo- :~. s, Exa, ~!tou os exemplos da Ale"" 
de Marinha. Mercante, p~n. ser fei.. _ que' a CDmi.szâo cl5 1V1:a.rinha Mel''' nês trdbil.llH.m, luta.m e vivem. sincri' m.:tn~a; Oc.deutal, a do México, "-
ta. no pôrto de origem, e. pedido dI') cante, através d-e sua rep·resent-tção :Uz('..das conosco e ab,::ol'v:das pelQ (prmC!paml'ent.e, o exemplo japOnês. 
Embarcador, com a A,ssj,stência do Ar. nas mais diversas conferellclas lntel'. Ict~al do no.=:so povo. I Estamos, aqUI p3.ra reafírmar o 
mado-r, não se realizando, neste ca- i '~d f .. HOje, hCuve um almôço elU home- no-:'lso apolO às palavras daq'le!e 
00, v'."rificaçao- no pôrt.o do de,~t.ino, DC 000m. e re .~, considere a neces- nagt~m ao.s. õepUL:làos ja"'onê:e.<;. 'rive ! ,emmente r~presentante trabalhista. 

~w sidade da :revi)~ã{) das tarifas vig<m- v I D _ ~ara isSo, deverá ser o'breryt\do tes e que lmped.~m ou dificultam o a ;:ay~f~ção de par.ticipar dess~ rm~· i .eu: nos O JalJão o exemplo do seu 
o .segumte critério: to d f nJle,::,tayao e de, m.aIS uma vez, tomar I e~fõ-5° de paíi) devastado, derrotada 

_ O embarcador pe.dirá à Comls- esooalnen os nlan'.l aturados de ju· conheCimento da Prof1\nde. c sincel::t I ~". Uln~I!a guerra., com o eEpetãcwa 
são de M'arinh. Mercante. medi"n

t
'" ta e fibras si~ti)ar~fi produzidos pela id!'nNdade que ex!~te enü'c cs noSs,J--s I Gnpt'eSS1?Uante de uma rápida re .. 

" .'V indústria da Amazônia; que trata,· d . cUl" A, requerimento, a verificação da cro.s. t ido . t (d Q4; palfes, .e:aça.o; ,e nU» com ,Justiça, ?Ode"" 
stficação, do pêso ou da medição da ~;~.~ri~~(ICO seh a ribu. \) à ma.. SI Pre3idente, no sul dO. !!:5~adl; d'e I1 mo.::) regLSttar no~'J. Anms desta Casa, 
mercadoria, a ser emb~rcadu, com at>.. Mate Gr~so, de Tres Lagoa.3, J)::m· ~ue no ,::tnpr~endunento de um since .. 
sistência. do Armador' _ que o Ministério das Relações rados-, Camp3 Grande. Aql1tdu:1Da: 10 e veJ._dadelro trabalho de nossa re .. 

_ No requerimento' de verificação, Exteriores, conhecendo 8. ex.i.s.tênc~a M(- Corumbá é cnda vez ma!.') c·'e·-; .. J ;:~peraça~? ~~?~ta-remos com os japo" 
o. Embélrcador declarurá fi clr-ssiflca- da 1ndÚ6tria d:t-·juta n:l Amazônia, in. cent-e a influência da. coJÔn:.a jnponé- ! .Ieses e ~bla;~.JeJr~ .de sangue japonê$. 
ção, o peso ou a n,e'.H.,,'}:o a. serem ,.~. c1u6. OS seus ma!whttura:do.) dc;nt.re su sett~ d{:!~cêndentes, túo b~·ac.ne:rü.s ~.~m to~al de ,~,u~:,~n~ntos mil pe.':ibOas, 
rificadas' os pr::.dutos tll'd.5t:e:!·os de exportação, c()mo nos. lutam tena-Z.tllente pelo de- ;C'J,3Zes, ~e .pil.l t.".'par no esforço de 

_ A 'C.M.M. farl1 a V'el':fl('.a~f.o, nos acõrdos internacionalG; que t.ra- se~v()lvimento nac'or.a.l, pela tl'an.:.for~ !nA~~~d~:~~da naCional. 
8ssiGtida pelo Al'lnador, '-!uando a trmento idênti<:o sei] atri})u1:lo à ma~ mação daquela terra virgem, de ri .. o c::'u ito'" 0, em, nome do sena:l.o, 
merCüdoria já be e~lc.)nlrar 110 r.ôrto térIa-lll'ima; ~~ . . queza Viva,:: na vel:da:I.eíra marcha d.l do .... v ... a ~ó~. feito e a;> /audJ.ções 
de embarquC;!, A ve.rlÍlca:;ú,o será fej. _ Cl,ue o Minist,ériiJ da Ir.dústri. e Cn1n.TIclpe.çuo econornlca do BrasiL n':a reâ·~Selha.!~es d3. Dle.a, JapO-
ta. em todo o )otl) ou em a.mo-tl'ag<l!l1 '. e", eIXO reg:stradl.'S na crônica 
repr{!.;)entatvQ do" lote' -" Comércio, atravcs doa su~ re:pre.sentu- I SOu ,testemunha desse esf~rso, dcs,a d°oS no~so.s traba:hos a CJiG.preens..9.o 

_ O resu!+ .. lldo df1 verificaçlo deve ção junto a entid'\~le internaciOl1al de .~entia~de!, desta CO~1,l)~:el1:ao, veJ~ ~ o. 8~~t.mento de ~~il:ade do povo 
seI ar.otado pelo Armador ou pelos política. aduanei~a (General Agree- doo• bala,':>lI~:I~ .ma<tt,? ... Io~.:o'm.:.e:;, .Jh<.?~ .. ,o.slleno, pela par~lClpD.çio japonê-
S6US A.Tentes p"r Ctlj')~ dadOS ~era mmt Trade TarIf - t.A'IT) ú-f'ên· J pon~es, mt"",l'adoo COnlO Hque· ,a no nD.'l-.3O pl'oc~sso. 

1 • éS .,." ~ 'da os interês6es da indústria nac!o- le,1> de Sao Paulc e do Paran,\, noS . 
ca- cuIa o f c~b,ado o frete. nal dQ juta, e, éomo parte dela, da verdadeiros objeth'03 do pov,) bl'aô~ O Sr. llenbaldo Vleira - Pe~mite 

_ O cC?l1hec.mento de embarque da ir ·,.L:sr.:rla da juta da Amazônia, ob- leiro. V. Ex'" um aparte? (Asser.timen~o 
mercadorl8. ver1ficada pela C, M.~. ...:rodo rerifes a,dllancims mais falo. O Vice-Prefeito da (';rlad" de C~m- do oradOr) - Minha inte-:l'ençao é 
no pêrto de orlgr-m, deve con;:iir, .lm· táveis à entrada dG3 ma.nufaturados po Grande é i1u.~tl'e t;{édl • nh·· de apen,3.s para evitar que eu peça a 
presso ou por carImbo, o segumte braSIleiras de jU!i<\ nos mais diversos japonês, Há veroodorc.3 ~~ C!l.~ará pa~avra para unl'a c::munlcs.ção à 
texto: "As mercado~~.a.s dê:)oo Conhe- países cOl1suuudot"\:s; Mun:cipul de campo Grande e de Mesa, a fIm. de q,ue nque regi.~traao 
c1men~ fOraJ.ll ver1flcadas _ em sue. . . . ~ _ Dourados filhcs de japonêses C,Imt. o qUe V Exil, omlt_u em seu dl$cur-
C~~lcaçã.o, (:;~ seu pê.so e em ('.on~ I 4. Polttlca de onentaçao e expansao também médicos, aàvOJ9.jos e agricul- sO.. A ComIssão D!retora da Casa 
dlçao _, 50 pô~A) de orrgelu p-els. Co-I _ que O Grupo Executivo da JUt.."" toras. esteve presente ao almôço cem os 
missão de Mllnnh.a. Mercante". conhecedor da situação nacional da Hote, nas pa,l.avra<; do Chefe da De. deputados nipôni?,O~, ofereci?/". ao 

_ que se encamlnhe expediente à juta e do movimento de .mplanta. legaçao de Deputados japonéses. o P~rlamento Bl·a.31Ieno, atraveS da 
C-omissáo de Marinha Mercante. no 900 da indústria na área amazônica. Deputa-<1o Shinzo TsubOkawa, membro :nmha pe.sso.1. v:o!tei da reunião 
mentido dê.sse órgão estudar e ado- formule a polit.ioo de c.rientação qU~ da Mesa Diret<:r da Dieta japonêsa, l<s:ualme~te lmpress.lO·~ado pelas ln~" 
tar ~ unificação de frete, pela tabe- resguarde e gare..nta o êxito) dêsse v! ressaltados esses elmentoo impres- mfest.lçoes de c~rdlahdade e de am1 .. 
la vlgorante para o pôrto de Belém. movimento: sIonantes da. compreensão e do.~ sen.. zade. do povo Japonês para com o 
da Juta, Malva. e FilJms Similares, e _ que as Cooperativas de '?l'od'Wão tirnentos de ~l'.3:tidão .do povo .:np,)oês 1 brasIle.l'O e p~la e.o:pecial atenção 
ainda. de seus produtos manufatura .. na região se orientem :no sentido da ao povo braS1leil'O DlSSe S Exa Que i com que t::~ d

1
stlllgufram com li rle

dos. em relação t.OS portos Amazôni. indústria da fiação da juta; r~cebenf1o fi deJega<;ão de vü:itar Vã"imoracta v-lSlÍ-a a.o ~osso país, Com 
cos; - Que se pleiteit! junto à USAID rIOS paloSes da América inclusive OS palavras as maIs llsonjeiras e cati-

_ qce seja solicita.10 à Comissão e à. Carteira de Crédito Industrial do E<>tad~ Unidas dII América do Norte, vantes demonstraram o desejo, cada. 
de Marinha Mercante e ao Ministeu Banco do Brasil, S. A. o destaque lhes ,forl;\- advertido de que a visita ao vez ma:or" do e:::treitamel1to dos 1a
rio de. Víação e Obras Públicas o re- específico da -:]uota de 25% (vinte e BrasIl tInha caráter especial A,,:sim. ços de anuzade e as relações políti
ex~me dQ6 adicionais de frete que cinco por cento) para a região ama. e!lQuanto a-oo outl'OO países ::;>ra permi- cas que essa notável Nação mantém 
oneram enormemente o transporte de zônica, do mon~B.nt.e do próximo em. tIda.a permanência de ::1018 d!llS no com (} Brasil. [mp=-ess!onado f.'quel 
juta. malva e fibras simillll'es e, aJn- préftimo ,ao ~anco dú Brasll, S. A, BrasIl ela se. estende por dez dlüS. ao verificar que o povo japcnê6 não 
da, de seua prOdutos manufa.turados, ,CREAl), destinado .30 financiamen~ Em cump1'lluento d~SS3 m!.S-530, che. é e~t~anho aoo problemas dos SêUS 
sugerindo aos referidos órgãos a. su- to das m~dia.s e pequenas tndústrias, ~aram .hoJe 1\ Br~siha, A Deleg.ação p~tl'lClOS no, estrangeiro, ViSto ::OlllO 
pre.s.são dessas taxas ou q!te'llS mes~ preferentemente às instaladas nas ~ constituída. de CInCO representantes: da uma ass1stência, con.::t(mte. per
mas s~jam reduzidrs a :lÍreis razoá .. regiões .su"iI:l~:,;~rlvo}vid9.S. destaque ês- t ~s do Pa.rt:ldo ~ocjaJi'lta Japonês e manente à sua colômR no nosso Pais 
vels; se pelo pr::::zQ de 2 (dois) e.no.s; r ~ dOi PartIdo ~!beral Democra~a. Reconhecem também" tra~ame~lto' 

_ que 5'8 entel1da, t ~,mbém, a ne. . 1'e . em segUlda, os nomes dêsses que te-mos dispensado a ê3St> povo 
cessictade de ser me~hor estudada a - que o B~n~ ~;aCLOn?l do Des~n- repr~ntant.es para Que conste dos Irmão q.ue comunga conosco ciãs nos-
:remuneração da mão-de-obra que volvimenbo E .... onotn.co proceda o lá- AnaIs do Senado. e para que no re- sas maIS íntim.a re' 'ndfc . 
opera na orla marítima, buscando-s{~ }:I. do .pro;e,)~·ilmento dos pedido:; de:1i~ gresso ao seu J5ais, S, Exas. levem o lit.icas, trazendo sp.a,r;V'o n~~~es c~;:: 
a reduçãoo dêsse ônus a níveis ra.. nanClamentO para projetos indust-1'1a!s regIstro, no Diário do ConQreS30, do gresso os filhoo dos seus pat;iciOS 00 
zoáveis, extinguindo .se, pu!' outro de juta, anallSadc~ e aprovados pelo Expediente do Senado da 'República filhos dos eUS conter' eos ' 
lp-do e couseqüentement<e, o senLidc '-(.nselho f>e::lif'ratlvo do Grupo Exe- do Brasil, consignando sua passa<7pm volteI amáa II ress;an d . 
de privilégiO de remuneração dessa C1ltívo d!:l. .j·l~a, de a::órdo com D De- na. Capital brasileira. "'- afil'l~ações de ~iza.d,on~ês~ com aa 
I c: eto n.'" ;;1.13Z de 3-8~61, e Comi!'- , . e e povo .e 

c :lSSe, fi«) D::lilJ~lativ') da SPVEA: ,O Chefe da Delegação é o Secretá .. I ~~pero qlle contmuemos semp~e nl-1l'S 
3, E,tportação . 1'10 Geral do Partido Liberal Demo- uma.nados, lutando pela coexlStên,:::a. 

_ que o G-ovêrno abrevle os estu
dos ora. em de.senvolvimen',{) e que 
Mm por objetivo e fomento das éX
portações Lrasi~tras, atr:v~ da c·aa
macia "desilgoovação fiscal"; 

III - INDUSTR(ALlZAÇAO 

1. Grupo ExecutiM da Juta 
_ que se refol'mule o Grupo Exe

cutivo da ,h'ta, no 6entldo da redu
ção do se:1 "lúmero d .. ! participantes e 
que na S·1.~1 nova constituh;ão se eou
si-dere e p:utrcip:::.ção aatentic:n. e de-

_ que o Banco do BrasIl, S. A. crata Japonês, Deputado Shinzo '.f.-)U- ,pacfIca das nações ne~Se mundo con
(cREAI) pl'-oce?3. o rápld:> processa· bOkawa. Os B1ltroc são os '"leputadoo: tl}-rbado qUe está diante de n,Ossas 
mento d06 pedIdOS de financiamento Shingemit.su Akanegatubo e Hideo ViStas 
para ~ projetos industriais de jut.a a Nakajima, socialista.s: Deputado R<1- O SR. J:S~ZERRA NiETO - De 
s~r-em lmp)anta.dos na Amazônia, !ln~- kU$uke Tanak::l, do Libel'al-DemocrR_ fat.o, da malllfestação de hoje, i>.ír· 
llsados e aprovados pela ComlSsao ta, e ReHchi Takeuchi do Liberal- t1clparam representantes da Mesa d..\ 
Delibeootiva da SPVEA e Co;n.selho Democrata. ' Câmara. dos Deputados e do sen~do 
Deliberativo do Grupo Executivo da A Na manifes~ação de boas-vindas a Federal, na p~ssoa do Sr. SenJ.dor 
Juta. .., ~ e.s.se~ representante.'l, em que falou o Herihaldo Vleira, O pormenor \hte .. 

Manaus, ",5 de f\gosto de 1964, PreSIdente em exercício. da Câmara re.~sante Que V. EX{I, Senhor Sena-
O SR. PRESIDENTE: dos Dep1ltados. do Brasi! Deputado Idor, deiXo.u Rflorado no seu RP~~.te, 

Afonso Celso .. fleOll tnmbem consigna. é o de aue 1<.'scendentes de japon~~ 
Tem a palavra o nobre Senador do o 9.f!rRd"c'm!'nto (fn ParIa.mento de .ses" çnnki r:'1.:tl da vid"l pú\)1ien ,)"'A-

Bezerra Net.O, Bra.sll à'- :ftel!ç'5e-s que as a.utodd.ades ~i.i.~i::'a.. e, m3-~'e eJmôço h0je-, três ' 
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lD<>l>utadoo. fUbOe de !~ ""dI·I!'~,il,:Ionte. elO· (' __ <\o J'e<loNl! JlI'o-
claáo.o em são li'aUlO. part!ctparam o ""Ii!.u>! 

bJic~; ~og.d .. ." d!.'pOSl,õ ••• m 
contil1i·h>. , 

como verdadeiros intérpretes dos. re ... 
1>tesentantea de Impêrlo do SOl Nas
cente. que n!o f'ala·\'1\lU a língua. por~ 
,tugu&a.. 

Esse int.erc4mblo. ês:s'tl estreltamen~ 
to dás relações de amizade, de com
preenstio. de um trabalho comum 
entre os doJ..s povos, nos anima. a 
nós, bra.sl1eiros IlQ. legitima., na· au
têntica luts. pela falaila emanclpa
çw econômica da Pátria. braslle1ra. 
. (Mutto bem! Muito bem! Patm(ls,)· 

CO~IPARECE~f MAIS OS SENHO-
RES SENADORlCS 

José Guiomard. 
,Arthur Virgílio. 
Bebast.ião Archer. 
João AgripinQ , 

Heribaldo Vielra. 
Bezerra Neto - (6). 

o SR. PRESIDENTE: 

(Noguei;a da Gama) _ NàO 11a. 
maIS ol'adol'es lIlliCrlt-OS. 

F..stá fmda a hora do E"pedíel1te. 
A lista de pr~ença aCU$ o <!ümR 

p:!J·ec!ment.o de 26 Sri. Senadvi~e.S, 

.f'a&".a-~e à 

onDEM DO DIA 

Art. 19 E' aprov,adQ o Ins.tJ.·umen
to de Emenda à Oorotituh;õ.o da Or .. 

Itl'te'rnacional do TrabaJho, 
4-61- S~ão da Conferên-

do Trabalho, rool!. 
no mês de junho 

1l:ste Decreto Legislút!vO 
I ~l;~~i~oee,m vigor na data ~ de SUa pu
I~ revogadas aoS d1sposições em 

O. SR. PRllSIDl:NTE, 
(Nogueira da Gama): 

O IIR. PRESIDiiNTE, 

(NOgueira da. O_ama) - 'Está esgo.
tada a -matéria constante d<l. ordem 
do dIa. 

Não há orador lnScrlto: (pazu;Q) 

Nada mais havendo que trat..<l.f, vcu, 
Bl1Cerrar a presente s't"Ssí.\o, del\ignun .. 
do para a da próxima. segund'~-Ic1ra.. 
a seguinte 

ORDEM DO DI,~. 

se.s-são de 3'1 de agõsto de 19>ê4. 

(Segunda>..felra) 

iillil!!I!ii!!i!i~!i!!~t 1 

Discussão, em segundo turno, dlJ 
de Lei () Bena{'\() n9 119, du 

reguJa O' ex:::rcicio dn pro .. 
Técnicos de Administraçãlll 

(Iaprova'.d>') em 19. turno, cem emende.'i 
na. sessã..o ordinárja. de 26 do mês em' 
curso) tendo Parecer nO 910, de 1964. 
da COmissáo de Redação cvm· a reda .. 

E' a. ~eguinte ~ l'e<laç§o final ção do' vencldo. 
aprovada: . t " 2 

R.eãacâo tinal dq Pro/eto de De~ I.qu~~:tl;~'~t~' c,reto Leflwlativo lfLlJ 91àê lJHi4 em turno UulCO, à.o Re. 
(n~ i6Ó~A, de 19

T
, iiã Cãsa ~4~ n'1 331, de 19-5!, pel(! qual 

origem). Sr. Se.n.edor Ne~on Macular! soli .. 
cita. que o projeto de Lei do Senado 

. Relator: ~l'. WaH~edo GurgeI nO 43. de 1963, seja. reti!e.do da Co. 

~~I~~~~~~~~~~~~i11' A COln1s5"ÚO E!presen~a a redação. fi~ missão em que S2 acha e pafse i nal do Projeto de De ~reto Legislativo Comiseão que se seguir na dü;t.r1bui .. 
n9 93, de 1964 (n9 160LA, de 1954, na ção, ou seja induído em Ordenl do 
Casa de origem). que iaprova a Con- Dia, se não depender de promtncla
venção sôbr.e Msfstéocia JUdiciária menta de Çlutra, elll virtude de haveI 

- Em discll,..são fi redar?o .f'nal.. • .qU"!" es""lado o pr.~ re"'...lent") - - - .. -- - ----.-- - Oretuttl3" concluida eJ)1re o Bras!] e "....~"U .u;;.,v c..I.l'l -' 
(pausa) .' a Argentina, aos 15 ,I~ nOl'elYlb'r~. de sem oferecer O' seu, parecer sÓ\l;'e a-

Nenhum d05 . Senhores Ben.s.dores I:' .~ \) matéria respectiva. . 

!~~~~~~!~~~~~$~t~I~I~i~i~i~~i!i~ 1961. . ' I (; ," ". :. 

ruar. da palayrn, encerro a 
Sala da." .. Se.2sões, em 25 de agózto Nota - O Projeto de Lei do Sena. 

de 1964. _ k tâttio c~rlos, Pl'esiden_ do ni? 43, de 1963, d1sx:;õe BÔbre aJ 
te - Vlalfrc(lo G1!tgel,IRelat.or - Ed- normas de Previdência Soc:al pari 
mundo l,evi, ! os tl-:lbalhadol'cs ruràLs, cria o ·lnstl-

.. ' t tuto. de Previdência e AsSistência d'CR 

Enl 
A Nli'AP AQ PARgCm Agrál':os e d~ outras. providêncÜis. 

a rcdaçao final 
3· 

Ni:llhUnl dos' Srs. Senadores Oese4 
jl!ndo fazer U.so da palavra, encerro 
8' discussão. 

. Naa havendo emenda.s, nem- reque~ 
1'1mento para .que a redação fi.Ut\1 
seja Submetida a votos, é a mesma 
dada çomo_ definitivamente aprovada, 
independentemente de votação, nos 
têrmos do art. :H6 .. A do Regimento 
Interno. 

o projet.o irá á I'romulgaQão. 

E' a seguinte a rooQção final 
j!provada: 

o projeta vai à promulgação. 
seguinte a redação 

Sr. Walfre<1o Gurgel 
A Conl/.s:;ão apresenta a redação fi~ 

nal do Projeto de O~erl?"t() LegIslativo 
n~ 92, -de 1964 (n9 122~A de 1964, na 
Casa d·! orifl1m), cue aprova o con
vênio de l'rânsit() L\yre, firmaào entre 

o 

públ1ca dia BO)fY1a, em 29 de março. JUdichirla. Gratuita, 

Discussão, em turno único, do: Re .. 
querimento 119 332, de 1564, pelo qunl 
o SI'. Seua".Q.ol' Nel~Qn MacUlan soll-.. 
cita que o Projeto de Lei do Sel1adll 
nO 12, de 1963, seja _ retirado da -Co
missão q~e ,se 'seguir na diStribtl~çâo, 
ou seja incluído em Ordem do 'Dia, 

não depender de pronuncianient-'l 
outra, em virtude de ha-ver equelQ" 

esgotado o prazp regimental Bem ofe. 
recer o seu parecer, sobre a maté'it\ 
respectiva. 

o Pro,jeto de Lei' do 'Se~ 
de 1963, dispõe sôbre a 

dos trabalhadort'.8 no( 
emprêsas e dá. outras pro. 

os Estados Un!dcs do Bra.sil e a Re... ~~~;11;'~~~~~1~~'~:'~~~; [l Convencão 
d~ 1958. o .Bra~n I e a: Argentl-

.~~~~~~~~~~~~~~~~l~ Alres, (lOS 15 de no .. 
. Sala das SC:s5e.s, em 20 de agôsto I u<,,'nhrn 1961!· • I 

de 1984, - A..1tiô;tio Carlos Presidente ~te Pecreto Legislativo (Levanta.se· a se.~sc7.o às lã 'h04 

- WaCtfredo Gurgel, Rele.'tor ..: Ed ... ~~~~~~~V~lg~O~r~ne~.~d:.tt1.~d~e~~su~n_p~u~-~_~T:a~9~q,~4~o~m,,-.i~11~u~to8) • mundo Levi. r r ~~~ __ 
Remtor: 81' \Valfçedo amge1 . 

. A ComiSs~o apresenta a redação !i~ 1~;i.I~l~::;;~~ll~tficiiif:;';J:~~~. na} (io ProJeto' de D02creto Legislativo I: 
no 91, de 1~64 (n9 1211~A; de 1964, na. 
Casa de orlgem), que aprova o Ins~ 
trumento, de Emenda à Con!otitutçã-o 
da Organização ~ternac1onal do 
!Ioobalho .adotado- pela 460. S"essão da 
Ponfel'ê:q-cla Internacional do Traba .. 
Ih?, re"llIzada,· em Ge~ebra, aos 30 do 
~es qe lunho de 1M2. . 

Sala das Sessões, e~n 25 de f1.g6~""'ro 
Je 1964. -' AntOntD Carlos Presi ... 
lente. - Vlallredo Gur(Jel, Relator. 
~ Edmundo Leui. 

".ANEXo AO PAREOER N' 873'64 

Faço saber que o Oongresso Nacio~ 
flaI aprovou. nos têonos do art. 66 
1t9 . r. da COIl.'Stitu'..ção Fedel'al

l 
e ~ elÍ, 

s. ........... . ............. '" 

........... , ...... " ..... .. 
Presidente do Semtd'D Federal 
mu'go o seguinte' . ' 

DEORETO LEGISLATIVO 

NQ '" de 1964 

o Cong-res$o Nacional decreta: 

Art. l' E' aprovado o E?ny.én!~ 
Trânsito. Une, entre as Estados 
c!as do BraslJ e • Rep~bllc.· d. 
via, assinado_ em La paz, aos ao \ ~'.~~~~~~~,:tl:o~~scar To~ni 
março de 1958. I~ de Secretaria 

Art. 2~ !::ste Decr~to LegiSlatiVO fi partir de li de 
entrarã em vie'ol' na dr3.ta de~aUA »U" (DP .. D21 .. s.n.' 

I 
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pamião, Eizerur e E;zenildes, a. par- licita licença para tratamento de ~aú
~,1r de janeiro de 1964. (DP';'798-64). de, no periodo de 3'J de junho a 6 de 

Edmlr Simões Conceição, Auxil:.e.r julho de 1964. 
de Encadernado!, FT-5, em relaç9.0 DP /349-64 _ de JO!ê Vieira aos 
n seus dependentes Wagner e stelle Filho, Motorista-Auxilia.r. PL-
(~ partir de janeiro de U134. (DF'-173 solicita o cancelamento de 
de 1964). I)P"830 I ,~j,iri:~,-!,~;r,1li'a em relação a seu' fi-Deferiu O requerimento nO 
de 1964, em que' JOão~clf~~r~~:'i~~r~~ I fmveira, Ajudante de f 
f,oUcita abono de suas 
das no período de 11 
de 

"Jairo Barbosa Ma.tos. Ajudante 
l'Drtar!a. FT-7, ocorridas nOS dia.s ov" I nl0llVO 
21 e 22, 

Maio de 1964: 

José Franclsco de Assis, Ajudamo 
eta. Portariâ. F'I'~7, nos dias 11. 12 
13, 

Iracema Soares Pereira, Aux1J14r ~'I &~~ 
i:~ocretarla substituta, FT-5, no dia ro;-~~~~~,~~ 

Junho de 1004: li, 

Iracema Soares Perel:ra, 
Secretaria. :mbstituta, FT~5, 
23 e 24, 

L1CUrgO Manoel Corâ, 
~T-B, nos d!a.s 19, 2Q e 21, 
I'ando licença para. tttatamento 
63.Ude o dIa 22; 

Maria ceJ..i.ne, Figueiredo, Bibliot,e~ 
eé.rla SUbstituta., FI'~3, no dia. 30. 

Julho de ,1964: 

Clemlldo Zefer'lno Alves, ... .nn"""" 
dOl' ç,e Ar RefrIgerado, FT-6, 
6 (s4JS), 

. Demerval Gomes Ribeiro, Servcnt, 
da. Admmistração, FT-8, no --:;".0'," __ 

Gonçalo de Melo Araújo 
Aj'miante de Portam, F'I'-'l no 
81 ' 

Iracema. Soares Pereira, Auxlliar 
Secretaria substituta, FT--5, no dia. 

Ilde!onso Rebouças: Lacerda, 
l!ar de Secretaria substituto, 
no dIa 27, 

Ivo Teixe1ra. Oico, Auxll!e.r d.e 
eremr1a substitutQ, FT-5l. nos (Uas 
31) e 31. 

Jofio Azevedo da. Silveira, AiUd!tUtel 
de Portaria, PT-7, nos dias 

José B!spo Sales, Ajudante 
tar1a, F'T~7, no dia 31. 

José FrancisC'o de Assis, 
de Porroria, FT-7 nos dia.s 
l~), consid'erando licença para. 'tI,at.-1 g'Sl"~',!,:,.i( 
mente de saude Os dias 17, 18, 
m, ' 

Lêda. Ferreira da Rocha, _ Manoel Izidoro Pereira, Auxiliar 
de Secretaria substituta, FT~5. Portaria, PL-9, no dia 30; 
:31, Vict or Lobo. Auxiliar de Porta.-

- Licurgo Manoel Corâ, Expedidor, PL-9 nos dia.s 26 e 27. conside-
FT_8, nos dias 9 e 21; licénça para tratamento de sau~ 

- Lygla Camargo Falbo, Aux1l1ar os dias 2'8, 29 e 30, 
de Secretaria Substituta, FT-5, no dia Abonou, ainda. as faltas relativas 
28.:.... OrUno Josué de Lima, Servente ao mês de julho de 1954 dos seguintes 

funcionários: . 
da Administração, FT-S. nos dias 29, _ Victor Loho, Auxiliar de Portar 

2.~ 

Comissão dos projetos 
do Executivo 

REUNIAO REALIZADA EM 20 
DE AGOSTO' DE lBS4 

o 
da Câmara n Q 121 de 

!lDanciamento 
I!rnul"essão de jornais, re'vistas 

,~ 

os e~clarecimentos agoro).. p~di::lo.s pelo 
eminente sen!ldor João Anip,n-o. 
Anotei as per3untas de S. E;,a. e. p.a .... 
ra. respondê-las, peço permi" s1? p'J.;! 
explicar as origens dlJ.. Rewlnçc.o .ou 
mero 1 do extinto Consç;>o de l\1in.s
troJ. 

O papel de imp:ensa sempre rece. 
beu do lCJiShdor um trotamento cs-. 
peclal. A Conltituiçã,o ccr.cede-lhtJ 
isenção de dll'eitos de importaçào, A 
legisla~fto ordin~r!'J, as egUr~H,:"::'-Jhe 
câmbio p;~vlle:6iado para aqu slçao .1') 
exterior, Em 1957, quando se e!abJ
rou a Lei de Tarifas, prc'Curou-se a,'\
segurar à imprerul Im per;::t.d3 (.ia 
,:1dapt3çfa ~ nova taxa c..:.mlJ,aJ, O 
COngre~so e o' Execut!vo lec:ml1ec~. 
rem que a imprensa nao podcda ~L
portar o impacto da nOVa. tl::~., ~..Jr 
iS'.O. ao.".jo:nais grandeJ fOI concEd~do 
o pr'.lz(. de do:s anos 'para 9,. ad,l~,d
ção e aos pequenos o de clnc{'I nn::.'). 

No govJrno Jâ.n!o Quadros, sur;wt 
a Inst. uç'à.o n Q 204 da SUMO<.., CO"lu 

REUNIAO EM 2{.. 8 1('''4 conseqüsnc!a da denúncia da taxa de 
• • • ~V 'p::tridaje decl.:uada ao Fundo Moné-

O SR, pRESIDEYrE (JOão Agrtpr: !-ár:o Internacional: A taXll cam.b-!<.! 
- HJ,vendo numero lec-al, es~a t':;'!'a o pr.pel de lmprenza dupllCJU 

a ses~ão, e o sub:Uilo ao prcdutol' de papel n~-
cional foi ab::lido. Logo ap6~, v[)·o e. 

a leitura. d'J ata da Instrução 119 208 e a sftua.ção da ml~ 
e em seguida. {lp~o- prensa se tornou verdadejramEn~_~ 

dramática, Mu.ita.s emprêslS jo~'r.':
list cas se vi: am às portas da falên
cia. 

A imprensa sol:c!tou, então, ao go
vêrno providências que am-o-r(ecS..:i ;;m 
o choque, 

Tão grave eza. a situação qUe mUI .. 
tos jornais recorreram à Just:ço. con
tra o ato) do Executivo. O ap8!O PQ 
Ju;\!ciá'\'), naquela ocasiãO, er.::t Um3. 
temeriadcte. O então Pl'e.siden' ::ia. 
R-epública determinara ao Banco i~ 
Brasil que não operasse cem os Q.ll~ 
lmpugna..sSem seus aoo.3 1rante }'t ... 
diciárlo, Mas, a situação e1\1 tâo ;'1'
gustiosa que nUmerom3 jornais ,-:e. .. 
liberal'lul1 correr o riSco da. sançj:: e 
!mpetn.l,.{m mandados de segur,:o:.r.çJ.. 

Senador a fim de que lh~ fÔ<:3e as~egul'c d<. o 
períOdo de a.daptação estlpuladn na 
Lei de l\1rifas e que deveria p:et'a .. 
leeer mesmo em face das In.:.t-ruÇ~~; 
ns, 204 e 208, Em S. Poaulo, dez-enas 

_ No· de emprêsas lançaram mão do re. 
Freitas, iI1 Do- curso t' no Rio. o -ilustre jurista Dr. 

Executivo l'€- Seabra pagundes fêz o m'e::no em fa.
o Projero 121 de 1964, de inic,a~ Nr de seus Jornais, 

Uva do Poder Executivo, pr:pondo fi· Movirr .. :l~avtr.l_se os pr::cz.:sc;s r.1 
nanciaIp.ento das emprêsas pr?prle~ Justiça e inic:avam.se cnteml:.ni.n~;;s 
tárie.s de jornais,' rev.Lst·JS e edltor~s, com o govêrno, qU':lndo .so':>r:";~:f) a. 

livros, na ,base_ de 30%, pare. aqu~"'I,e!1unc:o. do Presi~rnte ,lan:o C:'.l!l
siç'\.o d3 papel importado, ou adqm dro.'). 
rido no País. 

Da. expOSição de mot:vos. do pru~ Quase aO mf'smo tempo, i:r·r os 
que 03 d!sposit, s de Juizes pa.ulls~a..s concediam as l'U-

figuram no3. Re.3.01ução uaTes pleiteadas iJe1os)ornru-... O tato 
1962, do Conselho de Mims.· I el}cheu ~e pre-ocup.3.çao () /11)\(. (!ov

o Sr. Minl.stro da f!'e.zentla . verno, pms fOl. colls.úeraao .flna .1 j(',l. 
':-C'," "'-p-or iniciativa legisla.tiva, em ça às Instruçoes n"-. 2,04 e .2"J .: .... ,3. 
virtude de reclamações 10 P.es.Q"E:nte deIlulH L~ era con~idera::n r.s
do' Sindicato das Empré!,lb Jo!n:\lís~ arnc":9t.. às re!açõeb com o F,t:l.'L ~\!o-
tioos em rélação a conduta do Banco nct1rl", Inte~~-,·Jc DoaI. . 
do Brasil, quo Ij tvia su...~cn;iido o re- N_os e~t~n'l~rnontos mB.ntlJ~s c .;n o 

3ü~ 3~~drO Alcântara Rangel. Emen- PL-9. no d~a 14 ', 

dador. FT·2; nos dias 27, 28 e 29, con~ Etelmino poorosa, Estoquista. Gostarium03 de saber qua1 fo l o 

ferido financiamento. cntao M:n-.strQ da Fa.zel,ld.l, ~!, \Jal
ter Moreira Salles fOl u'!entaú": " mo 
solu:;éo para a cris;:; da [mpn'l: a a 
conc~s:ão de um financ::.men' ( , JS 
jnrnais, para compra d~ p3.,?: ~ .. l-tl 
pi'azo de ~rLs anos. [l,1ru>. tIl) ··o..;m .. 
pentiação. o govêrno exigia a rj ''''':s .. 

siderando lIcenca para trat·amento de dias 27 e 2S: comportamento das cmprês.3,'; e do 
~úde O' dia 3Q, ILe~~st!'t':~~,~;I Siquelra Lima, Oficial Bane, em relação ao "istcmJ. de fi-

no dia 28; n9.nciamenro contido na Resoluç['.O 
AgOsto de 1964; n Q 1; Quantas emprêros recorlerttm .1 

- Manoel Corrêa Fuzo, Auxiliar de êsse financiamento; Se ~ôdB.S .!lt:. .. - AgUdo Baptista de SOUZia, Expe- I LiJm.,"za, PL-ll, no dia 28', 's I 
di obtiveram fmanciamenro; e a ~u!~'l 

dldor, 1'''T-8, no a 6; Riza Baptista Dutra.. Ofi- delas deixou de obter o fin:mc~aIn :1-

''leia de t,ôda':i as ações judH:i.~,~ 1'119 

pudes~e:n1 atingir as Instruçõ','s nú~ 
- Onofn Ahe.s de Freitas, Aju- , PL-3, n. d", 27,' to' õ I 

d t t ·- = 7 dia 3 ~"'fl; Se pagaram as pre3taç e~ vznc ~ :tn e da por ar.u.. ,L'-,L-, no; perel'r., Auxill'ar d (Com' o ob]'et'vo d's j .... _ .. ~l. c-a das nas épocas e~e ... :'· .,,; !ull1S '. J ~~. , ... - , - Pedro Mi'me1 da SIlva. Servente dI bt ' d' _ , 
no a 22' "" g' ar.ntl'a" que _ Banco do ·3','1\"} arycnaS o er con !çoes :€ sa ... !''' 'lv~n~ 

meros :':!H e 20J. 

d',' Administração, Pr·B, no dia 10', ,.~ _,. 
• pediu às emprêsas por O::,'t",'th' (' y' cla, a fórmula foi ace:ta e ') CQ'l (;;_ -, Prudêncio Serra lWdrlgues, Mo- - Sebastião Ma!a de Almeida Con~ Ih d MI j t b· R' o 

respectivos contrato.; Quantas ~m. o e n s ros :'\IXOU fi. ",..r •• W,~ tcrista Substituto, FT-5, no dia 4: traIador Gráfico, PL-6, no dia 27, prêsas IH) Estado da GuanallRr., tdlenl T" 1. ti'c 23 de março dp 1:J(i2 a 
- Ramlro Manoel e Silva, Aux1l1ar Abonou, ainda, as faltas relativas '[ m IIr d' t Im b n 

jus ao<; beneficiOS do projeto qni' es· I::! \::.,>se a o pun a ~os ,',a • d~ Secretaria Substituto, FT~5, no ao mês de agôsto de 1964 dos seguln- tamos diScutindo e votando no .>1:- didatos ao nnan ~inmento u de ,;~ttr)_ 
dia lO, tes funcionári'Üs: nado. ct- de ~uafsquer apoios ao Jud ritrlo. 

Diretoria do Pessoal. 26 de agOsto ae - 1\IIyriam Gurjão de MelO. Oficlala Eill- C( .'1seo(iêr::cia, flS emprê!'as 'nt-e.-
U'&t. - Rubens Pinto Duarte. Dire~ Bibll0-t-P,('ária, PL·5, no dia 12; O SR. CHAGAS FREITAS - Sr. ressa1n'l de.'"~stifRm Imediatamen'e ctn!! 
lor, _ WilHam Lima Macha<io Newton, Presidente, Sr. Relaror Srs. Senüdo- m<lndado~ ia "e~uran,;a Imp:,' :'ldC's. 

O Diretor Geral deferiu os seguin- AuxilIar Legtslatlvo, PL~9, no dIa 12. res, Aqui vim, na qoolidade de pre· C'1lJ'lC('('U cn'ãf1, para os ir-;,ne's. 
tes requer.lmentos: Diretoria do pe~oc'2'l. 27 de a:Jôsto s~dente do Sindicat-O das P:mpl'êS!1J um'l "'erdarleil'a "viacruc:3'" Durtln 

N9 DP(796-64 - de Ad,olpho Pel'ez, de 196·-1. - Ru.bens Pinto Duarte, D1- Prcp-::ietárf:l:; de Jornais (' Rev's~,3s ) [um Ano. ou f:cja, ele mare') do 1962 
"ra.quigrato-m.evisor, PL~2, em Q.ue .w~ ___ -J Estado da. Guanab'ara, ~a prestar a março de 1963, os SIndicatcs ú'~ toq,o' 
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o pais foram ao BD-'1CO do. Brast.!. côr poU ... 'ca, a mesma chance de 80- Creio que, na e:<pGslção por mim Em 1.0 de maio de 1964, estávamos a 
6.:) ~ü!nis~ério da Faztd~J.a e a Presl" brevivencia, al~"iando de alguma for· feita foi 'minuciosamente tratado o um mês 0.';::. revolução de 31 de março. 
dl"~1c_a ua. hepublica, ex.g,ndo pura e ma o novo imp.1cto do encarecimento assu-{üo. I __ Em um período de agitação e nin-
ti~hlp_2;:mente u execuçáo da Resolu- do. papel. A • O Banco está com dívidas de mui- guém aereditava mals que fÔSl3e CUIn-
ÇL!J 11.° 1, íruto. de un~ acõrdo. ~n- Inicialmente. o governo eslava clis- tos jornais vencid:;,S. A exceção de prida a. Resolução n5' 1. Na real1da· 
qm,nt3 os jornais havmlli cumpndo posto a ex~:;ut.ll· ri. Resolução nP 1, do:s, como já d'issc I todos os demais dt, muitos jornai.s tll~~ cogitaran~ ~a 
e, sua p:lric, desistindo das medldas cmborv, desejc..s!,e cobrir-se com uma estão -c'Jm .:.;uas di'/idas vencidas no apresentar as esta s leas ato 1.' e 
judiciul.3, o go\'êrno pro~elava O Cllm- autorização leg~slativa. Para isso, o B<'.nco, J maio. 
pnrr.ent.o da sua. Executivo enviaria projeto de lei ao Há a re~a:tar que a sitm'.ção dos O SR. JOAO AORIPINO _ V.Exa, 

Nesse intervalo, muitos jor1'l.ds do Congresso, nos têrmos do Ato Adic:o- jornais nõ Eftado dq São Paulo é mais é presidente de sindicato, é di:retor Ue 
int2riol" cerraram as pOl'tas. A máio- na!. Como, porém, os efeitos da nova deliC'ada. do Que nos outros Estados, emprêsa jornalistica e é deputada fe
ria dos outros teve de apelar para o Instrução (270) seriam ~mediat!?S, o tenuo em vista o drande número de deral. Admite que as emprêsas, mes
cr{dito particular, levamandl~ recur- Banco do Brasil concederIa um l,aan- periódicos do interJ)!", que usc.ende a mo as que c;stão em condições nH~:!s 
IaS nos Banco3, a juros muitel maL:. ciamento irn.edio.to a curto prazo, a çêrca de 800. _ I precárias em virtuae da m'Jdifi('"~ça0 
elevados que os previsto~ na Resolu- fim de Que os jornais pu&es::em con~ . ,~ da taxa cambial para J)3p0I, té-m can-
ção nY 1 e. portanto,_ COlll· vultosos tillUal' a adquirir o seu p:lpe1. O Banco, para qOl1cessao do ~m~ -dições de saldarcm seus compr(Jmls~ 
prejuí~os. A fórmula foi aceita, salientando os préstimo, relativo ao primeiro penada 50s llssumidcs nos têrmos dessa lei? 

Em março de 1963, quando mUitos jornais que a execução da Resoluçij.o exig.iu garantias qu~ foram ~adas nn O SR. ClIAGAS FREI'I'AS _ Eu 
Jornais já Be aprestavam para. ir exi- n9 1 tinha como ObJetivo corrlgor 05 I forma do regulamento, .garnntIas essas acredito que sim~ Elas vão pl'ocu~a.-r 
gir, na Justiça, o cumprimenta da males causados pelas Instruções nú·ll'CP~·esentadas por maqumus e por fazer uma série de modificaçbes" de 
referida. Resolução, o Presidente do melaS ',",1 e 20B. enquanto as demaIS \ aVaIS de seus diretqres e dos majores adaptações na sua economia. Os jor
Banco da Brasil, Sr. Ney Galvào, co- proviM!h'las ohjetiv:\vam amortecer ,ac:oi11stas. nais de São" P::1.ulo já aumell1.aram o. 
municou acs Sindicatos que o Banco o .impJ.ct,:) ?a lrutryçi'l.o nQ 270. Df" f O SR. ME:Vl DE SA _. E quanto às preço da vellda avulsa ..... de manei~a 
faria o financiamento do primeiro acordo, gO\erno e lmprel:1m , quanto empresas editoras de livros e l'eViS-jextraordillárla, bem como o preço un. 
período previsto na Resolução 0962- a êsses pontos, o Execut:vo cumprIU t~-? 1 publicIdade c das assinatura/;. 
1963}. mas, apenaS, pelo prazo de !lm o compromIsso (l remeteu ao Congl'e~~ .::. , Tantas são as provicténcfas, que 
ano. Como os Sindicatos protestassem so o pedIdo de autorização para o f 1- O SR. CHAGAS ;pREITAS Elas eslão sendo tomad:"s para enfrentar 
e salientassem que aquilo era odes- nandament.o. têm um sindicflto 9ue ?.e~a por seus I cl'lse, que a Imprensa. está :atraves:-
virtuamento (."Ompleto do auxílio a E' preciso at€onlo.r-se em qne o pa- intel'êsses. Na~a 1;I05SO. m!ormar a saude, que acredito q"l!c sim. Ar.1lO 
médio prazo prometido pelo govêrno, "'1 de imprellsa sempre foi a merca- respeito das edItorf"S de. hv.ros. As re- que eln está- em condiçoes de; enfren
o presidente a'o Banco do Brasil res- daria mais atingida pelas lnstruções vistas estão no me~ Sindlcato e ro~ tar as dificulClades. 
pondeu que a Resolução n.o 1 não da SUMOC, após a' Lei de Tarifas. raro atendidos. O Govêrno. propõe na n:.en.sagem, 
podia ser totalmente cumprida, pOr- Enquanto o pe1,;rólí!o e o trigo rece- O SR. MEl\! Dl:1 SA _ Os finan. para o empréstlrno anterior, um p~. 
que os pareceristas do estu.belecimeu- biam tratamento espec!al, com auto- ciamentos foram serpp:re feites na base riodo r;té carência até janeiro do pra-
to achavam que ela. infringia o . re· rização para o .fechamen~o do câm· de 30%? ximo ano, com pagamento em S6 pres~ 
gu!ameltto 'da casa. Poi-Ihe ponderado bio, por detel'l1ünados pel'Ícd'oa, o pu - tações mensaÍs e, para o segundo em. 
que tal alegação·nãq podia prevaJec:él. pel sofreu sempre o impacto imediu- O SR. CHAGASl FREITAS - Os préstimo, depois da lei em vjgor, ca. 
pois, durante aquele f\no de pl'otela- to das; alterações das taxas de cimo jornaiE foram rudemente atingidos. rênC'ia de um s.no e 36. prestu(;ões 
ções. o Consultor Ger:;,l d:? Hej:úblicfL b:o. Quanci'o se calcularam Jsses. 30%. ba- também mensais. 
emitira parccer, opinando pela t.ütal As proviàên~!a!) 2.iustad.as pelo gO- jsea.dos ~na ajuda I que esperávamos A Câmara está apreciando o. pro:
aplicação do mencionado ato do Ex.e- vf;rno com a Imprensa sao indlspell- obter do Banco, através de medida jeto Maurício Gonlart, assunto da 
cu1;ivo. Replie-ou o prcsente jo Hncn s:'t, ... els & sobrevü-ên"cia dos jornais. O jUdlC'al, respeItando-se o prazo de maior impOl'tâucia' que o Congresso 
em carát.er definitivo, que os -'.!lUpr6s pD.pcl nacional (IUe custava CrS 127,20· adaptação, êsse cálCulo foi estimâdo vai ter de enfrentar. i:::;lo é, facilitar 
Mmas somente seriam .:;:oncedidcs pelo o quilO, passou a Cr$ 150,00 tão logo sôbl'e o preço efetivà do pa.pel naquela a. montagem de oulras fábricas .de 
prazo c:'e um ano, mas que o g[)vê~na s~ concTetizou a abolição de subsídio ocasião. Na hora de se fazer o con- .pápe1 de imprensa no Brasil. ~ 
se comprometia sa]el',,<;,nente 3 \?7jfl- ca.rnbial. Custa.va Cr$ S.OO, quandO trato, o Banco" fixoul arbitl'àriamente o Ainda no Govêrno passado; já con~' 
vá lo P':)!' mais dois pcríoofJs come- ent.rcu em vigo:r n Lei de Tarifas, em preço. Como preci.slavam do funcio~ \encido de !ue a Resolução n.o 1 não 
cut.ivos de um ano. até at,ingir-'l!' (I 1957. Em ~e~e anos, passou a custar ciamento, os jornals acataram o esti· seria oumprida e como se· aprox1.
prazo de três anos estipu!3do na He-!~-)o t'&'les mni~ Aumentou 3.000%. en· pulado pelo Banco,jmuito aquem da- masse o vencimento das dividas no 
solução. . I q1mntQ o dólar- subiu apenas cêrca quilo a que tinhan~. direito pela Re· "Banco ,do Brasil pleiteou a Jmpl·en-. 

A quase lotal:dade d;1~ jOl·l''li~ f.1i l de 600%. solução. I sa .da Câmara medidas semelhf1,ntes 
Obrigada a aceitnr :\ fÓl'rrlulrt, sob 'lo s1tU\l{,.ão dos jornais ê, pois, bas· ;" adotada com os t.riticultores e ou ... 
protesto, pois OE; Cf l '-'""'I_'omi!'lso~' com \ ta:lte' del i c'1da. Qualquer mu~nça na "Quando farão jus aos beneficio..,;"? tras classes tiue foram beneficiadas 

t ' I - Jh t d i I ' t o Parece-me que fdl. outra indagação, os bancos par lCU are,'s 11:\0 ~.:: p'"Jr- eCOllom n. e um .or1lfi eXIge emp , . com empréstimos a prazo longo no 
mitiam esperaI mais. t!:Jes vivem do prOduto de sua venda sua nobre Senadol' João Agripmo.. Banco do Brasil. SU2:erlu-~ a tr.ans-

d g'" f ' I' "t d Farão jus aos beneficio.s tod'os os -E assim, e:n m$rço e 1 ·.M, Orflnl :1.vuTsa .. ITIC ll~IVe assma uras. e os . ferência de.s!.as dívidas para a C'a,r-
, 't d t d d J·ornais. Há muitos· ,Jornais no fnte· nssillados os primeIros con~ra O~ e 1nllllCiGs. Os numen os e preço a teira rle nrMit, AgrfoolJt e Tnr'll1strlal 

financiamento pelo Banco do Bl'asil venda avuls", náo podem ser grandes rior, com tiragem p~uen:1, rudement.e rloquE'le fst3belec!mento, onde. de 
Cumpre-noF' ressaltar que t!.ldo o nem constantes. pois afetam :::;empre atingidos, mais ainda os do norte e acôrdo com o regulamento, n.f\dla....'1l. 

J" ,- d UI"!'" do ' J - Q t à P bJ' 'dade é da nordeste, onde o p!1pel chega por l"~ que se e oa expOS!çO,0 e c' .v,·s . II Clrcu açao. l~an o ' u IC' . , ser .amortizadas no pra.zo d!f',' oito a. 
' 't d F • é t It d J' d d d ~,um pre"o muito altn. Na semana pas~ Sr M1ll1S ,ro a 'az(.. ~a a ('''''pres- ur [:e or rn-u ,o e lca o. epen e .... a. ." dez an~,", .""'m risco para o.Banco por-

á -c d d s3.da, chegou-nos !~ eOlllun1ca~ão de w .:...;;-
!; ~O da verdad'e. . prog:ramaçoes anuais os grnn es I ã que havia o p-enhol" lndu.stliial rl.llS: 

Firmados numerosos ~on,.nHI)S r€:· anunciantes. que um jornal do .RecUe n o mais m.t.auln,s _ 
I . i' . d d ti iria t"..onsumlr papel nacional, e que a C~~~~~lt~O igfe~~l~l~~ ~ce~~II~d~l '~1:1 ~i~a '? SR. ME~ DE S.<\ - E fiS assi fria importar rXl.ne1Iestra,ngeiro. espe- Os .1ornais, principalmente os das 
• ex"cuç"a'o da R·e,'oJuca·(, ctn CO~Jsel1-)1" naluras tambem. cialmente dos Estados Unidos e do grandes capitais, têm máquinas Q-qe 

~ - ~ d' I valem centenas de mHhões de cru-quanto ao financiamento 1.0 'eztrf;ã~ O SR. CHAGAS FREITAS - E as Cana a. zeiros. O Banco do Bra~ll· estaria, 
Foram M.ix~d,as il.lst.ruçõe" pel-:1 assinaturas também, como lembra· o O SR JOAO AG~IPINO ___ Depu- port.anto. garantido. , . 

Banc," do Brasil- sôbre o a~sU!1to. Ma,,;. nobre Senador Mem de Sá. putado Chagas Freitas, no projeto do Essa emencfa já foi aprovada n3 
o ç:-ovêrno n<:!"'- outorizou a opera('ô:'\ Quando os jornais aumentam o pre- Govêino há um dftposítívo em que Comissão de Economia da Câmara. 
prot.elando-a mê,$ a mês, apesar das ço de súas tabelas de publicidade, se estabelecia que s6 fartam jus à Os jornais não quiseram porém. 
rej~?'r:3d.'J$ llfirmaçõeE de quc ol'dena- 13<"10 não pra.dli2 resultados irrrediatos obtenção d'o financ-~amento os preten- criar ll1aiores problemas ao Govêrno 
Ta R sua· efetivaç.1io Cheg:::Imo~, ~~'im sôbre .sua receita. Muitos anunciantes dentes que tivessem :npre~entado prova ~gora. Como as negociações foram _ 
a ;':1 de maro.:' 0" enrrente ano. ven· mantém as mesmas verbas, em seu ~ uaI .. da quantidade em papel real- feita~ na base ,de entendimentos den
ccndo-se assim, Os con"'".!'atos réln.tivos mente utilizadA nela emprêsa, no pe· tre. da maior lealdade não quisemos ~otal, pUblicando pelo mesmo preço 
ao primeiro períod'o. mellor nt'mlC;o n""e anúncios. Geral. rfado de 19 do" abril de 1962 a 19 de ) entrar em maior ampliação de be-~ 

A novfl. administrac:ío do Banco do mente,!) total da verba ~Ó é alterado abril de 1964, até uma determinada nefícios, pedindo tão somente o cum-
Banco do Bt·t.sll, respeitando o com· no ano seguinte. dr-ta. -! nrlmentn d.gquilo que jã constnva nlt 
promisso da anterior, não executou as O SR' CHAGAS ~REITAS _ 19 d.e Resolução do Cçmselh .. o de Ministros .. 
dívidas. cobramlo apenns os 1uros, eu- Quer dizer que os jornaiS neces- ma'o de 1964 1 :- Com a complementaçao dos flnanc1~ __ 

-u- • sitam senl)')l'e de um prazo longo para I. 'nentos a curto prozo que "ilo ,craa quanto os Sindicatos .--las empres8.s ..l. ~ ,. , , 
solicitavn.m ao ~ovêrn() i'. execudlo d~ as correções de Sua economia-o ,Foi O SR. JOAO At;rRIJ?INO - E a "!uspen~os abrutamente, segundo com-
Resolução n.o 1, em <;lta plenitll\lr. reconhecendo isso que o governo Oâmara alteroli pm'* trinta dias após promisso do próprio Banco do Brasil. 

Apenas dois .Jornais pa'{arn.m r. nr;n- assentou com a imprensa as referidas a aprovação da. "présentE~ lei. .' Acredito. respondend'o agora. de for-
, , f "O E t d d S P 1 " nrovidências. E,-;sas são a origens da,... .1 . ma concreta. que os .Jornais se nchlm 

CIPa,.: oram s,a o e . ::m,o Mensar:em do ExeC'utivo. sôbre a qual O ~-R . .cfIA~AS "'~I EITAS - DeVIa em ci'lndiçõps de saldar essas dívidas. 
e <lA Tarde" éste da Bahia. v1m prestar esc]ar~cimentos ao nobres ser aR vIgenCla. C,SR. :M"E1Vr DE SA _ Os nequp-nr.<:: 

Mas a situação se tornou afndn Senadores, tendo aqui ao meu lado O SR. JOAO tiGIUPINO _ E' uma jorna~s ta'vez tenhflm majores dif1-
!!lais grave, com a decisão d'o g.~vf·r' ,. o Sr. Roberto Santos. preSidente fI!11 ill1propried'ade da iedaçiío que deve culdade.'l, V .Exa. náo acha? 
de abolir os subsídios e·ambiais nO p.e- exercício do Sindicato das EmprêsR<> ser corrigida. ,Já a!;sina!ci para fazer 
tróleo, ao trigo e ao papel de irnpl"E'n- Proprietària3 de Jornais e Revista~ do a devida modifjcfç~ip. 
sa, o que se consumou com n. Inc;- Fstndo d'e São Paulo. 
trucão n.o 270 da SUMOC. Tal nrovl- Já focalizei quúO difícil é n sitU:1- O SR. CHAGAS FREITAS - O ar
dência foi anunciada aos .fornpl!" f:.lm çãl" dos jornais. com a ·elevação dI'} tígo 10 do projeto li a repetição pura 
reunião com os Ministros da F:l~f'nd'" preço do papel nacional de Cr$ 107,20 e simples do·parágrUfo 7.° item n, da 
e do Planejamento. Nessa oPOltunt- o C1uilo. nara Cr$ 150.00. Resolução do Cons{!lho de Ministros. 
dade, foi declaradv, entrehmto. 01l.e. 'Tal fato levou o govêrno ao tabe- N"aqu01a época 1.0 de maio, era uma 
reconhecendo as novas dificuUade~. lamento dêsse prOdut.o ora fabricado data futura. Então podia-se dizer: 
que adviriam para a imprensa, r ê;'1- nela govêrno. as quaiS cert.amente me· "obrigar-~e·ãf) a apresentar'. A razão 
vêrno estava disposto a amnmá-la. recerão a. aprovação do Congresso, maior porém, não t esta. Passou a 
Não pocl'endo manter o subsídio cah1- A~ primeirB. Pfll'te de SUa pergunta, ser l'I data pretérita. Se .;e mantives. 
,bial. o govêrno desejav~ proPol'('lnn!"l' Sr. Senad-'1r João Arrrinino foi: "Qual)se a data passada, podia parecer oue 
a· tqdos. os jornais, sem distin('ão de o comportamenlo qo Banco". io financiamento tinha enderêço 'c~rt6, 

o S'R. CHAGAS FREITAS _ O Que 
êles vão obter são financiamen·tos- l"\f'
lativamente pequenos. mas, Fe'lIl dúvi
da, t.erão g:rande~ dificuldades, 

Chamo a abmcão das Uustll'f>S Se. 
nad.o-rfS p-ara O problema dos jornal.<:; 
do Norte Os ~r.andes .iornals, conse· 
<;uirão {'." me:05 nece<;sári-os nara. so
hrpv··-p"l'. ma~ 00 nequenos. do Norte. 
e do ~"{)"{Ie,>te. c:e O dól~'l" fõr fI. Cr~ 
2.001').00 €sta"l'80 arruinados. ~ste é 
outro nroblemR,. que deverá ~er en~ 
fJ"i€nta.do Delo Con~-eSsO NacIonal: lt-

, , , 
( 
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a scbl'tvhGncia ou nã.o da p:oquena 
Impren:,3., no Brasil. 

O SR. JOAO AGRIPINO - Estou 
s.ltisfe:to, Sr. Presidente. 

O SR. CHAGAS Fa..EITAS - No~ 
bre Sena.do!' Jcã-o Agripino, hoj,~, pela 
manhã, recebI telefOnEma de um as-
sesSOr· do Presidente do Banco do 
Brasil, Dr. Levi MEsquIta, c·Ctm q'lêm 
sempre tenho. estado em contato para 
<liE~Us.:ã.o do a~unto, f:le me chan!ava 
a atenção para dois pontos (io pro
jeto. O Banco, detej-csQ de que não 
ha.ja mal entendid·C) na Execução da 
lei \'ai sugerirr duas alteraçães em 
dois artigcs para que flque mai..s clara 
a sua redn.çã·o, Um dos arti.gOs é jus
tamente baseado em lei de 1959, Que 
amparou os tritlcultores, autorizando 
o ·Ministro da Fazenda a oferecer ao 
Banco do Brasil, em nome do Tesouro 
Nacional as garanths necessá.r1.aS e 
baixar tnstruç:õcs paro. a fiel ex.ecl1ção 
da. lei. Sub.stituir1.a a redaç.§..o atual 
do art, 13, que diz apena.s que o Mi .. 
nistro blixará. instruções. O outro d1S. 
positivo declarará que, nos contratos 
de financiamento. () Banco do Brasll 
adota,á as bas~s de a,dian;ta,mento ad~ 
lilitidos sôbre as gal'antLas reais o!.e-
recida.'I pelas empr&!as beneficiadAS, 
l'e.speltadcs OS limites esta.helecidos na. 
lei. 

E::sa3 duas a1te..:nções faeilítar-§.o a. 
aplicaçã.o da. lei -e corr-o elas os jorna.is 
e..',tâc d~ pleno acOrdo. 

Aliá.'), ouvi do Sr. Presidente da R-e
púbHca o. declaração de que deseja 
ampa.rllr tôda a imprensa, setn.di&tln
ção de cóf polItic.a. 1.'\ g,arantla. será 
dada a tod.os, apenas o Govêrno nllo 
qUEJ' sub.s:d1ar a imprensa. 

O SR, AURIlLlO VIANA - Sr. Pl'e
sidrnte, o art. 2~ nUo diz a5\5im, Aqu.1 
está: 

Quais são as tradicionaIs? Quais as 
que n5.o são tradicionais? Se o nobre 
Deputado Chagas FreHas afirm3 o.1ue 
o Pn:sidente dissera que não faria. 
distinção nenhuma ... 

O SR. CHAGAS FREITAS 
OUvi dêle essa declaração, 

I':u 

O SR. AURl1:LIO VIANA - até 
mr~mo de credo, t~moo d.e elilnin!:U' 
a expre.,';?ão ., Ll'adic;ona1.s". 

O SR. ·CHAGAS FREITAS - ;~o
bre Senador. o. Banco *do Bl'I3.sil nno 
podC' pôr à margem a ficha cadru;bral 
dos emprê&1s, 

(' SR. AUR~LlO VIANA - Como 
d1.3t.Jng'uir o idôneo d·o tl'adici·cnal? 
Dma emprêsa jovem, nova., está., enoo 
tão, pzrdid.l porque nãC) tradicional. 
Eia pode ser idônea mas não tradi
ciona.l, í.' pode ser tradicional e não 
1dônen. 

O SR. CHAGAS FREITAS - Posso 
dizer-lhe que, ao ser feita fi. opel'ft
ção no Govlkno passado, ess9.1'$ ex
preSl:Õ2S não ocns!onar~m dificulda-

'des, 

havido ou não. Rlee.lment.e, ago.ra es
tou atentado para o detalhe. Nâo o 
tinha feito antes, por não haver sidO 
levantada a questão n:m ninguém se 
cons1d-erar pf1ejucticado. . 

O SR. AURli:LIO VIANA - DêpU~ 
tad.:) Chug.as Freitas, julga. V. Ex~ c;.ue 
a últin1:1 expr"es.são "idoneidade e tr1t. 
dição" se aplica a jorn:ts? 

O SR. CHAGAS FREITAS 
se Bp'lica. Há, oom efeito. outra dis
c.rimin.açl1o aqui cont.ra ... 

O SR. AURELIO VIANA - Q~al 
é? 

O SR. CHAGAS FRE'ITAS - Re
vistas. 

O SR. AURt::LIO VIANA - O ll
nancirunento de papel destina-se, EX
clusivamente, à impr~são de jorna..ls, 
livros e re\'i<;tas de informações téc
n1oos, cientificas, art.1stica.s e filosó
ficas de l<1oneida.de e tradiça.o. 

Não são 1ornais. não. Não são li
vrM. R;efere-&e a revistas.· EnHio, é 
discl'lmlnaçlio adio....~. inelusive. 

como n:'lo há quem as defeuda, eu 
O taço. 

O SR. MEM DE SA - l!: uma re
dação. 

O SR. AURÉLIO VIA!!A - Estou 
dLs<.:utindo o que está escrito. 

O SR. CHAGAS FREITAS - As 
revistas doe informações estão tambem 
representadas pelo nosso sindicato, 
Tôdas são idôneas e tra.dicionais. 

O SR, AURÉLIO VIANA - Ent,Jo 
é uma discr~lnaç.ão. 

O SR. CllAG AS FREITAS - !'Ol;SO 
dizer a V. Ex~, Senador Aurélio Via.
na, que em relação às revistas repre
sentadas pelo no..~o sindicato não 
hou ~'e restrição alguma. 

Aceit.o, nO. entanto, a objeção de V. 
Ex\l e a con.s1dero prudente. 

Já que se vai emendar o projeto, 
é o caso de ser reti~ada a expre...~ão 
"tradicionais", no art. 2':'. 

O oS&. MEM DE SA - Mesmo por
que o "tradicional" conflita. com o 
que Se segue --: "atua.!mente e:dsten
te", De medo que "atualmente exIs
tente" não precisa ser "tradicional" 
pc~de ser "idônea, atualmente ~m c1r
clJ.1.e..ção". 

O SR. AUR~LIO VIANA - A im
preSSão que tenho é que "'atm.1mente 
existE-nte'l não comUta. "Atualmente 
exi.'3t.ante" slgnÜloo que aquêles que 
forem criad05 de agora em di.ante não 
terâo t.rad!çã.o, para efeito da lei. 

Aconteoe que a lei .re reporta· às 
onernções a partir de ·1 de abril de 
trH34. podem ser de 2, 3 ou 4. A data 
da lel fi a da promulgaçãO. 

O SR. CF!AG AS FP.EIT AS - O 
prl}je~u reproduz a ReSOlução n9 1 do 
Conselho de t11nistros nessa parte 
t.ambém, quando faz. referência â
"id-cneldade" DaI n. expressão. Não 

O EoR, ~IEM DE SA - Rea.lmente, há Inovaçã.() alguma na mensagem. 
não há pouca diferença. Trttdjcional Est~ se limif,ou a. respeitar a Freso
é no sel1L'..do. comum da palaV1'a. -::lão lução. Realmente. pen.c:o que o ut.r.lJ.~ 
tEm C011C~i!.o legal. dlcional" não tem razão de subsistir 

O SR. PRESIDENTE I WilSOn Gon- Srs. senadores, estou à dispo.stção 
ç-alves) - Senador· Aurélio Viana, de V. E"as, para qualquer outro ES
e..sclareço a V. EXIl que no. mom.ento cl.areclme·nt"Ü. 
estão s€·ndo feitas p~rgUnt:15 ao Uus- O SR. PRESID:mNTE (Wilson Gon
tre D;:putado Chazas F'reito.s. Não hã calves) _ Senador Bezerro Neto, tem 
ainda. o debate. V. Ex!) alguma pergunta. n fazer ao 

o SR CHAGAS FREITAS - Quc- Drputado Chagas Freitas? 
ria l'csp~nder ao meu ilu.';tre amigo, O SR. BEZERRA NETO _ Não, 
Senador Aurélio Viana, esclarecendo 
apetiaS que, quando se fêz a pri:rneire Sr. Presidente, 
op~raç5.o de financiamento, a E'xpres_, O SR. PRESIDENTE (Wilson Gon .. 
são já e~tava lncluld'l, Não estOll ça.Wes) _ Sfnad-or Mero de Sá, de~ 
contestando a objeção de S. Ex'. seja V Ex. algum esclarecimento? 
Quando -se fêz a primeira opera·ção, O SR. MEM DE Sá _ Não, Sr. 
não houve cas, algum que o HlncO 
do B:'M:il impugnasse. PT€.5iàent.e. 

o R~ I I ~NA T d O SR. PP..ESIDENTE ,Wílson G<m-
0. nR. AU .coL· O V ~; - cn o t caZves) _ Não haveooo quem que!.rla 

haVld~ ou n~·o. pouc:o .. mporta. !t'lzer m.als perguntas «'0 Sr. Chaga.,; 
O SR. CHAGAS FREITAS - T.runM F'reLtaa, convido o nobl'le Senador JOão 

bOla _ ... 1Tr.levante mo 1_ Agripino .. ....1lIIllr .. PreoIdên<:Ia. 
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Reassume a Prcs:·:.~é,,6.a o se_' ~O.o.lce_..,.cn"r~J.$ ê.:.t:~l:i..e; • .:l." d.;., ··Gnl_ 
nador JOão AfjJ'l]J!no. I pj EI...r.tl & :;:)lla,.;:' • . 

I .:3 ua.:.·, e~p{.ntane.lm ... n"~·. de-
O SR, BEZE~RA NETO - Eu d~~ n:J.:"~"vu m.e.rc.s...:e em C"lll::,..!.>~';~ à 

SEj.aYl, Sr. P:Esldcnte. faz:r uma c.::n-, Ga1tl.3,ra. e av sena.uo, a._,He, da.s 
sulta, ou methor, ap;'e:e~1t:lr uma SU~ tlU.J.S c:mis . .:.bes te :.l.C.L.:>. P.LJ, fazel' 
gestão ao Sr. Ch(l~aS Fl'eHas d.' em:n •• ';1.'01 C:.po.:l~.a.). . 
da ao Art. 11, Qce re~u~a a ccn:~:fã(' D'lhaircmcs os nCS~ cs t;ab:Lll:5 em 
às emprêsas que t,;:~um a ~na sltUJ.- duas parte.s' Ulll.l. re.at,\,J. a cA)J&iç.1o 
ção normaJ.i2i;;.da p~~n~e o Ban::oo d.) do s.~. Mín:stro e Qutra q;,,;e C~ll,istir~ 
B~·asil. na. InqUirição de S. EXE.. pCl pfl.l'I-C 

E.5:sa sugestão lnc.ul outras ex:gên.· 
cia.s, exclU!n-do-s-6' do.! beneficios f..,) 

lei jornais cuja distribuiçã'J é exclu~ 
sivamente ?;ratuita, e outras que .nl' 
gam mais de 2~% aos di.s.t.rjbujdc:e!. 

O SR" CHAG . .o\.S F.::I.EITAS - pa .. 
rece-me tnteressa..."1te a sugo;stão, Que 
a meama deve ser submetid.a ao exa
me dos jornais. Eu me pennitixill', 
por isl':o, pedir aos Senho:es Sennd-o 
res, que vão ouvir o Prtsidente do 
Banco do Brasil. no inicio da st:mana 
próxima aguaxdarem a resposta. !\ 
consulta' que faiI'á a.os jorn1is que €IS~ 
tão na áreQ do meu sindicato, 

O SR. PRESIDENTE (João AgrI
pinO) _ Ainda não s-abtm':s o di!:! 
da reunilo mas a visarei. 

Mais a.lguma pergunta? 

O SR. AURÊLIO VIANA - Quero 
falar qu.al1do houver a discussão. 

O SR. PRESIDENTE - Esta ~~~.sã:J 
é exclusivamente d€8tillUdll à. tomada 
de esclareciment..."S do sr. DEputado 
Chagas Freitas. Ontem, já houve a 
discussão do parecer, que, em pri-n
cipio, foi aprovado lJara melhor ex·]
me. 

O 8Ft AURiltLIO VIANA - Ontem, 
à. tarde? Eu não fui convidado. 

O SR. PRESIDENTE - :a;: p~si"v€l. 
Não havendo mais nenhum seno.dol 

que que.tra fOl'mular pergunta 8.0 SI. 
Deputado Chagas Freitas, agn d.2ÇO n 
presença de S.-Ex~ e 05 esclarecimen. 
to.s que nos prestou, que são de moldE 
a orientar-nos na !orrr.ulação de 
'€.menda, e no debate do Proje-to, por 
oc.a.shl0 da sua discussã,o em ple:nárlD 

8. Ex" pode- estar certo ne que o 
Senado será sensível ao probleml da 
imprensoa bras:ileira. e tanto quanto 
o do presidente da República. O S'E'U 
pensamento é traç.ar normas legisla
tivas qUe assegurem à imprensa a 
mais absolut.a liberdade, ind·ependen
te de sua. convicção política e Ideoló
gica, sem a. menor distinção. em re~ 
1sºão a unl ou s. out.ro órgão dia im
prensa nacional. 

Nessas condições, renovo os agra
decimentos a S. Ex\l o Deputado Cha~ 
ga.s Frtel'ôas e asseguro que, por oca.
.sião do comparecimento do Presidente 
do Banco do Brasil n e.sta Comissão, 
darei noticia a S, ·Ex~ para que nos 
honre com a Sua pre~ença. 

Está encerrada a sessão. 
fLeVl\:nta-se a sessão às 18 ho

r.ãs e 50 m 1.11 tI tos.) 

dos ::3r..s, C.:,ngle~.s:s~a.s. . 
'Assim sendo, conceclo a pa:~vra a 

S. Exa., c) S1'. Ministro à.1 . .) i'lúnas c 
E...'l.erg:a. 

O SR. MINISTRO .MAU~O THl~ 
Bl\U - SI' t>r.:~.ucnte. C(;j. L..Jngres
EL5~as. Um" à~s princlpa.s proble~ 
com que i:le de1tCll.VU {j Qy'vâ'.no, a.po.s 
a Revo1Uç:.-l.O. 101 da energia e~étnca. 
cnnsidera~o nãO ap-enll.3 o seu aspecto 
gl':baJ, como mmoem o que .;,~ rela
C;OlUt. com as zonas de comes.s~o das 
eUlprê.':as ~ubsidlárias da Amerlcan " 
l"o;,drr.;. co. lnc. tAM.l."O&PJ. L..WU" 
pre r;,~cntuar que estas ~ltim~ apre
senta.i'flm situação especial, v~to que 
o G-v\-'ênlO anterior se hQnv~!'1i co~. 
I}l'OIn2Üd.O a \.:ompl ar as aÇQe:~ p~~oo 

tellcentes àquele grupO, que detmha a 
ma:oria. dela;,. nus rde.l'i~us em~ré.~~ 

Após negoc~açõe3 que tlveram IniCIO 
em 19tH, o Govérno brasileil'c" ti 22 
de abril de 1963, por in~el'médlo do 

seu Embaixador lm Washmgc.on, c::n, .. 
('oldoU em firmar um memoranàc dt 
entendimento, em que se fixal'·:m. as 
bMes deu ma t,l'an..<.;.ação pela qua, o 
nos~o país se íl&eguratia o cCll.tról.e 
aci-cnário das {'mEl'ôSas c,Ollcesslcna
rlas QO gnlp-o A.\UoORP, v:sto QUe (lS 
a.çõ~s das me~mR~ equivalem a 3/4 
do l'e~pcctiv('\ capitaL 

A comissão criada pe'o Jecl'e!o nú .. 
mero 1.106, de 30 de maio de 19'32, 
procedeu a estuào.'t reJaci~nadD.3 L:, m 
e,ss' operação, obedecendo. ao~ m:::.des 
de casos similares da ArgentlNl., Mé_ 
xico e Colômbia, cujos GoverO'"l) 0:'0-
{'uravanl também transferir para os 
seus palses os acervos das cO!lcesio
náfias di' serviços de energia e!étr:c.a., 
res.salvadas, naturalmente. as p:cui:a .. 
ridades do caSO brasileiro. 

:é: ~portul1O salientar a predcn~~n:1noo 
cia dos tnterêsses dos con<:um:dores 
df uma extensa área do territ6do na .. 
cicnal, vftima.s de dificu!dadeR qll~ ~e 
vêm prolongandc des:;:s~l'c~\'\m('nte, 
C0~n reflexos dan"ms para. o abn<;te.
cimento de eletricidade das ulud':'dM 
regiões. 

O nOvo ('rOvêrno da Repúbl:ea, Di) 
intuitG de r:-solver, def:nitiv:lm' nte. 
li problema, reencetou as negúc:açães 
inlçi9.das em 19S1, oom o g,UP() 
Ai\1FORP. fi fim de evitar con~('qU~n .. 
das e.conõmicas de- irrecnsá 'td ~ravf_ 
dnde. ou me~!l1O o ('o!tJp~() do 2.baste .. 
cimento energético da zona interro
seda. 

Tent10 em viéta a ne-ce.<;sidade do 
reC'studo e atualização da matéria. O 
Gcvêrno nomeou urna comit.são In .. 
tenn1nlsteT!al para entendiment.os CCl\1. 

Comissão de Minas e Energia • AMFORP, constituíd, de "'presen
tantes dos Minlst.ros das Minas I) 

Notas Taquigráficas da Reunião E.:)~r!l:'ia, R.fl.arões Exteriores. Fazenda. 
Conjunta das comis.<)ões de Minas e ê Extraordinário p.:ua o Plane.iam€'nto 
Energia das dUas C~as d'o Congresso e Ooordenacã, .... ~conômlcn, sob a pre ... 
Nacional, com a presença do Exmo. sidp't1ch do Presidente da F.let,robrás. 
sr. Dr. Malll'o Thibau, M. D. Minis.. Conclu!dos os sell.~ trabalhos, e"'-;a, 
tro das Minas e Energia, realizada na Comif'.o:;ão encamInhou ao MinistrQ 
Câmara dos Deputados, no dia 2:1 de das MinM c Energia, um re11i\tórk' no 
agôsto de 1964. • ("'"\9..1 se manlfe<:tou p~ln nce1t.a.ção. 
ReunUlo conjunttt das comissões de ~r vantaJosa, da operaciio, que. sÍ_ 

Minas e Snergia das duas Casas mn1tân('amente, permitiria. fIO ao .. 
dD Con!/1'esso Nacional, com a pre. vêrll() honrar um comprom:s'30 n5:·Stl,-
8ença dó Dr. Mauro Thibau. M. D, mid'O. 
Ministro das Mi'1las e Energia, reG- ImDtInha,se. entretanto, 9 atuaU .. 
lizada na Cflmara dos Deputadas, zacão di! memorando .. um" Ye'l Que 
no dia 21 de ag6Sto de 1964. . ,,~tf>be!eClda fi. re~roatfvldA.de da com ... 

• :r!1.1!l. a 19 de janell'O de 19-53, a.o mes .. 
O SR PRESIDENTE (Edtlson Melo m-o tempo em q.ue se si)lncionav~ 

Tavora) - Senhores e<>ngressistas, pràf.icnmcnt('. fi. quest~o fUtvhment'l1l 
estão reunidas as COmissões de MInas d" Investimento prevIsto. Eram ne. 
e Energia. da Câmara. e dLo. Senado ce~sárlos, portant.o. no\,o~ entenql ... 
UMa ouvir o Exmo. Sr, Mimstro da..... menf.K\s oo-m a AMFO'R.P. 03 oua1" 
Minas O' Energia.. Ellgenhel'ro Mauro conduzir:ull 11 um aCÔl'do Que, cou,";\. 
'l!IUl>MI, • respeito <I<> problema <IM • M!rad4 satisfatório, fo! submotJdIf, 

• 
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p2.a Ccn~~_:,ào . .:r:"~!'-'1;,lú ... .:..,t~r;~. â (';p10, e.m t-kmos de normas gerais, I à taxa de 6.1/2% ab ano sôbre os Brasil à espera de investimento,'" cu 
·~é' .. ".;- ... ~ ... u "'.1',:.':.,.1. e.S'ta~ r,en(l0 eL':I"..3 n::g,xiad&!! ou já as-!.saldOS deved;.}res, a p~li-tir <i:e 19 de ja- (c) que elt=\ iU'VIista. cepooite C'..l, de 

....: >aI ", __ J H.O::: J:z-:.-..õH.ado.'J d;~.; rde- sentidas: Se há, j:'i. ac-eitab:lid&de, co- nl!iro de 1963~ todo~ i os pagumento~ qualquer maneira, ponha à dl,sposi ... 
r:c.ê . .:" 1l_.:>.J:::.d"'~,,~'& c",nC.Ul o u;';:YenlO mo àl'Z S. E.xu. nas n~gociações cnce- a pr>:tzo a serem reprcsentad~ por ção do Govêrno BrMileiro ou do 
pe.a elC .. \.uJ. ... e U:.lo vpen'ç.1O 11~!:> i,;on- t.10SS. duas séries de notas promissóDias ne- BancQ do Brasil uma quantia \gu::11 
(LÇv~ 4i~..:;çn.at.J.~, po!' C.,l·.c.::p:lt~t:~!' O SR. :!\HNISTRO MAURO THI. gociáveis, serIadas. elilitidr,s nos Es- a essa p3rte proporcional na ctmfor .. 
a., • .1cere .::.~ ü",C:UlJa.. E.:'dJ ,_ SI'. Sen.a.dol' João Agripino, tados Unidos da ,AmérIca e pagáveis midade de .qualquer arranjo .seme-

1)=..:.EjO. (Il.xal' lJt!ln Ch1TO onds ("ür:'!z" V. '.t~{.' mEl:~:On9. não ter eu escJ.ure- em dólares amerIca.nos, em Nova Io'='- lhante que venha a ser acordado no 
ÇS.I.l t:: l'll!.? ... ;i.ll z., l<:.;PL'!,.".,:.::..!: •. 0.;..~~L'.i cido os t,.el'mc-s da aquisição. Efetiva- que, Nova Iorque. ,I contrato OU p(9Steriormente a: êste, 
til) att.<Hl Guvellw, t-enuo l'm \'.!Slt.:t o "-', '1 entre Q AMFORP e o Govêrno .I3ra-

, 1"'0 C.e a-.t= não hOUve Ilil(u"U21' ll1. DlcnLe, deixei par •• que cada pC1""gnnta Juros: I '\1 G' B '1' 
• ':I ':I _ fôs,se respondidlJ. à me.dida de sua , , , ,.' s! e tO; o OVernQ Tasl elro e o Ban-

t:.st;-::v Ci~ .::.e rea~lzar Uln.l 0il::teÇi.:.O formulação; urna vez que uma exposi- Dlvldendos e CT~dl~.-Q5~ cOrl"entes -. co do Brasil paga.rão juros trimestrtlis. 
E'.6;~J~:l.!','" n:..", p-oi~, quo.... a ccmp~.;:d,-' ção prohmgada podeI"ia conduzir a I °B·~mp:-a~~r$ PJ~r.o·~anEl:~J· N0

1
VACAP e à qemue.d<jE·ls~,' r~es.n ad~eNrioC;ano.sIO' reqmue,N10"~raesJO~e-

muitos C{,clarl;c:nw.ntos que não o:cse- l!.i.t CO. U~ 'l.l ti, .. "., pe \: ve?-da e VPO>UV t.-Y y '..l 

t!a~a e o \'U.ll,.O Ui.': uma c-petaçkú C .!llO jad.()s pel02 $r3. congressistas. I tr~ll:s!erel1?a. que. 11?-~ sera' feIta, de quaisquer tribut()s boo.sileiros, à I,axa 
~ '-!U~ lOl p.'--'!:Ll_r,~ p, __ ,t .8:'.l..t\Jril·, {GaooS cs lti.rcS, d:viaentlOJ e créditos de 6. 1/2% ao ant>, sObre tôd.a.s aoS 
GDin 1mpu::-,çüc.', que .sen.s:bilizu.:n as {'JJ têrmns da aqcisiçáo parte:n do, correntEs, devido.''! peh:. WÍJsi.O:láriM. quantias investidas, dl~\?03>itadas ou 
c"fe:el1,es áaas ti<\. o?in'.ão púbi:.ca, O1emCl'~lndu uH!r.-ciOnado, tie 19'63, con-I f.t. AMFORP. à BEPCQ e às suas fi- postas li disposição dos mesmo;; na 
: .lg;a e ameia e~q~e. o apJin segurO siderrldo com~ compromisso do 00· liadas fOl'a do B,'asil, em :n de dezem- conformídade das letl'D.S (aJ, (b)., ou 
do POdeI" "Legislativo, a !Im de que vêrno brasileiro junto &.00 acioms a~ bro de 1962, na forma quo; se segue: (C) acima, 
p::H!.a eí~tivar-~e eI?- cGnsQnánc~a l~om das emp,:ê.sa.s do !~rupo ~Jv!FORP tio,~ (a) US$ 77,),000 em dinheiro, em Nova' . _ • ' .. ,.5 Bupe~l~::s mtel':sse:. ~o paIS.,,; ~t~~os Unidt's compram:::;,,? ~se eu ! IorqUt', por ocasião ê.~ RSSinatur~ do Convelsao .. d,e n~~a5 P~?~,,'i~(\l:;J.S: 

o COJehVO !O Gov ... InO e, a.ss·m td"l":<!O como tal p;!o G·)\'O:'l1o ame- contl'Htoi ,mas em nt'nhuma hipot'-!f'.e O comprado. tcm ,0 dlleho ;dt, a 
B.llfC'l;!l1:ar o asslmtQ ao alto exume 11':-c-.a11(J. ctepo:s de 19 de julholde 1903' (b) o qualquer t:en1P;J' converter ':lutl.l~l!-E'r 
d:), Congre,sso, antes de cODcluHo, I 'rem'·ne.:>cen}e em pl'es~açôes' ""'mes- lmportânc!ft Cl.,:as. notas v.!.'<>nll~S!)rla.i 

por f:111, desejo dec!arru' qUe me ,Procurou-se, nessa fc!;e aos entl;n- • . ... "'" d ti" d 1 ...... ' ! de 6,112% dividida igualmente <:>ntre 
l1::.nlln â disp::siçuo dos senh01""es par- I dllUel1t~3. obter a melhod~ dos ~:r- ~ral", ,., ~r~n_~9 â ~.az~l ~d' 519~~OS' a I tõdas E'..:::sas notas prom1.ssÓl'ias de 6% 
lamentarES, para novos e~clarecimen· I mo;> deue rncmor<l.n;do, e este fOl o ,:"0:neç '71 e, d e :ne,ro t 'f/ ?0In:. com os mesmos veI.cimentos· o com~ 
to~ e, tnesmo, para um debate amplo 1 rraba!hp .prlll:::iPal d~ !lava ContU:.sàQ ,J,U;~S a 1 t~x~ e í 'd ~o .:mo. S bre f Df I promi~.:;o de in"\-Tst:mento da A!',1F'OR? 
em tól'no da matéri4, até que ~e;u. \ In~cL"m:r:!.St~l:·;ll presl.dlda . peln Dr'l ~J., ~. { e 7e~ ores ,o os, o:(;'pat~~u:en~o: 1 serâ 'igualment.e reduzido. . 
pC3sJveJ chegar-se a um perfeito en·, ; ,,,~a:~'d,dcs F\rr:,z, e sO):Il'e!ev-u .acen •• t plazo a. sere.!?, re-~r ... ,," .. n;l ~>;s, ~:4!. \" ~ .~ .. 
t~ndimento entre o Executivo e c J..,e- i I Lül!' ;l .~1E'Jl\'a melhoria dos té:'u:os. u:l1.a terceIra sel'le de n'Jt.ls p.,o.nJl:;-! . Conl..rü.n~:Ç:o.c-s f • .:;~2..lS e dêspe~:;\s:' 
, \ ti r da IF"",,·","á~ o que poderão ser ~"n I.<:.ona.s com as mesmas ooracterl..'iL.C2.S: . 

g:s a . vd
o, t' A"" \ .' ';:13'1".' -:'''':'nv 

ti +, lhe e d <: : ~ - C'3,S acima descritas. :Pica entendido i O contl'ato, ,r;oa.os 06. pagame:rHo.s e 
d~ACl~Y,a. c~ r~s~~, ° Gove.,~~~"qn:_, I ~)~~:i'i::~::;a t,~ ~,t e'~i!ng~o: JOâ~e~t{.~· que Corl'e!'ã por conta ~e riEco do com-I notas pl'cmisso.1'las aCIma menelOna-
_t~ n:,ll~'lr em c.a_ o ,,? P5JPO::-:·I·'~<:~'.. I \:-:'.")-'-. \l ""' • .... " • pr9.dol' a boa ou má dobl'allça do q.ue I d~.s e todo", os pagamen,"os do ~prin. 

na.o re.., IZar uma cp".açac Slgl U."i, l 9,·1..... r'"' s' t a f.l 10 1 'cIpal das '1:0t:1S • e respectivos bem 
~'~m "c,;ntu.~o "elimin:J.l' SU3 res;:cn ~-I' O SR, JOAO AGRIP1~O __ Sr. ar a ~lm r. ns el.( '.' como c.õdcs as t:i.·rq1SD.çÕes fj?lnc!onadas 
b.l!~;de p:oPI.'!. ~ ~ ~ ~ >-.;' presidente. cUHtintlO na mesma., A Remveshmento: I cem o contrato (excetuadoo os inves-

d Ad-udme o G .... _verndo a Arcd'·p.Jn,a ...... l·-1 GiJ!n~são não connece o memOl"ando. A AMFORP inV,'st;l'a" qU"'.ltlas timentos a serem feitos pela AMF'ORP 
ti. e, f\ cperaça~" e a.cor o cam sua ". d' " - - zn e d' ,~- B' 'I ,-c ru-c'é', cons'de nt· tanto Gostar.·1mc;s e ,onhecel v ,xW, lauais aos pa(:;:o.mentns do principal e empre n l1nen~ no laSl) ,Sela,) 

.<,~~. d~~~/'apresent~r raa. Q~?;t~o ao; l O SR, ú~'.~I:J.1:0 DE CARVALHO r~lativos às ,n~tas prom!S-'!ól'ü>,s de livres! ou líquidos. de todos 1rrl1l;os~0IS; 
Sr'>, Rt'pl'e.sent.antes do povo br::tsl' j- O ~r, ~I,I;US~l't~ te:l!. de esclarecer 6 1/2%. menos de tôdas as despceas contr.buições e encargos braSI~eIrOS 
leito. e o faz cOm plena c~nsc:ênc:a! COp10 .UI Id.? 0, !:egO ..... iQ. '_ temos de da AMFORP e da BE:PCO. relaciona- ?resentes ou. futurO? da maneIra a, 
de sua ccnvicção , IB1h;er ~~ll.lu J <1eg'VCiv f 01 fer~o, trocado à·)s com O contrato, !em empreendi. • .::;er estabelec1d<}. mmucjosamen~e no 

Pal·ece-no.<; portJ:nto, que um:"! cpr- I t:':U .n:ud ..... -', mentos pat' ela selec~bnados,' em se- c~mtrato!. salvo aquêl~s impostos que 
Taçã.~ do vulto e d3, comPleXid~H~e"d31 O SR., CHAGAS RODRIGUES _ tól'Es de. l11?-prtância priori:ária para amda nao, tenham Sl~O pagos sObre 
que foi orcp:sta pela AMFa'I1:P ('{J'll T'enau a impre.'.isão, SI. ,Ministro, de o desenvolVlment? e~oràmicQ e sociaL' ~iVi~:~d ~:oo.OüOécÚ~l~tIVos aos 111,"\)1<;' 
impl:ca,!,õ::'S p:-cfun~a<;: que a,~l'1:;wnte q'~i: illiCÍls1mente goslaruunos de saber d<ls, Estados UnIdos po. ~rasil, que ma refe~idO: c;Ôda~ e.:.cod~ntes Ilc: 
fens1bi!:zam o povo, p~ra ~~r _con· _1.1- os t,&l"ff:"OS do memorando; segundo, es~eJam fr~n.quea.qos ~os lllvestl1nen~ lacionada com a el bl ã pesE\~}e ~ 
z~da nUm cllma de radiC2117.R"IW llaO quem tirmvU o memorando e se ti~ to;; estroI'-!oca~ em geral e se en~ s c e a~ o e o ...... m 
cc:.nrluhá satlsfatõ:-lan1"ntr E', pM I nl:r. al..:tol'izQçüo para tal. " Quadrem nns ElmplM ca.tegorias gené. prlment~ dÇ> cor:tr,:to e mstr~,entos 
c .... ru'erruihte nece-ss1ta da CDa,'";<:r,~ "ã-o. '. • ricas a serem especifioo.da.<i no con- a êle relatlvos ;:.erao por con ~a do 
fi'nne"'e desàsf",ombra.da do LC:d~la.~ivo'l O SR, MINISTRO MAURO "IU!- trato e em outra..." , flbvas ·ce.tegoria'3 comprador. 
p3l'a que 1'('nha, a consumar_Sê medi· BATI -' 03 tf:-rn1{)s do memorando eu que venham a ser acórda<i~ "futura- Pessoal: 
l8iite wludi.f> de reconh"!!i(l,\ C!111V!ô~. pa.ssR1'ci 'U ier; .lJlente entre o G,:.vêâiO Bra&ileiro e 

n:êr.c'~ pSl'a cs superiores int2rêE,se21 P!lr!e-s.e Ccr:.!~2.tO:. a ~MF9RP.. tu~v.co-:n1observârtclá da As subsidiári,lS e a Compe.nhi:i Au~ 
õo Fals. I leglsle.çao bra.sllwa aplicável,' ês.~eR xiliar de Emprêsls Elétricas Brasilei-

I O Gi"",'(!>rli::l bi·a.s!l".~u, ,?U uma agê,n~ invootimentos ' s,erão I consIderados ras continua.l'ão respon.sáveis pc'r ,tó-
-:.Enc6ntra-se' n auestão pO-s~a em c'~ l~;:.l.llllente uutCl"iZ!lQa d() G:JVC1'- para todos OS efeIt.os l!Omo tendo sidQ das as obrigaçõL'" para Com o seu 

têrmos de cnténdimento de -princí.- lno ~ "comprador"). Q "American' l"o~' l'enlizados em dólares) rlmertcanos e pessoal. Fica eI)tendido ~ntret«-nto, 
pios, e aqui está o Ministro das Mi· reigll POWCl' Company". (AMFORP'I) gozarão de direitos não infer!Qrcs que a AMFORP e a BEPCO reembol
nas e Energia para "lealmente apre- e a "Bra~iH:.\n Electl'ic power ·Com~ aos de quaisquer outros lnvest2meh- sarão tais companhias das despesas
sentar a V, EXas os esclarecJmentos pany tBEPCO"); as pal'tes celebra. tos estrangeiros, .pel()11 menos trinta 'de indenização aOS Diretores (que de
QU~ houverem p!ir bem !:ol!eitar. rão contmto de compra e venda nas (30) di-as antes da da a de cada pa .. vem ser consideradq.s 'coroo emprega-

Coloo:}·me à diz.po.siç3.n dos Een11o- bases dêE~e memOl'al1do, inclullldo gemento do principa, .ie tais notas. a dos e os seus honorários' como salá-
Tes Congressistas, I 1 ) d t d ,- d tôd:::!:l a.s den1nis üisposições que se· AMFORP fará avisar da parte pl"O- r os. ecorren eIS Q r€SClsao e 'Seus 

O SR, PRESIDENTE (Edilson de jam necessárias para exprilmr o 1n~ ·porcional. se houver, d.e tal page.men- contratos de trabalho. Da' trt.~ma 
l\.~elo Távora) - 81'5. Sen·)..(bres_ e teiro acõrdo das partes. Se o com·· to semestral de que lnão necessitar forma. a AMFORP e a.BEPCO reem
S~s Deputados, ouvida a expooiç'J.o prador fêr uma., agêncitl- do Oovérno, imediatamente para efetuar os "inves~ bolsarão tais companhias das mesmas 
d~ S. Exa. ,o Sr .. Minist.r() das Minas tôdas as obrigaç,ões do comprador nos timentos .supramencio::iados, ou para despesas de indenização a quaiSquEr" 
e _Energia, e tendo em· vista a W·ta . têrmos dó contrato e das notas pro- reter ao Brasil à espera de t.ais in~ membros das administrações de tais 
de or'adores trucri.trs. concedo a p-ala-jmissÓTh1.3 Sf.rão garantidas pelo 00- vestimentos; o Govêrno ficará com o compa.nhias, -cujos contratos de trG.-
vra ao. nobre Senador .João Agripin-o. vêrno, ~ . direito de exigir da A.M!FORP, à opção balho venham a ser, no contrato. por 

O 8R JOAO AGRIPINO (Não foi ' . . .• de5ta última, por ocaSião do recebi~ mútuo acôrdo, especificados para l'es-
revisto ~elo orad01'! - Sr, ~inistrQ, Objeto do Contrat? mento de tal pa.gamento do princl- cisão. 
Sr PresIdente, ouvlmos eX1)oslção rá- Vmda de t6das'as açõ~s e venda de paI. e sem prejuízo das disposições Exoneraçõ€s; 
pida dn .Minfstro da~ Minas e Eu€r- todos os crédJtos existentes em 31.de que 'venham a ser mutuamente :~cor-
gia, SObre ,o pre'pósito do' atual 00- dezembro, de 1962 (outros' que não dadas no contrato para asseO"urar a Ó compraddr tomará tôdas as pro~ 
vêrno de adquirir R.<l ações 'da Bond juros, dividendo.s e créditos cOrrentes) efetivaçã-p dos investfmentos

Q 

acima vidências necessárias para eXonerar fi, 

& ·Rh.~~ e de ora~seguim€"ntof1' das ne~ .p0§.3ú1dos pela AlVIFORIP e BEPCO previstos: (a) que eJá lnvist.a uma AMFORP e a. BEPCO de t"ôdus as 
g::-ciaçoes encetadas nO Govêrno 11:?-s- nas suas 10 subsidiárias no Brnsll, quantia igual a essa' parte propor- obrigações relativ.M a débitos d~s 
Bado. 'ficando entendido que correrá _por cional em notas promiESórlas negvc-iá- subsidjárias para com terceiros,: in-

Ma·s S,. Exa. não deu às duas Co~ conta e risco do ecmprador a boa ou veis, a prazo indeterminado, emitidas clus·ive empréstimos do Banco ~acio
n:lssões~ agora reunidas a n1enor no- l.l1á ·cobrança dos ditos créditos a se- pelo Govêrno ,'ra"llleIrb no;; Estàdos nsl de Desenvolvimento Econôn1!co e 
tIcla sobre, em qUI? têrIyt0S pretende rem assim transfe1'1dos. Unidos ,da América e pagáveiE: em do Export Import 13ank of 'Va.s-hing~ 
8 Govê_rn" fazer a negOCtacú l

') 01.1 eSsa P~P.M do. compra', USS 135,0'00,000. dóla.res americanos. em NOYa (arque, tono 
aQulsIçao. De modo C1)1e estamos nl. 'r-' • ~ 30 dIas apÓB avlso daI AM.FORP de 
maIs completR tgnorânci'a do aue prc- 0ondIçoes de pagamentQ: que necessita de taiB importâncias Data de fechamento: 
tende o G:J-v~o fazer. a despelt~ dfl.s a) Pagamento inicial de US$,., • paro, investimento ou remesSa ao.Bra~· Essa data será mü,;uamente aCQr-
~neI.,;iv~s _ e. veementes palavras do lO,OQQ,OOO,. Em Nova Iorque. por Qca~ si! à espere: de investirrlento: (b) que dada no contrato. A tJperação das, 
81' MJ,l1lS~O, de que o Govêrno aue~ sião da assinatura <ia contrato, mas, ela' ponha uma quanti~ igual a ess~ subsldiálias será por conta do éom
,tudo às C.a,ras e Quer dar conheci !em nenhuma hipótese depois de 19 parte proporcional à I disposição do prador. a partir de 19 de Janeiro de 
mento aos re.lJresentantes d .... nov.o de ., . ., '<;:<;: h 
6eI;H; propósitos convenc'd de seu de juU'!-o Q"- 1963; b) use 125,OO(),OOO Ban~o do BraSIl, c?Jn o conlprOml. ..... o. 1963 até a data io iec nmento, e os 
flcêrto," I -o palfá-.. elS em _prestações_semestrais escl'lto por part.e die.ster de pagar em resultadOS financeiros de tal Opel'a-

A prImeira coisa Que tenho a 'Pedir durante 22 anOB subseqüentes a um Nova Iorque; Estado ,de Nova I~r'Jue, ção deverâo ser certificados por Uma 
flO Sr, MinlstI'i:) é que nos dê coohe- prazo de carência de tr~, anos. co- à AMFORP, qu~ndo esta o .soll.cItar firma de contadores 1ndepeRdente.s 
cimr..nto dos Mrmos em Que estão meçando em 19 de janelI.o de 1~63, com antecedênclR .de ?O dias. Igual CDeloitte) pllnder,. Haskins, SeUs ar 
,;endo conduzidas as nee-ociaoó-es e em .com jUl"OS 8Ôbre US$ 23,750,000 A t6xa lmport.ância ,em dolare.s americanos; Co.) O comprador terá o direito, de. 
Il""\le COnd!ções, pelo menos -e-m prln- de 6% ao .ano, e sôp-re US$ 101,~50,OOO para mvesUmOOltQ 0ll remessa. ao no prazo de' 180 dias após a do.ta da 

, . , j 

I 
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assinatura. do contrato, verifica2' se 00 
inventários dG..i propriedades. e<tist~n
te.9 em 31 de dezembro de 1902, das 
6ub.':Üdiárias (excetup.das a Com:;Janhia 
de Energia Elétrica Rió-orondense e 
u l'ernambucQ Traffi\\'\!!.Ys Etnd P.ower 
Cú01pany, Lilnitcó), ptt!parado3 pela 
Servix Eng-enh(tr~a S. A. e Chrlstial1i
Niel.!cn Rno!u'!n corretamente (,5 pro
priedauea de biJs SUbsidilirio.s naquela 

. dat:t.. Se se veriticar que qUiüsquer 
p.opricdades de maior importância. 
c..ll"{)~ad:.ls nos inyenté,rlW3 não per~~ll· 
ciam à l'espccdf3 õubsldhlrja na l'e
!ci.'lda. data e Lão haVIam ~ldu, na 
me~nta data ou antes de:a. excluídas 
das J;l.U~-S contas de investimento. se .. 
1'5..0 feicos ~'cembolsos üdeqUa-dO:; em 
relação a to.is p::oldedades pe:a ma
!!e!l'a. aCGnhda ülltl:"e as pa.rt~i, No 
{;l.50 cu COmp~.nhia de Energia Eletri
cu Rio-GTundêIlSe, será utilizado o 
iü-"l'~ ... taúo p1'eparado pelo perito 110-
meado pelo Juízo Estadual. na ação 
de dessprop;:-~flÇã.Q que COl'l'D no Es
td.-d:> do Rio Gtlnde do Sul; e no 
CMa da pel1!umbuco ~rimways and 
F'ül'Jer Company, Limíted, ..ItJ11:i:or
se-li. o inveutádu 4ue e.3tá sentiu pre
par.ldo pelo. Scrvix EJ:..gcnharia S. A. 
e Q verif-icaçr..o se repor taxá Q(:,s bens 
(:J:\.~Lntes eJh 28 de junho de 1962". 

f:s.ses, SenllDrcs Congres:;1stC1.'3, 05 
têrutJ-,:; UlI memorando, asainado em. 
abril de 1963 p~!o Ooverno Brasilp.i
TO cem a Emprê~a .. American li":(}l'eing 
poner Company Inc," o 

Quanto à outra parte doa pergunta 
- quem assinou o memorando em 
nome do Jovêrno Brasileiro -- uevo 
jn!úrmar que \J :a,5S"",.nou o entfto Em
baixe.dar Robnto C1.mpos, e o têz ,ar 
determinação do Governo Bmsi1:;>ll'o. 
oontorme foi, ltl época, escl''!.rf'cicto. 
pslo então MinJ.str'o da. F'azenja. Sr. 
Santiago Dantas. 

O'SR. ADAUTO CARDOSO - per
mita-me V. Exl}, Sr, Miuilltl'O, e:lcla.
recer que nu se2 •. dio noturna da Câ .. 
mara., a 12 de Junho de 1963, o 3r, 
Santíag:o Dantna, então Ministro da. 
Fazenci.a. declarou de maneira. .:nuito 
cxp!lcita: .. A ordem paro que o 'Em •. 
baixador Roberto Campos rnvcl!lsse. 
em Washington, o memorando de 
ent~nàimcnto. fol dada por mim. e 
ast. uma a ,Sua N3ponoo.bilidade·. ~tou 
certo que o fÜl c~lmptin:lo a.s inten .. 
ÇÕC3 do Govõrno que desoje rE)l\~lZ5:r 
a. compra, den':ro dêZ.:>e esquema de 
ne1ociaçõen'j. 

trega.:; R Taquig'rafis cópia do Ule.., Vii",!},r -imputado às ações para, dó!a-! "P~'!]' iguiJ., e pel~' lllcsm~ i'il.!ÕeS, 
morando. res .a..mef1.caJlOO, 13.) milhõ:,s e, pOi' jpn.'Olli\jU a CGmiL.:.;á,o rej~ita! a H.l.é~B 

O SR. PRESIDE:-iTE (Eàilson Melo elunmnção de alg:uns itens que ha,·, de f.tz.~r C'J'uer o prazo 'f-e c:tr';llc.a 
Tãvora) _ Continua com a palavra viam '>ido con::.:derada.. no cá:cu:.l d01de 3 al},.,.'i a p~riir :je 19 le jJJh'l.O 

valw de J.ó!ar~s amer .. CJ.lrOs 1{1 roi': de 19u3, ou me:mo de 1" de blhv i. 
o nobl'e Senador Jo'áo Agripino. lhóe.:; 4fQ mJ, f,)~ Jbt,Qa ~ua. "~duçã:J lv33, cumo já admiHLn 0.: ·epit',.fn. 

O SR, JOAO AGRIPINO _ Sr, para, tic.~al'e.') ameríc~nOi-. 1 ~ .. Uh0 '!:mtrs da Al\IFo.HP, por (J{'2:.Zd(, .14 
Presidente, o Sr, Ministro das Mina.8 'l~ 700 mll rr~iniC:I0 ti~A negc~ia';,~ô .3, d· ,-r J( t:lJ 
e Energ':oa acentuou que lie ence;,ar o f\sl;im, I,) pr~.:...v qUe ~.t.nstou d.) In:;!-, f .. raz:> in·clar-te a"ora, 
Govêrno atua.l .15 negociaçõf's micia. •. n'/Ja,?::o de !1.bril de 19t>3~ 1.t[{j é, I.1J: e o que faz o ;'cmUTd-ad J :J~3. ,,'10'" 
das pelo memorando de abrll de 1963 ml!hoe.s de dó~ares amerlc..mos, bem ln~tid<i li ap;'ml'açâo H:'..J~:-lGI p~.a 
o Gov@rna conseguIu melh")rar as Cl'me a DJ'Jnga.çu.o a.s~·_ÜhJ<la pe '- COlho ,:cuja .f91'lIl!J.laçãQ iJ'art.1U a r::o.'1'l'.< -._'0, 
condições das negoc!ações. pra.dol'., da rJagL:mEnt',~ ,a.U~'::J,.,.Ls nu Id,o ~rmclp() de que. ~em ('mtnn~éJ r{e 

_ /721.01'. ele 1 :'11'1110\ .• <; ~ 'i'::.J mil loIa,'ca 'confmnar c preço_teto d~ 133 (TIl l1cJ~ 
Indago de V Elca, em que consIste. a.merlclmos, c.fras i" ~;)S resultantes dJ ctóh,.re.'1, a.n~ a.s l"enf.cD.ções prJ .. 

êS'Je melhoramento de cohdlções. 11':.\3 ap!icaçôas '..::n.dL:idas no ~no Ije cedida.!; e devidamente CO-;'1troh :3.11 
O SR MINISTRO MAURO THl. 1: tn, iev~l'ã, por ~d:ç,ã{)., ao '1iJ,:OI df: I: por ma1,s de um critério. 

''" . 142 mLhoes t. 100 mil dGI.~rf'.3 - Jl.!S- - O Acordo a ser celebrado jcve-:-:..'l, 
BAU - Sao váriaS as n;,elhonas: ~e- t~li('ável p'.ir qualqui!. daql.lale~ crltá~ I tsnto quanto possível, rf~flet1r n v~ .. 
nhor Senad"or, Se .Vo Ex. D1~ pelmlt~: 1'1Q.l antc..rio!mente ,Jl~~lC~On?{j,().... . !g;ênc a. de ~')nsr;qüências dp. o;r1cnl fi .. 
eu . ft-S men ... i{lnarel uma a unIa. prJ A Conu.:sa-o rnrermm.stérJRI eJ~a~m·' n~nC'eira lomente após o. CJta pl'H"'>" 
melro, culo~a_ndu de forma. ~Iats da- nou, outro.:;slJll, o resü.t:.:.uú u-J. üp.l..:.1- lta p3."a. tl. ~ua. celebm-ç.io", 
ro ~ redaçao da uma 8.1an~l1'a ge!al. ção de método a'::otr.do p~la a.c.Pco _ . . ~ < 

Como os .!lustre-s COngress!.;;~as tlvc- pa.ra dcte-nninn.ção do vahr das .l.;Óe" Reinvestimento - K~te fOI ?m, p.o:n· 
ram OC~lil~ de s~ntir, a !'eot\ção do em cruz,eU'oo, co.ngindo os 1tl\'e3ti~ t:o, jn~ito unportante .~e mcl'~,:r~a r:a 

documento 8 de djfjcH entendimento. me-ntos com os inüice.; atur.J,s do Cuu- } (',lllç .. o. ~ nas condlço.·s do _\f~,n",Ll1 ... 
Não se pejem por entendê-lo com di- sElho Nacional de EWllorn a, que li- do ,De liberdade d(! npnC1!:;'~o f~O:-' ~;,> .. 
ficuldade, porque é um documento mita a cvfr-eçâo moaltál'J.::t a.éI VdJur ~1U't..-m ~V:':03 !3(,!lo GO\1ê 11-0 Srtl"l ('110 
realmenLe difícil no &eu 'J?lTeto en .. médio de 19t.3. A C/JDVer;S .. Q !lo Vt1. n. !mpn:":;~13 rfsu!t.ur~, ~atal~"nte a 
tendiment-O. Melhor será ,::oDvencê- lor enconLrn<lo, mesmo adotada a L1.- evC'nfu~'I:dade dJ nplJClí;í!O. (/:;;,s.·S Jt:· 
lo em têrmos de maior clarez3.. xa. cambial do fun Ü-O I1no (!-" l~,;}:!. c::~r._os rm pequenas cmp:e:1'i b~·":~N 

Melhorou-se a redação da cl:lUti\.l1a i.eva.l·á () preçJ a icr p.t~{j iJ. Ai\1.F'O.HP, lrlr'U;: rdqulrlmi:: seu cDntrole,. 0-;) OIJ 
de preço, A Comi.ssão examm.ou PQr SUU8 aç:ó::..:l,·a O"Hd ue i~j Oli:4~e,., cdoca-Io d:mtro dr> .. eInPd.';-Jl~hm~mo 
cujàaào:samente tod~ os dldús t115- de d.ólares aUlerleanlJ3 ._ quantia su· de Une. rel!tuneraç.Jo" fOZ"'.1ú{} CÚ:U 
poníveis que Ie-varom à fixa.;ào' úo perior. portanto. ~ p':c:;o àç _mema-1Que. o dmhelTO 8J,'t:Sp de. um L'l1ifJ. e
preço teto de dólares americanos -- rando de .1003, I E'pÔJffi.· nt'J, de .remllnrru' "~t. C~.~ltro u. 
cento e tl'intn e cinco mHllôf,S _ para O preço r;:!e.rAo-, dr V~J ml1lJú::-3 ã~I-c.3.0 p:l.la um ~:po. de em!J!~Ctl::'!Jn(,DL{) 
a compra das ações e inierêsse (10 dólares, esc_ui, alf':l1 UO~ JU:C.3 e d.'ó·i- de rcmvnpUlçi;:O lrl!l'e. 
grupo AMFORP nas suas suh..:~::1iar~as dendos Q.f.vidO$ à. A....,.lJ~CRP.·Ena 31 ~e l.{..tendo) 
no DrasiL d.::zembl'o de 19t.2, e d:l C :.llP~!: :a~.l ~ _'. 

finance)ra pela mu~l.Jnca da ~.:;.ta d::! I "'As Rlt;:or!l.~Q23. le1:tl,.:l~~_ a e:t-'to 
1(0 preço de dólare3 nnlod..:a?~ 135 fechamento. cS.:t.Il' 1:'. etC:., (. ~ .lJo ,\- I Quanto à..9 cond;ç<JZ3 a.e rtlU'" e ... tlrn.n" 

milhões resultou de negoelnçao cum oomp:-omJ.=SQ da A]\-ll'O~:P ).' "..1 a CQn11 to cpl'e.:..eilmm li3 !;eg:ulflte.s VJ.ntJ.:,~m, 
a A..1Ir1FORP e àfWl're d.u apl1cação o E:lJ;porting _ lm~ _~·Jjn:..~ Ea!lk o .. ~tHmt.l0 comp'.Hll.-d.a ..... c::.m. a.quela~ do 
dos lndb;[,s ão~ Conselho NIH.Jenal de Wa.:-h1ngt(,n. ~a úi: :ua e:~Clu"Íi.:), j:l' .~(lfm~dm~o de 22 de_ abril de 1:::53.: 
Economi-a, ~aixados no m/clo de 1003, prevista ortginBlm.::m~e, é C.t:l:. i.! i"! 1 ;; I u). unedlata defillyw ~'J setOr puo .. 
ao 1l1vestiment.~ h1atól'ico. em Cl'ní.ei- com a. el minaçáQ cl~tupda pelo rItnllo fi;) qual sem aphc:!do o re.n· 
roo, 'correspolldente ao 'nve-ntário BEPOO. dos saldQ~ dcndl}res. dos te1-1 vf.Jtimento. 
;!opreS4Snt..'1.do pelO'.5 V6Ildedü:-t;'3, derluzf· pectivoo empré:.timos p~ra cnlcuJo da • - Tal a!,!Uca;ã.o ficará. pelo nõvo 
do da. depreciação contabJ;.w.ta, au- atwo l1quido l'.orre0l' ... r~1:nlc à i\~' 11;\'hmOranJQ, restrlLa ao ~etor de eu!;'!'· 
xll10s e doa.ções~ e ant~clpações. de F"OHP, 1:""::'\ . 0'. ~~ric!l, ele~ \"OndQ-:'e .atuyé<, da. 
renda, m.edlant-e cou-:e:.·s,,lO em dóla.- Sendo e. ccmp.ra. t':; 1 .. 6.I:.-:lt~, d.i. \8q~'~!Ç:O ~àe novas prcúlJ.Bór'JS na 
res amel'lcnnos a. tal.a cambln~ COln- a~ões mc.}orltánas do G. up,) All .. I' L . ~.o~aA~, , . 
pa.Livel CJnl 11 ~:::rc~ao monetál'la ete .. F{)'~P, r.c.guele PI(.P t::O.mbt.:ru não:.. I bl e.llnmaç~-O da nrce-~.~:d~de à{' ('5_ 
tuuda.. incluem .os ihtelf.S~eS da mi.noria.. isto ttcelcrer dlsp'J,SltJvo con':·ratual quo 

Uma vaz que t'S ú'l,dices bs:.x'9.doo é, o valor das açõi.3 n1i.o pHtr-nccllt:>l garantisse o re nvestimento, l)S evru .. 
pelo Conselho Nacional de Economia àquele grupo. c.11CU.lau.I'l.\ tm cà!'ca de I tt!l'l's dcsc'J.mpr'mentos di) sua e[eti\'.l'" 
em 19-53 apresentaram o valor real ~2(?, do total. .. ~a; . 
médio da. moeda UQ ano de lS$2. e A a .... a.lizr"ã:) n9S dt.t:l.l; md cada.s c) g3.rrJ.ntia do !'d:l\'e.~t'mcnto dU N 

n!í_J o valqr do último dia do m.es~o do memoidnd-o de ~2 d3 abri.... de 1963 jl'aTIte prazo definido; 
nn), a A1.11'l __ l1' à {p-Cca. do.s pnmel~ As negOCiações CJln Q A,:\~:r:O~lP que d) ~!ffil~Ção da . p03.5i1itl1d.:..de de 
ias negoc1açoe.:.. reclliXlU-s.e formal_ conduziram à. e,s.::,luf.tura Q.') mern-o .. l"Oll eqüenc,as .n .... es~Jáv ... 1s no m::::rca,... 
n'l"':!lte a 'X'Ii'l.co-rdar com a taxa dft r.ando <le 22 de nijriJ de 1'::';;;· c ,,~ba- r!o financeiro Jl'asi1eiro, qu~ "\JJ::')'i~m 
conv~rsã() di? último dia do ano. leciam que a data da entraJa ~m vI- ~eeor.rer. do reinvtstimento em sc't:-es 

O SRo M1NI.8THO MAURO TlU.. F-01 e;wmmado entao um ~.!v gor do cmtl'ato &zrin Q p:.:lmf.;;l'o d~· lIT!propl'los; 
BAU - Muil.o obrizado ao ilustre crltát10. pelo qual e, coneção ln~netá'_ Julho 'de ~:;JS, correndo pf:r conta da . e) imp-.c.s,,jb:il dado? dJ. ab:;nrção. {!'ra." 
D"pu:ado Ad!1J.to Cardoso pi:!lo aparte ria t:-o a.t1vu era levado até o U.thllú rompx9:dor dE:"de r, J n!." 1',) de janeLto Qnal da A1.H'-CRP do c~mt:ôle aCltr_l~ 
esclarecadOl e que- caracteriza a situa- dia. do 8!l0 de lS6-2, e a taxa cambia.l de 1$33 as operações d:- '> companlu:~ tio de emp7lh:L5 n.ac:cn1-~':;", 
rão encon~rada. ,elo GlJvêrno Revolu- s:ma e. "'O firo do ano, subaidiárl83 da AlrrO~l..I'. .,..., Inttlt Procurou a: Oam:s~O. dentrQ .do.'; jj .. 
c1onãrlo. de um compromIsso asauml.. A compa~eçfu;, u 'o:) ro.:,u1t~dJS dos que os juros sôbl'e 03 preço: er!:ml f!1it"'s 'Que he impunh1r.l a ex~;ttncta 
dQ pa~o Govrêno, antão reconheGido crttérloJ refel1dm d~mDnstrou .sua cmtados a rartil' dê plimeiro de 1 .... - de um C>ú1-pTom ,:;.5">, a rEform 1111'"áo, 
no s.terlor como Oovêrno bl'O.sUeiró, gUinde apl't)"{l,Waçl!J eIs que, pelo pr!. neiro de lSJ exc1uitto o montante do tfío rmpla qua,nto po-ssh'el, do !lroble ... 
e quo é como que 1m ponto impor .. lD!" TO, chegaya-se ~ dólares amelica- sinal de' 10 milhões de c!ôlJ.req, dev1. Il}a de re.lnvest.imento. f ~r' l:t que. 
tantissimo para e s~Uência dos ra-elo- rJJf,: 142 rn1!hõ~ e SJO mil e. pelO' ser do isso impret~ril'elm"n~e l.tá 19 UJ embora não tenha podldo COns.2Julr a 
CiIDC3 que 5e tiver de fa~;)f f;'t . .ndo, a. 14~ r.t!ll-Õ:Zs e 2(.::> mil, para julho je lStl3. . ;1!rn,1. q'1t.~ffaç9.0 de seUj ('''Sejo.:;:, atin-

~. (1 ~·a.lor "us açõe.: da AMFOR?o contrarlando a pn;tensJ.o 10s lt\:l- r:tiu uma fórmula .q'Je rc~rl"e srot -h .. 
O SR, PRE3ID:n:.rrJ. <Cd:!Son de lün,dr. "ll t€- 'Ct ,le crft.P1io, a titUlO d2dores de que p.tIP manter a Il'l.n- tà.'·i'lrl~nte a Qu"'st~o R, m"'h"r do 

IJ.?lo Távora.) - Ante3 ele dar pros- de melhor a.terlção. foI examinado: saçéo nos têrmos do cüffip-rcmt..:.:c f1r~ que qU9,lQu~r .outra c')1sa. d~t!ne com. 
B~Juimentú ~ 1nquiI!çáo. solloi1iJ <.10 aquéJe que cOilSíst-iu em tomJJ' o va .. mado no mem{\7l.mdo de\ ... r,ara (b rlarr..:s" Cem pr~cis:jo o qu~ fazer OO'!ll 
SI, Ministro .. \4auro Thibau. a dia.. lor do at.vo em dólares, depreciando compradJres paga..r fnf,e3r~!men,te Q::: os recurSOs de qUE' o Gov~l"no dzver.a 
tr~buiçílo de cópias tio. memorando aos dc-vldamenta pela nti1b~t\çã() de indt- juros eju.st~dos "W,r.a o pt' :010 de I. di."po.r nara. p~~ar Po..l! ac1onlsta.$ 
Srs, Congressista!, plra melhor C[)o. ce.s d3 Ji'ed2raz power Comtssion dos de janeiro fie 1963 e da 19 de julho amerJcnnos. Mas alnda: na. re~hda.· 
nheclmento do "assunto. Estados Un1dQso Por ~.sse critério, <J de 1W3, sõbre o 'dnal até- agotu Hl- de transforma a opera.ção numa o~ 

O DR, ADAUTO CARDO.'JO _ Há va.or de dólare.s a ser pago à tendeu·se que deveIia ~l' lffVado ~~ r:.~ê.o flnnnceira. de [Jraz(} excepdo
que e:iclarecer, 8r. prcJlde.nte qlle AM:PO&P seria de 143 milhões .de d6- oont!t B depreclaç~w sCfrda:: que " . .0.1 ~1',]lmente clon~e..clo. de prü7.o não co
é3te memorando fOi objeto de du[\~ lares, portanto be~ pr~óxlmo da cUra entã<> e'!.timada ?U 3 'llill' .2S e ,,'\ nhec!do n03 l'!c~6ciO!J. brrdleirOJ: e que 
O<:lmt$.Sões Pada.mantarea do lll!]ué. resUltante da apl.caç.lo dcs outl'(',s mil dólares. ';)n:e s~r avahad(,. pelo fato de ae pro
rlro sendo de ..una relator o P1opr1o d..,l<; C1'Jtér!o.s, Por outro lado, esten~eu.se o pra- l~.n~ar até o proT.:1l11o mllênlo, nt1u .. 
~ . d J!lo Aij-ti In N' é ar- A reduçaQ que a A~O&P admitia. ZOI por esta. compensaçu.o, de 10 mil ~l~dD o anl? 2 OC9. .... 
~er..'!l or o _ p o" aO ,p. sõbre ú ,."~lor das a.çoes que Cllnstou d6lares, seria devida, de 2 anos, cOmo l:l um 2l'tifici() medinnte o qu.a1 UD1:!\ 
~ndto, neDhtoum!eJ:VidG.~: tt.~~a. nos. na primet'i."a 'proposta, datada de 6 da pl'etendia a Companhb., pa:-a 10 op.:-r.ação, nDl·mc.lmente conced,da 11'01' 
.no o~umen, e va. julho de 19M, tol de 138 milhões e anos." a,;êllc:as de invc'ltimento p1'om.o~lo-

O SR, PREClDENT.L!Ô (Edlll~on 1,1010 1300 mU d,.llllres a.merlca.no3, al~m dos Quer dizer, ,,6.3 exe:nina.da minu- nal, d:O tl-po da. 4lAl1ança para o Pro. 
Távora) _ Vo- Ex" oonllece muito Cri'üitos que ,acusava, no ve.!or de .1,10 ciosamente a. possibilidade, a. a.ná~lS~ grcs.~{)u, que quanoo etJnge a vinte 
b:un a. ma.téria mas a PreSidência milhões e 4.JO mil d61a.f.et} lHnel'lC3.· da composição do preço. foI poSSl.vc. (.lU v!nt:- cInco nnos no.a enche de ~ .. 
e!ltá a.tendendo o. 4oliclta,ção de um nos, cOl're.spandente a dividendos, ju· obt-ex que a ne:;:ockl.ção ele abrU de ttsrr...çii-O, teremo:.l· ê3~ pn\f;\J a!!n.vn.
colega, que de.!{!ja. ler ou rell~r o me- raso e outrw itens em atraso, o que 19-&3 .ser referida à data corl"ente, ;l'em do 43 anC6. 
morand-D, p!\J'a. a.vlvar.lhe t. memó· totaliza'Va. 149 mUhões de dólal'e3 a ma.ior parte dos ônus c~ que de· (Lendo) 
úa. amel'icanos.. rena () O~ blWlle:xo a.rea.r, "Verifioaç/úJ do .f'Wru>o: 

o Após novas ne(ociações, a1nca. d.u- €:a o m~mor6ndo fô.."'$! :lntegramenoo Y' ""Y 

O SR. MINISTP..o MAlmo THI- _t& "" prlmeh-"" enbelldt,nentp., ro~- ~1l:!1lpr1Í!9. llJJ ""'"" ()()Il,djç6"" de v.rl!"'~R 
U<tf - Si'. l're<ldonto ...... bo de eu- J_ OOOS<C!UiU-BO o abor..-a!O dl> ~) dó _ ~ltil'1Lo """"'_ t\\ôIt 
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C(lTICludencetS, J.ma vei que a sinlplei a aquisiçãO das concessionária6? Que~ COllCesS:10 termmaÉ.sej o Estado de I PÇl'.3, naquela época EmbaIxador Jl08 
CCIl.Stataç..10 da existência dos bens ro dizer, .se tôsse a. emenda. ontem Pernambuco, herdeiro'l do a.cervo nos Estados Unidos. S. Exa, nos afirma
Qrrolados em inventário pelos vende- aprova.da, estaria V. Exa. aqui nas térmos do contrato d~ cCTh:-essão. en~ va. que havia d~ parte do acionist0.S 
do.:"es, conforme consta do Memoran .. mesmas condições, expondo o traba- trou em juízo p:va f('·cebê-[o, sem in- americanos an1mosidade cl':ada. pele. 
<lo de 22 de abril de 19:63, ê a..T~1.})lia- lho ao Congresso? denização, nes~:es tê:'hos (:ont::-atuats campanha, organizada naquele p<ais 
(l'a, nOo n~vo ,~-emDrand~ p.ara:. O SR. MINIS'IlRO MARIO THI- Tinh.1;1 outra e~prl~?a, em Pelotas, contra o BraSIl, Vlsto que 0,5 artlODlS-

a) verlf.caçao, da eXlStência. flsica BAU _ 5Bm dúvida! São dois assun- que f Dl desapropnada I pelo Estado dQ tas da Amforp não vmho.m recebendo 
dc.s bens contabIl~z~o~~ com\.' de pro .. tos que não têm a menor relação R-o Grande do SUL, i dividendo~ há algum telnJ?O, fato que 
pr:-edade das sub.sldlãrUls da AMplO&? entre .si Tem uma. emprêsa pn ,,-itória, El;- é verdade:r~.; que ê~5e fenom,eno cdou 
e BEPCO, mediante tombamento".· tado dO E3pírito Sant.,. Há, outra, no à!eas de atlltq e!ltn: os govelDc-s .anl;e-

O SR. úL'I'Ill\iIO DE OARVALI:IO Mumcfpio de Ponta '01'os"a, E.stado rlC3,.nO e brasllelro; e que era 'ndls
O SR. JOAO AGmPIlNO· - Que· _ Ontem, na Câma,ra, foi dfto que da Paraná. E ,'leve u~t ma\s a.lgumas pe~sável resolver o. problema, ~~::a so .. 

praz J ? n{io havia nenhum ref1exD no negó- outras de menor expressão. IUC_01~ar essas áIC::S de abl~o. A 
O SR. MINISTRO MAURO TIU- cIo em questão. ,que.stao tomava, então, um cunho po-

BAU _ 180 dias. O SR. MIN'!S'1~O MARIO Tif.l- Não haverá, 'assim, o menOr col~p~,() litieo e se exigia do Brasil o 'Paga-
BAu _ Nobre deputado, permita-me no fOrnecimento) de erte-:'gia pela falta menta de um preço muito.supe.:·Jor 0.0 

(Lendo) um esclarecimentO'. de solução do problema. Hlverá, ::;em real. 
'Ib} cOl1firmaçáll da. ex.a.tidão 60s ~ . _ dúvida, em têrmos de ;enel'gia de- ini.. E certo que o Govêrno bra!ii1eiro 

lançamentos contábeis respectiVOlS; A qu~tao. das llegOC1oaçoes com as ciativa privada, a falta de reinves- estabelecia n~gooiaçõe6 COm a Am-
) 'r - d - tá conce~Slonál'1as segue um t.râmite timento ou de ampliação em função forp em têim6s de tal provento de 

. c ver~ lcaçao a correçao mone - próprio, inüependente na qualquer da política.. até agor~.' ado~ada pelos tal vantagem para a Amforp q'lI ne
:rta .do ativo qUe serviu Arte base pa.:ra acontecioento marginal sôbre o as~ Govêrncs Fe~erais, o :atual e 0,5 que nhum braGlIeiro COm e.spírit<J de 6.efes-a, 
<? ~~I~u1o do valor do ",cervo das sub- sento, E o caso, focalizado por Vos- o antecederam. Mas ~ste l! um pro .. dos interêsses nacionals p~der~a 

SJ.dlarlas d:a AMFOOiP e BPJPC<?; sa Exa., reflete um deta,lile em. que blema geral de energ:a elétrica e de apoiar. 
d) ,anállse da taxa de con\ersão o Objetivo é a obtenção de Um Ins- iniciativa privada. Não se resolve com A Amforp invest~u no Brasil pouco 

eamblal em que se operou a altera .. trumento de ação governamental que a compra de um!'\. emp-:êsa disseroi- impo~'ta discutirmos agou Quallto. 
ção do V~l?r do preÇo em dólares; o Congre550 houve por bem comide.. nada pelo território r.~cion.ll. Mas investiu, dentro das c(j.ndiçõ~ es-

e) prevlsao no contrato de ajusta.- roar uma llloditicação da estrutUTfi. Ire~ O SR_ ADAUTO C",.~I D~'"O _ Po .. tabelecidp-5 pela legislação brasileira, 
·met:to. do preço de compra a even- g"' vigente, Nr'" ..... '" "''''''n. en'"elanto, ' ~ ~ s 'und ° quoj - Ih e. 'I'do 
t di! ,'d pela I W1 .,.. ... ....,.,.. I".l. deri. V, E-a, (lar um· I esCI"reCl'menlo eg o..... . ... nao e r perm!! • 
~als _ erenç,as a.pon QS ver - Q lnten"ão, vam"''! respeitar a deli- ... ~ ~ "or aI u I I 

4" a o Y V>. quanto a essa sua exposição inicial? por l' ma g me, uero super ar 8 
"lC ça ; . ~ beração do COngresso NaCional! E d f 10%, pois que tôda. a ~mpl'êsa de eneJ'-

f) acompanhamento, 'DOI' 6rg,g,o ssas ações a Aro orp estão à venda? gie. elétrica fjca subordinada. a ês.se 
competente do GOvêtrno bl'"asU-eirO, do O S!l. úLT~<? DE CARVALHO O SR. JOAO AGRIPINO _ As limite d-e lucro estabelecido em Ir!, 
pl'.ooesso de verifica.ção." - Mwto agmdeCloo a V. Exa. acõ.es da Amforp emtem. na. sua. A Amfol'p vem 'obtendo dlvid~l1dos 

t.s.te aspecto ~a _ verificação ê O SR. PRESID1:Nrr.E _ Continua maioria. controld.das pela A:nforp. baixos que giram, em média, n$. or-
r~putado pela ComISSao lntenninilste w Com a palavra o .nobre senador Joã.o 1 dem de 3" e 35%. 
ria! como da maior relevâ1].ci6. Efeti .. Agripino. O SR. ADAUTO CARDOSO - Seria solucão a ve::-jficação dêsSe lu-
vamente. entende a referida. comis~ . ,porque, para. comprar' ações, é pre· cra e a. modificação de tal formn Que 
são qUe nenhuma. transação poderia O SR. PRESIDIDNTE (Edllson de C:50 primeiro que este: am a venda. pudesse atinp;i"r o teto da legislação. 
ser honestamente esta.be~ecida. de!;d.e Melo TávOra) - continua com .3. .pa~ O SR. JOAO AGR1PINO _ Algu- brasileira. Mas 6. verdade é qLte a 
que não fôsse possível verUicar a ab_ lavra o Sr. Senador João Agrlpmo. mas têm cotação em aôlsa, As em- Amforp só poderia perceber, no Br!:H,il 
fjoluta ll.sura de tôdes as informações O SR. o!0AO AqRIPWO - ~ouvi, p:êEQS menores, cOmo G.S do Rio Gtan .. o máximo de 10%. . 
prestadas pel00 vendedores. E pa.ra COm a. maIor atençao, a exp06iça~.do de do Norte, não têm. lJembro- no en- E o negócio que o Govênlo bras:" 
que" a curto prazo _ porque, num Sr. Mj,ni;st~o; q.f\B Minas e EnergIa. tanto, a V. E~a. que q tEstado de ... ã.o leiro está fazendo COm Q Arnforp é 
processo dêstes, 180 dias é curto pra.. D~eJO, lIl!<:mlmepte, fazM alguns paulo desapropriou aç1les. para lhe dar um lucro supedor a 10% . 
7iO _ se piJISSa fazer tal verifica.çíio, reP?-los às afIrmaçoes de S. Exa. O I ê h d 
nbjet.iva .. se a contratação de técnicos IPruneiro que .faço _é ,que S. Exa. O ~R. ADAU~O CA~DO.sO _ E_m :~mt1fn~t~~~o~em nen um encarg;o e 
de uma. organização neutra., pOl'ém a~entuou, .repetIdamente, que o qo- ~le.çao à s}tR afll'IUat1~a de que nao porque, quando assume a obrigP-cão 
que .seja orientada, fiscalizada pl!lo verz:? brasllelr? está compra_ndo açoes saO ,braslleU'~ na sua: integralidade, de lhe pa.gar 6,5% de juros em nrova 
Govêrno e sejam agentes do Govêrno da. ;AMFORP. _0 fe..to n.ao. é ver- há_ mformaçoes de que 25.% dessas IOl'que, livres de todo e qualquer en-
D""'"coe trabalho dadeum, O ®Ver110 brasile1>1."O está aCues já pertencem a hras1:eIros. cargo ou tributo, está-lhe dando, um 

.... ""-, compral1.io o patrimónIo da "AmfOrp". r 
O SR JOAO A'""RIPINO Pod A - "" r B"ls d '" I O SR.. JOAO AGRIPT'NO - Eu não dividendo -maior que 10%,' pois Os im-

. ~.,...., - . e çoes 'se, ........ mp am 11a o a e . a o.. disse i<:'<'o, Não fiz ref,le"ncl" ao f'lo postos qUe illcideom sôbl'e os j',ltOS, 
V. Ex.a. info-nnar em qUe prazo·.& res ou particularmente. do l?r'op:-letá- "'" 
Companhia entrega o acêrvo ao 0)- rio das aaôes, E a "Amforp' e' o GO- de serem bra.sl1eiroo o~: estrangekos. p,ara qualque! pessoa jurídica cu fi

w 

vUno brasileiro? vêrno não cog:ltaram em nenhum mO- O SR DAU'rO C DO,.. . SIca no BraSIl, ~ os outros enC3.~:t0s, 
t d d' d - . A - se - ) representam maIS de 35% 

rsena~ões e J:n 
u ~~o~~P~~n ~~ço~ I que, do seu ponto ~e 'dvistll;., é inte- Somando aOs 6,5% 'o Brasil 'está 

balxfssima ou não têm cotação. tl.~es f~Y~renie estrangelra.( Nc.o é a dando à A1rFORiP Um lucro, iie 1~%-
o SR, MINISTRO MARIO THl

EAU - Imediat.a, após a. assinatma 
do ·contrato. 

A situa~ão, nEste momento, (> de 
tcr sido atingido um entendimenW 
de prlDcip!o, entre a comissã.o Inter
ministerial e a C-omplnhia vende,R 
do:,a. 

&.tá em d~scussâo O contrato. O 
ftRSunto. portanto, está em têrmos de 
situação ainda inconclUsa. O obje~ 
t!· do Govêrno ê apre.sentá-Io ao 
Congr\':sso como está fazendo' n€"ste 
momento, antes de conclui-lo. 

° SR. úL1~UtO DE CARVALHO -
Perm:te V, Exa. Um 8-parte? 

O SR, MINISTRO MARIO THI
:BA U - Pois não. 

O SR. úLTIMO DE CAnVALHO 
- pergunto a V, Exa. se influiu no 
Govê:,no. trazendo a pübl1co, hoje, a 
compra das concessionárias, e. "cjei
çã:o da emenda do Senado que auto~ 
rizava '1 EletrObrás Q financiá-ras? 

O SR, MINISTRO MARIO THl
EAU _ E'u me permitirJa ler um 
,pequeno trecho da ata de uma reu· 
.nifo da abertura do 'entendimento 
com a emprêsa na sua prime;.ro rea
proximação com o Govêrno brasnel
l'0. e realizada· no Ministério das Ml .. 
Ilas e Energia, a 8 de' junho de 1964, 

D1sse o -senhor Mil1istro: 

"Inicialmente, o senhor Minis~ 
tro mencionou sue. concordância 
COAl as vantagens de submeter o 
contrato final à aprovação do 
Congresso Br,::usileiro". 

de algumas de sua.s emprêBãs. Se o p I dólar sôbre o valor dó.Iar. E p~r ISSO 
Govê:'no brasHe!ro estivesse C01npran.. O SR. JOAO AGRIPINO - Não que . ~ AMFIORP aceIto~ a clausula-
do ações da liAmforp", ta.lvez seria o falei nada. I modIflca.tIva do reinvestmlento,. -po:--
seu valor de 1~10 do estipuladO, &sse o SE DAUTO CARboso En que li: AMFORP sabe que o BrasIl nap 
é O primeiro reparo _: A ,- - vai lIquidar um centavo dessas abrl-

O segundo reparo· que desejO fa-zer tao OUVI mal. Obrigado j EL V, Exa. gações,::> Brasil poderia aceita~ 'pa-
é que S. Exa. afirmou .que urge uma . O SR. JOAO AGRIPINO":'" Outro par juros .de 6,5% numa. neg?cls,ção 
sOlução para o problema sób pena de problema, para o qual desejo cliamar de compooH;ão. 'Porqu~ o fmanClan:;en
Um verdádeiro colapso de fornecimen- atenção, é que, na,s coniIssões de In- to que obtém. inclu~lve pa.ra eqUlp'a
to de energia nas áreas de ação da quérlto que o SenadO I prOCedeu. se mento energétic,o. na~ pa,ga É!.sse~ jn
<f Amfo:p". Também o fato não é ver- chegou à conclusão que não havia pai ros. Tem ocorrIdo hIpótese de Juros 
dadeiro. A' IIAmforp" não tem nem do preço fixado pelo Govêrilo braE'- de 9;té.5%. De modo que ~ GovÉ!;rno 
repre6'enta o menor Interêsse nacional. Ieiro, O Ministro Santhtgo Dantas nã.o braslleuo assume a obrigaçao ~e per 
E' uma emprêsa tnteiramente -tife" era autor da fixação do Ipreço. A Co- gal' Juros de 6,5% 1i~es de trIbutos. 
rente d..'?- "Light't. A "Light" tem nesp, Instituída pelo Govêrno para O o. que equivale a maIS de 10% em 
produção e d~stribuiç§:o de energia elé.. Brasil, para estudo do I)TOblema., n8.o doI ar. .. . 
trica nos centros industrIais do Pais, era também responsável pela fixação Isto. SIgnIfIca. que a AMFOiRP nno 
dai 00 seu cunho de interêsse nae1o- do preço. o preço, em terdade. !iur. tem mLerês,se em receber o cap1tal 
nal. A «A~forp" s6 t~m uma emprê- giu por proposta da pr6prIa Amfo~. ,(muito. be·m.). porque nenht~ ca-p~t.al 
sa de interesse nacional que é "pel_ Foram discutidos os cálculos e nléto- americano que tenha rentabllldade de 
xoto" fornecedora de energia .a Mi· dos para se chegll' àquele resultado. 10% St! interessa em rece.ber fi pr\n
nas e S11..) Paulo. As outras emprêsas O preço partIu do valor' do patrlmô~ cipal. desd~ que~ pos~a receber êsFes 
d.a fi AmfvI))'I. di€'seminadas pelo ter- nle. da Amforp, calculadol pela própria juros, (.3!mta· bem) .'. ' 
r1tórlo naclonaL não têm nenhuma. tn_ Amforp, sem nenhuma vfl'ific.lçao do Isto deixa. CEl'to que {).s Gover?,':-o.$ 
terligação uma com outre. ou COm a Govêrno- brasilei'!"o. Apenas se esta- re~:psos que têm sido sempre no pa
l'êde nacional.. beleceu o valor do patrimôn10 da Am- gament'(} de ~eu.s compromissos no eS-

Tem em Nntal. R~o Grande do Nor- forp oalcu)ado pela Amforp. DE' mo- trangeiro. 'ão tomarão empenho ~m 
te, uma emnresa. profundamente rudl- do que apenas se est8bel~r.eu o valo::, l.iquidá-los. J'.penas ficará pagando os 
m~nta,r e de~adente, na base de cal- do patrimônio da Amforn. pe:a Am- Juros, e a An.rPQ.RP, ~omo b-oa Cl'to~(}o. 
d:~lTa a tP,?o d!esel, cUjo custo de ener- foro calculado pela Arnfol'p, o GO'- ra e b~ amig3" 10 Bra.~H, não ten'í .o 
g'la era o mUls caro do Pars .. Com a vêrno brasfleiro fêz apel~a-s uma re. men()l' mte.r&lse em recE'ber o pri:1I;I-
cheg-ada da ~neT(ria de paulo Afon~o visão. pOr métodos d~fer!'mtes, ,. fim pal. . 
,fi. Natal. AouêIe equipamento deixou de propor a redução no m·eco inicial. :tste é um dos aspectos da Qt!est/iro' 
de f,er significacã.o e valor. mente prooo-;to 'l1eJa Amf9-rP. O segundo, Sr. presidente, é que, a 

Tmp.a, ,em Salvadü1'.·também etju1- ND primeiro entendimento ha·;!a AM'F'OR-lP criou sobretudo a_ ITT nos 
parrental: do mesma ordem. Com a também a clámula da Ivel'Jficação. Estados Unidos da América. um clima 
che~a~a de energia de paUlo Afoni;o Apenas deveria ser feita no prazo de de animOSidade contra o .Brasil P\)l' 
~ Cap1tal d~ Bohkl.. a Am!orp passou três mmes, {lO H'ls. prfl?O rf-df,culo. falta de pagmento de dividendos, 'a 
lQ;ualmente a ser nlera dIstrIbuidora porque seria pràtic-ament~ imnos~fvel função. do Governo brasileiro era exâ'" 
ou fornecedol'a sl1nlementar. aO Gavêrno verif1eal' até R eX\.5tência mimu- precisamente e em re~olvêR10. 

Foi a 8 de Junho de 19M,. Tcm uma emprêsa de ene:-g!a, elll dos bens. como tambélll no p:-azo de não 56 em ~'eIação A AMFORP como. 
" O SR" oL'lllMO DE o,\RVAt.liO Recife,. que tambóm. COm a .chegada 18(} dias, ,: também à Lighl e il Cia, Telefônica 
.~ ~ a r~.1da em~da i<1vege .sido =:d4 enp.lgfa de Fa-ul0 Afonso, foi aban-, '. O fund .•. mente p. rmclp~l, cffl, aJfu)s1- B. rasilelra e. outras emprêsas brMf1.el o 

'..,riiveda iàtl!1~rla h<i:le' O ClOVêMo a.<l.". ~ Amforn P''''''. U a 8§l' m<lJl' : ~o t!4 AJnf_ p~. ~'1'O I)l'~- ra. oonsw!Q>l" .. ias ~ sern90S p~b!j,. 
" •. . _ _, lt.u,l<!~a" E comO O ~_~,j ro _ dOu o ~ ~ __ .. JIO ~ • peurdIIr eu ~ 



tar a p::rc::pçào ae divid:mdo.s justO$, 
razoáveis, nos térmo.s da 'lezi)lação 
vigente, 

ora, Sr. presidente, admitamos que 
seja do intel'êss€ do Govêrno br;3,silei. 
ro adquirir o patrimônio da A1.1}o'ORP. 
A primeira delas é adquirir reaJmen~ 
te o património, não açõe~; adquirir 
Q patrimônio como pretendIa ela, p.elo 
preço que ela estabeJeces1e, pelO sm 
cálculo que ela indicasse. Adquirir 
>é::Se patrimônio, e a. A.l\4FOR~ se 
o'orj'YR a tomar em «çõeoS de soCleda
des "'de ecomomia m~ta da União, 
sem qUe a União perd'esse o contróle. 
e, mesmo, o valor em ações calcul~dD 
pe~o mesmo sistema de preços que a 
AMFOR.P propusesse para seu pat~i. 
mônia. Então. a AMFORP podel'la 
t.er ações da Cia. Vale do Rio Doce, 
da Siderúrgica Na<:ional ou de qual
quer out~a compa~hla, conce.'~sio~áN 
ria ou na,o da Uruao, que vem dIS
tribuintlo dividendos ele 12%, e quase 
que, anualmente. redist.ribuindo as 
suas ações. Portanto, a A..'l\iFÜ!RP te
ria através dê.sse mecanismo, um di
vid'endo garantido de mais de 10%. 

O SR. DEPUTADO - Em cruzei
ros. 

O SR. JOAO AGRIPINO - Em 
cruzeiros. Mas é evidente que a con
versão do dólar para aquisição das 
açóe.s seria em cruzeiros, e portanto 
os dividendos eUl cruzeirOs correspOll
del'lam à moeda estrangeu:a. _ 

A segunda fórmula para soluça0 dó 
p:c..blema fOi a de que a A.MFORP 
concordasse em aumentaI' .'Seu capitaJ., 

. <te tal forma que o capital e.5'til"angei
ro fícal:se red:.lúdo·a 49%. no máximo, 
e o Govêrno brasileiro subscreveria Q 

atL"llento de capital de tal forma que 
u/S.Sumisse o contrôle da emprêsa e 
aEFe3uraria à AMFORP o dividendo 
ror.xlmo legal: :'00/,. 

O SR ADAUTO CARDOSO - Com 
rcajus:ament.a de tarifas. 

O ER. JOAO AGRIPL'IO -- pouca 
importa. O Govêmo brasileIro passa..
ria a ser ,roprietário da.s ~mprê~as 
da Al\IFORP E as~egurarJa ~IS açoes 
da A~{FORP o dividendo de dez por 
C~:lto. O problema tarifário seria do 
Govérno Brasileiro, para PD3S~büitar 
o pagamento daqueles divider,dos que 
seriam uma eS;Jácíe de ações prefe
renciais com dividendos de d~z por 
c~nt·o, ~inCia que continuassem ordi
ntr:as. 

Ora, se o problema que o a~vê!no 
"'J~1ericano colocou para o B~'asll era 
~ da reclamação dos a.cionist,as e:me
rlcanos - a meu ver, justa ... - de que 
n:.o percebiam dividendos, e como 
eram milhares de americanos criava 
essa animosidade contra o Brasil, êle 
estaria resolvida se o Govêrno bra
sileiro assegurasse à A...\1'FORP o má
ximo da retribuição do seu capital, 
de dez por cento ao ano. 

A terceira solução era: tendo ml 
ronsideração que a AMFORP não re
p;esenta uma rêde de fornecimento 
de energia de lnterêsse nacional, se 
deferia aos Estados, com a supervi
s5.o da União, a encampaçã-o, a ne

o SR. G1!.LSQ PASSOS - Querla ao Ministro das Minas e EnergIa que' qua.is 23.S07.803.QQ1l.JO pertencem à 
;).crescemar ao c,<;clarecimento a~ V. serei um dos primeiros a combater "BEPCC" e Cr$ 8.215.197.000,00 80S 
Ex~ que t:':l1lbém.a comíssão de 111- o Govêrno '-' essas negociaçõc,s. I acionistas ,minOli.tá~ios. reprcscntan-
quérito l'c~:izada na Câmara. dos O SR PRES'DENTE IEd'ls d d~, êsses ult:mos, 2570 do caD·tal !;o" 
Deputad0!3, e que apresentou o PtoJc- :.J. I on e Ctal global' 

1 . Melo Tavol'a) - 51'S. Deputados e, . 
to de Res:) ução nY 49, UB·O d:~:r"pa SISo Congre~Sll:)tas, para responder as o SR. ";OAO AGRIPINO _ Vê 
em suas conclusões daquelas da Co- - , . - 1 
ml.SSáo d,'" Inquérito no SenadO. La- mql!'~Lçoe~ do nUble Senador Joao V. Ex.a .. que no valor nom:n::, e~$u.S 

- , • '" ~ a Agrlp;nO, passo a palavra ao Sr. Mi- açôe~ custarian. Cr$ 64..000. OO:l,CO. 
ID_enta t3.mbe~, que as suas sU" .. ",to .. s nistro das "\iinas e l!:nergia 
nao tenham SIdo tomadas em COll."-l-- • O SR. ADAUTO CARDOSO - E os 
deração pelo GoVêl"uo. Se tives..:·em O SR. MINISTRe.... MAURO T:fU- credites? 
sido tQmada.3, por certo que este Can- BAU - Sr. Pre,l)iUc111e, Srs. congres-
gre~Eo f'stari3 capacitado para co:a- I sistas, o Senadol Joâo Agripino mos- O SR. MINISTRO MAURO THl
bOIar na solução do problem3.. f trou bem que se mantem atualAzado BAU - Os crédit';8 e os empn~~timos 

O SR. JOÃO AGRIPINO _ Para I' :lOS assuntos da P:.st~ que fundou, e sã( exduidos d'a transação. 
que as duas Oomissões tenham uma .admiro o .onhCc1nltntu J~~nonstrado '-' SR. JOAO AGRIPINO - São 
idéia. do negÓCio que o Brasil e.stava I pOl" S. Exa. .~rl bHa tcn-,a oração. sete n111hões de dólares, lora os 35 mi-
encetando COnl a AMFORP, agora Tentarei - se nf.o f:·hJ.a a memó~ lhões. Os 13;, milhões representam 
prosseguido pela atual Govêrno, l.ta!l~ Irü - tocar, et.a ,u:úü:o, de re>;posta, o patrimônio Cl"" "AMFORP·'. DívlN 
ta pedir a atençã'O para êste faUJ: a In6S pontos prlw:.!pai~ das comentâ- das, compromissos, empréstimos, etc., 
AMFOR~ tinha um investimento da rios de S. Exa. . repre:;~nlar.l sete mllhôes e sc.tec,entos 
o;rdem fosse de. quanto f~SSe no Bra.- Em pr.nwlm ll".g:if, a qu.estão da, roll dolares. ..... 
sIl ql!e., p~r força de clrcunst-ancw.~ compra de ações. I O SR MINI TRO MAURO Tm-
que lhe sao adversas e quant.) as . . b , 
quais reconhecemos procedênCia nas A língua pOl·tü~u2-",a t.:erece real. BAU -_ Para ~sclarecel honestamente 
suas reclamações, lhe permlte um <1:1- mente, imprecisão no que se a.fere". questao, er~lo que deve ser ent.~n
videndo ds: ordem de 3.D';,c. à. expreSSão "cOlr.pra da {lÇÔ~Ii" po-I dldo 9,ue ,eraO compradas as açoes 

O Bl'asil, então, comprandO &te de-se interpretar que ;;::,tamus Com- nú. numere menciona?o, mas o seu 
acêl'vo pelo preço marcado pe;~ .... prando ações constHutifus tio capital m~lOr ya~or será.. referIdo ao valor do 
AMFOElP, sujeito a veri!icação PO$_ da AMFORF- OU compl'and0 à AM~ pa.rimomo. efetIvamente. 
teri0r, lhe per;nitia reinvestir no Pais r.0RP algwua coísa. N:!O se_trata efe-I };)oís tJem, a questão de colapso do 
em empreendimentos que lhe pooe- ,'vamente de comprA de açoes COl1sti~ sistema. de energia elétrica operado 
liam render não 10%, a que estava tutivas d'o capital da AMFOR~. 1'ra-1 por estl:> se~prêsas não seria real
sujeito o empreendimento energético, ta-se de compra de ações das quais a mente l1:lcional. 
mas 100 ou 1.000%. .AMFORP é detentora. 1-

Retüica agora o Ministro para de- NeSSe sentido, permito~me ler do- O ~R .. JO~<"! AÇiRIPINO - V. Exa.. 
clarar que essa cláusula foi m()dlfica~ cumento que foi chamado .. E!,;bôço de permIte Inslst:l'? 
da para estabelecer que a A.M:FORE' pontos fundamentais de um contrato~ O SR. l\llNlSTRO MAURO THIN 
ficaria obrigada e . reinvestir em ener- e~tre o Govêrno Brasileiro e a Ame- 131 U _ fiais não. 
gia elétrica. Mas qual seria a. vanta. rlcan Foreign Cornpnny, na confor- I . 
gem do Brasil em comprar acêrvo ve- mi?ade de entendimentos com o Em-I O S:a. JOAS AGRIPINO - _V. Exa . 
lho para permitir aos proprietários in- b.3:lx.ador Roberto Campos e com o pode Informar v l.-alo! das üt;'oe:;,? es
vestir em acêrvo nôvo? Porque, então, M1nls.~l'a"da Fazenda. V::altel' Mot'cira tamos COID!)rand'O açqes1 
o Govêrno brasileiro, com êsse dJnbel~ Sales: Com.1ra de o.ço('!' de compa j O S:R MINISTRO MAURO THI .. 
ro, não investe no acêrvo nõvo? São I?-?-ia no. Br~si1, po~gufdas pela~ subsf- I BAU _. Estamos comprando ações. 
questões que desejo submeter à con~ Ci,

11árias, mtelr81,lente controladas peJn I 
sideraçâo de S. Exç- o Ministro de AMFORP, denomin.lda BEPCO... I O SR JOAQ AGRIPIi.\lO - A que 
Minas e Energia, e Qbt~r resposta. O SR. JOAO AGRIPINO _ V Exa.~Pleçv? ' 

A A~fORP ~ceitou. ~.a cláUôuta permite uma interrupç,ão? (As~enti! O SR. MINISTRO NA uno l'HI
Sem dU"í-:1da m2JS prejUdiCIal dQ q'ue mento do orador) E' muito' fâci-l de· I BAU _ Dividindo US;:) 135,OO~,OOO.OO 
o inve.stJ.m~nto. livre: empreendlme~. montsrar a V. Exa. que Istt) sÓ ('xi~t e por ,23 907.800 ações. 
to mais lucratIvo. Mas aceitou preeI.. no papel. Mas perg'unto: ~ Govªrno' n 
samente }:lorque. sabe qUe nem ela o' o MinJstério sabe -lUan!aB aç'õ(>~ a O SR ~O~O AORI~PL'iO - Qual ti 
teIf!. ~terêsse .em receber. porque ~stá AMFORP possui e a qUf preço sai pre Ullltárlo da açao? 
satisfelta ~om C? ll.!.cro. d~ H1~ cQmo cada ação, na base dos 13') mHhô\?s? :.J SR. MINIS'l"HO .MLURO THI .. 
sabe qUe p BrasIl nao llquldard os seus O SR. MINISTRO MAURO THI- BAU _ Pedi a meu A<;scssor que fi .. 
comp~o~lSSOS nessa .part2. BAU _ Efetivamente. con}\ldero a per. zesse os' cálculos e mo fornecesse En. 

AV-enflco, Sr .. Pres!dente, qUt o 00- gunta pertinente num ponto. Esta- quanto isso, prosseguiremos nos nos
verno Revol"!lclon€tIlo ~Ue tem. na tno,; valcriz3ndo as acões. na b"t."'e dn sos escl3.recimentos 
Pasta das ,~nas ~ En"E!rgIa o Ulmstl'o valor patrimonial Não há dúvldn nf' 
Mauro T~Iloau, nao $e a~ftstou daqUilo nhuma de que êstc é o fundarn[>nto da Quanto a L'Olapso. nã!J sara efetiva .. 
qu-e foi fmnado pelo MiniStro Rober- r.,eração mente o da rêde namonaI. Colapso 
to Campos, como Embaixador, de or-' seria em cada' uma das localidades 
dem do Sr. Ministro da Fazenda na O SR. JOAO AGRIPINO - Per- servidas, urna vez que os serviços, nes .. 
presunção de que interpret.ava o pen- doe V. Exa., mas a pergunta l1ue fíz sas localidades, atingiram um estadO 
samento do Govêrno, que não chamo foi de quantas ações a AMFORP é df degenerescênda que pràt1camen .. 
compromil:so de Govê.rno com Govêr- portadora e a que preço estamoR com- te, é o antecllma deu rn colapso. 
no, mas sim avanço de autoridade do prando cada. Sabe-o V. E:xa.? Eu As questões em seguida focalizadas 
Sr. Ministro da Fazenda, dando lns- não conseguJ ~puraT, nem o Ministro pelo ilustre Senador João AgrIpino 
truções ao EmbaJxadol" de firmar d'a Fa,zenda, nem a CONAP. nem o têm. ,na essência. grande mérito: Te
comprorui~.sos que não fazer parte de Ministro Roberto Campos. nem o Mi~ velam grande conhecimento do' assun .. 
sua alçada. nistro Sa'nthiago Dantas. Njn~uém to. Entretanto, do pont.o de vista do 

sabe informar. Dai a conclusão que Govêrno, a questão se situa em Rve .. 
0r ~R. C~AGAS RODRIGUES tirei, de que estamos comprando pa- riguar se existe ou não compromjssD 

Pe felw. MUlto bem. t.rjmônio e ilão ações, tanto Que não Internacional. Partiu o Govêrno do 
O SR:. JOAO AGRIPINO _ Com- sabemos quantas são as ações, nem entendimento. da existência do com· 

promissos des.sa ordem deveriam ser sel. \Ta,Ior nominal -- se êste está aci M promissa internacIonal, e partiu pelas 
firma.dos pera Ministro das Minas e ma. ou abaixo da cotaç?o. raz~es de que um compromisso é bl .. 
Energia, e não o foram. . O SR. MINISTRO MAURO TIU- lateral. Uma das partes não opa" 

BAU - Efetivamente. tenho em do- derA denuncj'jr, a menos que por coe
cumentos. no Min~stjSrto o número (le rência o faça de' outros compromissos 
ações de cadfl emptês9 possuída ppTa . da forma e mesm~ 
AMPORP NãC' o po .... <:uo ne<;te rol)- semelhantes. 
mento, pornue nªo ttnha 1"ec'f!>b~dn nc- Viável a deda--
nhmna lndaq;arpo nrévía. Não e!ltou nulidade 
n:rf'pa"~do para InfDrmflr a 

gociação, a compra, a desapropriação Assunto desta natureza devia ser 
entre Os Govêrnos estaduais e a discutido no Ministério das Minas 
BO}D) AND SHARE. Ent[() o pro- e. ·'.'!lergia, e não o foi. Apenas, o 
b:ema seria ã~fer.ido 3D Estado, com Mimstro era parte na Comissão In
ti. supe:rVisão da União, para uma so- terministerial, e, no seu depoimento 
lução Que atendesse Os interê$ses da manifestou todo o alheiamento na 
AMFORP e Os interêsses do Estado, questão e desconhecimento do assunto. 
no que pudesse representar interêsse portanto. Sr. I?'rrsid-ente, o Govêr- O SR. JOAO AGRoJPrNO - Não 
da própria União. Pois com surprê~a, m. Revolucionário tem bastante au .. aUrmo Clue o Minl~tério das ~1inas e 
Sr, Presidente, v-erificamos, 3. despel~ torld'ade para dizer ao Govêrno ame- Energía não tenha êsse~ dtld<1<:. Estou 
t.o dêste relatório ter sido aprovado ricano que não pOde ratificar aquêles dizendo é QUe nas ne"gociar;ões, nos 
por unanimida.de, que o Govêrno bra- ~mpromjssos e deseja reabrir a ques. d'Ocumentos, embora se fale em com~ 
s!leiTo ôaquela época, como o de hoje, tao pa.ra solucionar a. área de atrito, pra de aeões. não Sf' fala em nenhum, 
não tomou s-equer conhecimento por- mas consultando os ínterêsses nacio-- em número de ações nem em seus 
lIue . sa.bia ou sabe que a AMFOR,P nais. (Muito bem). valores: lo~ não fst.amos comprsn
não se intereSSa por nenhuma dessas Se, porém. o Govêrno brasileiro do nçt1oo. V. E~ít. tem to<105 03 do
;oluções; que o prOblema l'ealmente at.ual, c<omo RcentUi>u o Ministro dais eument-Os. 
não é ou era resolver a queixa do Minas e Energia, e como todos nós O SR. :r...rr~'JSTRO MAURO TRI
acionista a.mericano. mas s!mplesmen- queremos que seja, prosseguir nas na- BAU - Tenho, aqUI um documento 
~ d'e se comprar um patrimônio qUe, g?cfaç6es tal ConlO foram lnlcladas, que diz (J segulnte: 44A $nállse do 
4& SUB gmn1" parte, constituJ outra i ::nnda com as retilica~s que não. (lapi~ 1100.18.1 com. :põe"'St .0 can~~ = ," uflo k>ro V.l~O. (Muito p~.'~a·~ ~ ~ ~ r .. ".dA .'::,oo~ 
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1 Em resposta, o 81'. Sargent decla~ A minha. estranhem é precisamente O SR. MINIS~ MAURO THl':' O SR. MINISTRO MARIO' 'f1U-
'ou, que as negociações pa.l'a a com· qUrlntQ 0.0 ccropromissa, a- obrigação BAU - Volta-se à Quc.stiio da. valI· BAU - V. E.'{;' reproduziu, de ma· 
pra da.s companhias, havlc.m chegado que <> aovêrno assume de pagar. em dade do memorando f em si mesmü. netra mais pl'eclsa., rnlnh8.S l)jÜavrlllS 
$. um ponto tal que o prosseguimento Nov2. YO.rk UV!'e de tributo.'\ e adotar Se esta. \'alidade fõr .'argüida, evtden..;. iniciaiS. 
da. "enda nas bases €stipu16das cons~ como fõro para. çua!qu.el' lidgio \) de temente se àlteram )ôdas as ce:!l·ji- .P1"c-ssegu1ndo p0.3S0 tent.a!' esclate-
titufa a melhor solução. Informou Nova. yor!t. . ções preliminares. \ ccr Q questão' de alternuti"va'3, m~n-
que dessas negociações haviam t-Qlna.- O' SE Mll'IS~'''''''"O !lA ~TT"~O '1'<1', O SD JOAO AORr.t:lTUt) o. '" CiOlHi-cla. pelo ilustre 'sena-d01" .Hliv 
(le conhecimento os acionistas da . . ~ J,,""'""" . J..:~:I.~'''~, _J.C l .a .. , Q., ,.~.~' _. ~~:l:.~- Agripi.no. . Dentro d·ês.se cnqllad.l'a, .. 
J ],!FORJ? e que os meios jinanceiros BAiJ .... - VOll6.m~~ mai~. u~..... ve~ _ à, ce qU; V. ~. con~J~ç- a. ~ .. D:t:"oc1o ll}ento em que se vIu a CQtr).issúo In ... 
nmerícanos ~in.haD1 ciência das nleB M ques~",o de. s~bel ,se ~~~~~ ;>~u n~O I tão, <;Lsvantaj-cSoo pal:jl o B~asll, qu~ I tenniniswl'ial,· dos têmlos do tnelnQ~ 
maS. Salientou que. na realidade, o o_ CO:lll~toml&SO-. 1\10. p,~~, ... 'p,",,,to -tl.B: a. un~ca defesa que tém é .a valld~de rã-ndo. procutou arra1i.sar as posslbi .. 
llrasil despenderia menos com () CI..UIl.- exisumc.a. d~. ccm9rO~Ul.s<:i0, o memQ- ~u nnO' ~o cOlnpt"O!flJ!.«:.o, .i:i1Oro. deU él Edades de ateuder n." alte·'nu;'".ip 
primento do estipulado ao memorando mndo de abr.l ~e !PtJ3' pode ser r:ne- l!ld~feru;avel. - L Il>uge!irtas p .. !~'tS com'<;'ô" de.!. [n~u~~ 
ci·() "ue se I>:r~!"cionasse .ao lnvestl.- lho!t!.do, IDa'S dl1í::!lmente o POO:'tra.1 O c'R ""'I-.m~~ .... ~., l~ ?J) T~l 'rlt d sen~',o . da .t.:·ê.:ll.'~ ""a .. 

'"l "l-'..... .ser se anu.:a.':o ou ~odif.1cado em 'nu! . . o • n'~~'.;;:'_ u.L., ,,,,,t~I..,,'l,,~ -1.:1, .. , ,() (J ~ IJ. e "'m....... . . 
,uento da AMFORP a remuneraçb.o essência ... ..., DAU' ~ EVld~ntemél1 q~.!e a' exu.- Bfetn ... am~rH€'! ao tentar l'dilvestll'" 
atdequa.da prevlstr· em lei. - ténc~ dessa.. premL>s.\l1 é ClJnÜICiolUn.- i Os reíH~!SVS (JI"lg'lllÍir.;os do p.3gameu-

A verac1d'ade .dêsse fato é conlpro- O SR. JOAO ~'\Gi.{,r.l:'INO - .Não te pal'a. tóda. D QU2!nUer c.i:plicnç·jo1 to, está coloOG.!ldo o dinheiro en'l. ull:\u 
vada: o compromisso do memorando quero d.bcuttr com. V, E~.f# () p'r~ole" ::mb.se-l1Üf'Ilte.. 'I l emprêsa_ mista. br~,jL9h'a, Sêlll ~~'.i..:! 
'~onduz a uma remuneração de lofe- ma. do. comprvm:Sl>o, porque não .soU c: .. '"":;) , "~:- .' 1 ~xj.:"t.a q\laloq.u~ M'ei"to a 'vol0 ou 
rior valor ao que haveria se fôsse -entemhdo em rel6.çÜes intel'l1ã.clonil1s O~. JOu.O l~.Gl~~.L~jO -- A mIm: ni))i'~~t:.ta~fi.o nes::.a ailpre;:,a. 
efetivament.e aplicado o Código de e V. EXVo. 6 um técnl-ço. Mas. úê.o fe. 'p:a:~c~ llt1&13 er~~n~~" ~'..'.~ 1.t'/J..}vr! _ ~i.denWmeni...e. ·hO~f"';::!;Se. ur.ií.rt 11 .. 

;Aguas sôbre o ativo reajustável. ex.tStê nr.hhum contrato de paUl .l"Om ~Ollfi' Q ... ve u o. n ~:t;.::.:> ... e ... ~() .~a :.'{.: I oeraaQ.c ampla de tl1;tOCH\.Ç·{\O, n'Hühu .. 
Voltando ao valor das 'ações o cá.l-j pais. E:!-Jste. apenas., um IIlemo~·tmdo ~-e Q inft{!-r~~se do po.ts ~_b~I;?.Ili:iG.:~~ ·l'es tél.'máS pOded,g;n, ser Q};.:.ldos: 

!: ~.culb ftaito- prellminarmente conduz. a .Msinado pelo emtalxador do Br~.;il fi, m!nu.enç.tO dês"~ 1u.c~1~snl:O ~~~:i Mns o fJ.U~ !Dl .obtido, c{l-m~ id6l::. biÍ.
·um montante de Cr$ 1.808,00 ]lorl e por um representante de uma tlr~ -s, i.;n".u v. er. na.o repr ~ . .s;~.U2' •. COIDPI0.1' sJca, jã fOi InUlto substancuu. e·. n.t$" 
'ação. - , 1M estrangeira. De modQ. que p9.!\\ m,mo a1gunl. mas. 5i.nl:p~e,,:mü.nte DU~ se sentido, devemoj: louvor a açl!1j da 

a.1Wrar êSs~ compl'omisso a qu-e VO!l~ mf.e5taç~o de vontad.s, Q Oovérno OOl111ssãa Inte:rministerial pre':icl:'ja 
O SR. tiLTIMO DlS 04RVALHO - tíi1. E>:cel~nc:ia. dá. tôd.a ênfase em d~"\·e n()t.lf~car a emprôsa. de que: pIÓ~ p~o Ministro l'i!aroondes FerrAZ. 

:1<. os meus cá1CUlos serlll- de quatro. dó- da.tennill&àa,s. cláUSulas, tel'~se-ia cpc cisa mod..:.:f.aar j.0 docunle~t.OJ. ü ~~Vl.- 'I A sóluçã;o pelos' Estados será; ten
lares por Qçl:l.O. altero.;.' a sub.:;tânc .. a. ·da. negoob.ç~(;, dá.-la_ pam, our.raB negoo1açot.$. :N~a tnda. numa. fa.se. sUbseqüente da n~ 

O SR . .rvnNISTRO MAURO TIU .. subatituíndo-a. p.or outra. forma. de o itnl-'e~e, ~bsol:\ta.men~&. ~~ há. di .. iociaç:ío. Neste momento, não .s~l'l~ 
:BAU _ O vnJor é de 5,6 à61ar61:1 por negoCiação. Em vez do p~.amento .r;it;> . mt.e ... na.C10~al emerlcsno cu l possível outorgar noe Estados ~!be! ... 

. .a.ç!to. d-e 1921 a. 19-3<l. Quer d1zel'. há. de 135 milhões adctar~se-lil- 1.Ulla das b~asilelrO que o lll1pe'1'- dnde ·para ncgootar cada. um de per 
paturalmonte Q,côes nominais de .••• fórmulaa 6uger1das pele. Comissão de O SR. MINISTRO .rv:tAU_:W Tlli- sl, uma vez que ln,s:tstem. os 8e~o.re3 
:tr~ _200.00 da -epoca. Inltuérlto. BAU _ Volto .a diz.e-r que €.Sji9 e um repreBent~tes da.. Amencan r:o~~iljU 
. O SR .. BIl,~O .PINTO '"""':'" ~fJSa cãl.. P SR. ~mHSTRO l\:!AURO T'".ri! .. a.Munpo que ~pc.. à Iminha alç·:l~i" ~f negocls.ção global, n~ forma. pré" 
(lulo é "felto na base da conversão à BAU _ l;-;-.ádentelnente, a.sshn _tfriQ·e con:petêncl.a., porq"qanto env;Jlye 1 ime~te dComb1n;da.. ~treti\J1t;, li 
época. . Se houves.$e aquies{;ência, Mas se' I! conhecnuentos de relaQ:6es exteriores n ençao () OOv rno Fe :eral Q el'"0-

lnic;aàa u:rn.a dlscussáo 60b o pre.ssu~ e de assuntos flna·nceltos que, abs:~- cer a.os EstadOO opOl!'tunldnqe para. 
O SR. MIN~STRO MAURO nu- po-oo da validada de u dete .. niín.a .. lutamente, não tenho C'ondlç6ea pitra qUe Soe eomp9.nUlam ~om a ELE'I'RO .. 

if3;AU - ~-se cãlculo é feito 30-0 mes- li • m... Ó""-"util' BRAS tl(l. sOlução fmal, na. ssgtI:nda 
mo d61ür usado para o ajuste do va. do docwnento, quem está de posse .... " • . fase da ne"ociação . ~ . 
lor natrim-onial dólar a OrO 322.00. c.êzse t\CCl~m.E::nt;) tElm, natl1:ialmellte, O SR .. ADAtr.OO DA. 00· - E' Ev1<ienteihcnte 'que'a questão de 

81'S. Congress::s.!-Bs; perm1t-{l, .. me VOl- ~nla. é'~p~lçuo .que ~e "pel1nite nega.;: um problema de pOlitlca lnterna.c1o·· continua.r. sob condlçõt3 justas -foi 
tnr ao pont-o onglnaJ.. ,;,onc~_soes alem d:lqu ... ~as que desl} naL ... \ a.fastada- d.e I>lano na base d "Ua 
~ la çoocede-l' _ ' . ' o "-

Tôda.g as cons1deraçõe,s m'.ltt;() . . O SR. CELSO PASSOS _. Senhor tive" ocasIão de . ler . Fomm pala,vra.s 
pertinentes _ do ilustre SeMilor O Sft.. ABRA.H.A.O SABBA - )?Cr" Ministro, pediria a ate~lçáo de V ~~ .lnlCla.1s, ~ue. pronunciei quandol oa 
-'"Dão Agripino têm oue ser ob.serri!. guknt.ar!~ a. V. Ex~ se na oca.sffto da .eo. Bx.a. para. () ~e&:uin~: na Oomi.S~ senh-ore.~ tepH:",cntante.s me prOCUT"a .. 
das sob' uma quest.ãô ãe p:'inciuioo: fOTl11Waç,u.o do mcmo-rand? - ... J8' são de LlJquérito reallzttda nesta. ~â- ram, p~a primeira, vez, e, em r~ .. 
.existe ou n6..-o um compr-omfssõ do amua 118.0 é contl'at~ - ~ao estaria m.e.rn, O prlme-iro docu...-nento ãe qUf posta fol~m~ declUI ado estar o '. as· 
Oo'/êTno bra.s1Ieiro 1 aper.'lS .ttmrcuda a mtença.ó de tu .. tivemos conhecimento 1'01 () rela.tóri-o sunto ~,- ~l_ forme. . ~ornlltro~et.l-dQ , 

D
-o t.ununento fr.zer::?e- contrato. e até da. CONESP. comissão ~peciQ.l Org/1.~ nos: meu)6 fsna~ce1roo ~03 qUG1,s do .. 

O SR. J01\O AGRIPINO - reformulá-lo. _ Nf;.O repre~ent.a.rlà o nlzada. ?ara êsse assunto. No intl'ói~ penda a e~pr_ê.).a _amotlCa~a, qUj3 a 
~MUj..l, não. memore.udo tao :só a intençao de ;on .. to dêsse relatório _ e llament,o niio =ma ronegocUlçao nno era. vlãvel. Eu .. 

O SR. MINISTRO MAURO THI .. tratar? dIspor do documento ag&rll- _. há. ln~ tão, a. menos qUe Ilão .. se .considerasse 
!S/lU _ Se não existe um compro. O SR. .t,lINISTRO MAURO. TRl- formativo coinple~ sôbli~ as negl>('la· o d.ocumento 001110 um dOCUln~n?>1 ~e 
roiSSo. do ·Gol'êrno brasileIro. é ne- BAU _ O; memorando original jOl"i .. ções de comp.ra, venda 1 e encamp8- cpmprQmi,S.'jo. não haveritt. que·l~!S .. 
ce.ssáno' um!'t ·decÍ1;ão do Govêrno ne uma ~ét1e' de pontos que I;'ã v b'l- ção das cOll-ce.sslonárirul. No caso tir na tese. . . 
atmtl, no sentido de que as demal.5 sicos para o. contro.to. No decorrer part.lcUlar da AMFORP. la neg,oct'lç{\,o. Cre-l0 que dentro -do que me li}! 
obl'lg3,çõ;;s ·a~slUni.das internacicml:l- da '-negociaçiio do COJ1~i'tlto é possIyel, se teria intcw.do com a: ida do Se- po~vel lembrar da. b111hànte e ~(lU
:mente pelo extinto· GOvêrno tnmlJêm por uma qu.estão de lnsistênda ou de nhar João G-oulart aos Estados Uni .. g~ exposíção do Sr. Senador J'oão: 
~ejllm suJeitas. à revi!3ãO unilateraJ JnterC-..sse do nosso lado brasileiro, l,ios~ Acrs::cllt.ava. &se! documento AgrillinO, foram roses os pontos maia 
do la-do .brasileiro ' obter melhorias. M€.s obter modifl- oficial que, para:. a...maJnnr c}~t!lS nottiveiB a serem· comentados. 

E' pont.o Que a m.im não compete ce.çõe:, de subSt.ância é muito ditic!l. áreas de atrito ex.iSte.ntes nM rela - , 
A c te t t~, t.. "ões corne,'cl'°!B' e lnlo-"."'Qn"·s "D- O SR. BILAC PINTO - pern)1t-a "f' ..... a r 'nes ,(: momen o. Lã ques uO :." C"~, ....... .... I- V 

, çe políticn e,:terna e de p-olftica f<1.- O SR. Al3RAH.1\O SABBA - '- tre o Brat·U e os EstanooS UnidOS o . ET>:~ um B.pa..rte P 
zendá!'lEl do Pais, tam03 a.m.da. na fase da. intençã.:>, Govérno 53 dispunha 0.1 in!chu nít.. O SR. l\UNlSTRo" MARIO 'l'f{t. 

No sou conjunto, o. GOYf.mo hnl. R O SR. Mn-l"ISTP...o .MAURO 'I'HI- goci9.ções .. Do po.sit-ivo só exints' Cisa BÂu - pois nfl.o. 
Bileiro deliberando que existe cilm .. BAU _ Não! Fol pcssívd, ent:1o. ça.rta da tntençã.o - sól ossfm pod~ -
P lt 'd t ser considerada _ no m","\lUorr.nãO"dO O SR, BlLAC PINTO - VoS3a 
•!,~mU"êlr.".Co,~. rcumsu n.

a, .l.rol.r dv~a nre'In,r,~a"s· ~rn que o a.3SU::lto tlve.ss~f de erml- Ex cl1'. leis deoJ r U U Iu"1lo d 
-'i ... ...: ~ 1'" _ •. ~ ns.ua. seqüêncta" esta:oelecer uDl UÔYo· sr. Roberto Cam::;los. c ~d 6- o q.e.g. 80.,. e 

I'IUe situum. que bltol;.;m o proble:.nll e 1 raI d 'I nu. Consl1bsfan .assegurar uma: remurteraç.ão lega} a 
"';l m n o 1 o en ';1 se ~ .. Entretanto, o fato de estar Vvssa êsses captta.is seria, mais onerosa, -1J)..1.S 
e que condicionarãD (l. ação da 00- ClRm estas !fleillorif'$ possivel de "~r Excelência revestido da lalba, p.uton- não d~envolveu t\ tese e. não a 49-
nnl-sEão InterUl~nl.'5.terlnl finn3da no sob o. deteni.1inadn l>tt:mi3sa que 'Tlen~ d,ade de M,nistro de MJn. as e Enet- mons~rou. ' 
Nintstêrl'" d03 MInas c ""'el·g.!! 'mb clonel' da validode do d~urnento " " ~'.u , . . "", . ....... • &1.90, pre.S(!J:l.tb n"llIDú. rcunlão conjunta . 
'" presIdência do S1:'. Ministro Mar· Ao se colc'.;!tr em que.s~?~) il ..... ~_. e das duas OOnl1.sSÚ<'.....s eSJ1l:cff1(S6 do O SR. M.tl"fIST.Ro MARIO ·J.'ffl .. 
condes ferroz.· .. -. do documento. o prOblema. ffiQdifi... senado e da Câms..ra dos D:;put2.do.s, ~AU - F"Qram feitas algumas oqn .. 

Quanto à Qu"ést1io do -. pagamento ca~.'Se por completo. nos f.az; cror que v. EX'llns.o virlQ n. :nderaç5es e cákulos ~6bre a QllftS" 
de impOsto de ·renda por rem}SS9- de O· SR. ALlRAiuo --QABBA _ Nilo êste 6rgão --que conta entre Se\.l<; tão, dos qua-b resultaria Q remuu.e·· 
;4ur03 80 ·exterllJf, pe-;-m!b-me o n .. )~ I..;J .......... \ rn. ... ôo dentro do. condI'"".> le-el0 , e' o .noo: o. u"elUOiar~..to e .... iste .Jmo n1eJnuTO;S l-'essoas que ponbt.eem o ... ""'" "U", li • , "re Senador João Agl'i""'iDO.' dher rlue .. ~ .~ "..,. t Creio ter "hul um. '<'~U'· (PaI, 

.1" - ':I int.enção de ·negociaçã.o. Tanto a in .. QSSun.o. e lllesmO to~r;.!·run PQ:r~e .~'l \ü.Io~ ....... .... .. 

-;~leti18mel).te se PMD.n'I itnpa..stos nor tençád eruste que está assinudo. Até na OQmI.S5ão de Inquéntd. Se não an.) Aqui está o !frãfico em que' o =::s d:ej~:'In' c~lUae~~tiâ~ed~~ss::.·· a fase do' contrat.\) vamos cheg>l:r, hou\'e.4).?e.! r:ea~~nt:&. ~ !nlclo- de ônu,s financeiro dn opernçft.o·6 comJlU~ 
Não 'emos, oontrato Ca' lntenráo. negoclaç,oes pOSlIJ\'ns. Jv. \u..to é tlllliL tado,' ~l.no a ano, E' Q, re:muner.açtto 

Orgl1niallç!l,o ctas .Naçõ~ Un!a!:t~, tO- .. - :. t~· t ··1 I ql!e serIa' pos.síV\:!l obter, medi-M\te 
;:l.af. M ~mals entIdades nlro filiadas O SR. JOAO AGR.IPINO _ ·Nãu ::;t!~ deJ\~~~~:. e! 51n !lUlR apUcaçê.Q da. ta.rifa ju~ta- ao atl11tJ 
.$ ONU devem ·pagar. ou OS ren:te~ tentOS sequer minut.a do' <:ontrato. Acreditamos que V. E:'~(l. a .... ~.d U.'tl) Justo; em ,duas hipóteses: na. 's!tiJa ... 
~,.·nt~s devE!m ··n.c.!lar j)9r elas lmpoo~'1 ç.- .11'-' d. ca""c'A-de in tal.da .t-''''~ O SR. MtNIs.'TRO t<.'1AURO -rIU'" -compa.reucria se não h uVe$I";e, já, v IQ;I yo- ~ a 
toa ·por remcisa de ju.ros. . BAU ._ Permitam-me Vossas EXoe ... neg~(!iações adiantadas. Não at preAM com plena. uti1b:ação de. Usina de 

O SR. "'"JOAO 'AGRIPINO _ pet- lênc:as, um e"darClOim!ll1to:. o .roemo'" flUPD~, podemos n~eSl!10 ter a certeza. Peixoto. A diferença entre os dQJ.s 
in, Ite V,' Ex' um ap",te? (Aasentl, _A_ • de que h' ne'CC"'""" .dlant.das e vaI"" .. most'" o ganho, om • ..:i~ ra.l.t\4U que· li. e que f(}l entregue à. ~ . t;!'i • uma. dua hipótf!';';:e8, Se V. l!lx1} de.se-
~ento do oTlldor) - Qu~to aO .pro- Taquigrafia contém. diBpoaitivos bas.- que. rCIl.lment.8, .. Se está. r..f.elldendo a j.ar, não terel dúvida Otn mostrâ..lo .•• 
íSf-ema de juros, há duas trlbuw,ções tanta in-oWvo3 que oOndloionam êste um mem~and"O a..;5na:do e l1ão a 
-. ·primeira. é de qUe a. AMFOP.;P de- contrato. '. ·uma.. CArta de intenç§.o, . O. SR. JOAO AGRIPINO _ ~_ 
Maria vel\~ jUroo no Brasil, Jlorqua A-presenç.a. de V. Ex' 1~.p,g faz Cl'~r; nilta l/. Ex~ Uma inlerrup~ão. (.1\$- ( 
~tà vendendo patrimônio no Brasil. O SR . .ABR AHAO SABJ3.A - pelaos a. nós cungras-slstas, que o Oovêrno; Bentimento do orador). ConheCo ês.'ie 
S'ibltão· prJ.aTâ. ltnJl~to de randa. 56- le~ amet!oancs êle nã.·~ tem nenlm.m l entret:Hnto não 1!rmo.rá. 'o cont.rato g·rát1-co, e: tenho vários, reparos li. fq.
.~ os Inorn3'. A .s:cgiU1da. &eria o imM Valo.r enqua.i.l.to níio íór ft3!ilhado ~b serll ouvir' a opinião pÚb.lfca, trndu- zer ... lhe. Evjd€nt.em~nte que êste não 
Iii~ ctgr1~ j~~ r.~ y-w ~.13 f~ (t~ ooniroto, {t l~almente ~da. 11.90 IY!!-~ de &eu5 r·evrssenton.. ê o mom!lnto. Em pr!ulctro luaar 
, ~ ". pIiIa O _~-.st ... ?... ... ,,<> 0008"....,.. 1 ll!Io ost4o C08lIl_ <lO mlm\Oo Quo 

i 
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1n~i~d~m sôbre os divi~endos d~ em~ I rações feitas, a JUlita ayaliação .do E' Q que me ocorre de memór'a e O ~ lluas ro ustc..·' da Cami':'-3áo de In
pr~a. A em segundo.lt!<;ar, os ae qUB melhor rumo a tomar, p,?uem Se! m- que POderia. ,responder ao nobre se-I" (fué "tg ê P pai'~ o Gavêrno 3mer:c',mo 
o Govel'I'l:0 abre ntao para pagl1lnen- fluencla.d~~ e d~ve.rn ser mquencwdus nador Jeão Agrip:no. ";~mr. pa'u qualquer entro "o,,"pl'no 
ta dos Juros; e em t.ercelro lugar, pela aplUlao publlca. Por ISSO. antes . . <:: I ~ ~ . '" . , ;,,"',,' 
n.J.lguém pode entender que, se fióslde uIt:rnar a transa.ção, que.rdo ela O SR. PRESIDENrE (EDI3-S0N plen(.ment"". ace:t~vel, ~lqU~ r [.e~Ohe 
.p~garh1os 10 % em cruzeiros. sõbrç estã alnda al:nhavada mas não COll,- MELO TAVORA) -:: Tem,9: p.alav:a: plena. e ~;!tlS~atõ::~amen,L o p.OO f'n:a 

~ os investimentos da AMFORIP no cluida, deseja o GOvêrno ouvir, ::;entir O ilustre Senador Joao Agr pmo, para I d{) aclon .... l.a_ ~me~ J:no: 0n' r 
~:~sil, .como ,f?xma de remunemção I' palpar a re:;ção. do pO\o-o et,n",p5 dê3- uma últ:ma pergunta., J O qu~ b~~~al P~H~'!~O"Pl~~U;i~er" ~ea 
(llvldenaos sUJerlM; aQ tnbuto da ~re .. te.;:: plonunCiamentos. O SR. JOAO AGRIPINO (Não 101. 'I ~~nc~aO de 'i:.~o:\ empr~::a amencana 
messa de lucroo, seja. mais one. OSO! O S'R. DJALM:A MAR~HO _ O revisto pelo orador). - Sr. pre.sid,en.. que, pela fato de estar acobertada. 
<1? que pagar 10 % _em moeda dólar i Congresso, como V. EXa está vende te, nem sequer farei pergunta" A?~~ pelo Departament.o de Estado ameri
~ob~;tVald!r d.óla;. Nao há quem, poswl a encara C:Jm'3 um mau negôcio pa.rá I nas qlle\o, ms.nifest~r ao M;~I; ~ :'~() i cano na pre,~siio da solução desta áre':l 
a en ,ISS. O' • 10 Bra.:;il. Ma.uro 'lhlbau a mmha satl., ... I3.(.R.o, de atrito, quer receber ma',,;: do que é 

Em terceIro lucaJI", sr. Mim5tr-v~ I r' ! pela ~inceridllcre e franc.ue~ C!-,lll I devido. mIJis do Clue Efja justo. Em 
nenhu~a ~as formas prop~ta;,s fOI O SR. MI;NIS,nto ~~A~R:0 :I:-1I- 1 \.iue re~pon5'leu. ~}U coEU :l'1e, ~a.o p~je I,eri"de, o ql1e Ntá G.ccnteeendo é 
n~ •. ba"e" d~ .. amos, da r~ava1.ia~<'9 4:1 BAV - cre,,? ~ue aq:.ll e.:tu, )u.ta- rc.spond~er as muagaç.l€'5. FICf;ú-.. 1.?", ~ 1':SO. A l~:-'1:FOR:P, conhEc~ndo os pro. 
a~li r>. at,!1al.zação de tarifa.<; pe.l a ~"'I mente!. o exel ciClO da dem<?cru .... a., no con, c, lusao de que f? Exa se .. en",c~ I p6sitcs do Gü\'émo amcr:cano e a ma-
6, empr~sa pudeslSe perceher 10, iO. entenoer do Govêrno (Multo Vem). tra 'em grande diflp~lda4e pa.a JUs .. nifestaçáo dê:~.'.3e Gúvt'rno junto ao 
}O\~ il1Ulto .melhor do que wso. a O SR, NELSON MACULAM __ Se tft i'Úr um negó~lç m}lL<;.tlf:c~~el e 1Il; GO"êrno bnlsUelro para. sOlução do 
Uruao assumlria_ ° :ncargo d~ emprê~ ! V. Exa, me perm:te, vC1to ao in1c:o d~efe?sável. ne~oclO esse :n~Cl~~~ ... n i pf,?b!ema, pa,'~.!a a exigil' mais. do que 
.sa e assegurar lhe ia os ~o~, .l~l~! de sua exposição. V. Exa., ao falar G~v~rno ~nterlor, fb os an_.?,lc .. , .. d~ , (, Justo ent.endendo que o nOSso Ga
dos. sem a.. parte de adm n1~1la."~~ Isôbre reinv&timento, frlsou que no Wll,nll'tro oa Fazen~.Q ~ do .n,-,>so E:~ ! roêr:r.o pt.;!.ue. sf)'r 'Ç.-ena de não pcder 

,Entendemos que é melhor pn.,.a \ nóv\) Govêrno melhoraram as condi. balxaclor em Washtngoon, ~em ('onl:~. ~ .ler e.m.go d03 E.':ta<!os t;n:dcs. 
nos, brasileiros, do que d:lr 10 % eu! I ;: ~ d l' i tí to Est b I ,- cimento expresse' ou complet;) do P.e- . 
moeda forte, Também n1':.o há ón'k'IÇ~~ e_e.ndves men s. ah;ecl~a. a I'::dente da República, SI', João UGU· i, Ora Sr. Ministro, creia que, com a 
da administração da emprêsa. A ~o':!faç~ ~ e essa.<:;, compan .as C ... TI- 'f'rt I :lutor:ds.cte f1ue V. E' .. m. tem, de téc-
emprê&a está <loo1do dividt:.ndos r..l' :,~.onar,a.s de 15er~'Jço P~blico no sc- .", f ' _ I n'co e de Minl<;tro, poderá levar ao 
Qrdem de 3,4 %, sem os encargos de! ~or da ene .. rgi~, _reJnvestl~em" e v;D:- O SR. Ut.:rIMO,pE CARiALHO I1 preside, !l~e da República tôdas estas 
administração. e nós pretendé.:-J10S Jhe I cend~ as ~.estuçoe.s CO~ {U:08 de ~e1S Sem conheclmen~. pon~e~?ç'ões e cond~zir o Govêl'no 
dar 1(1%. Vejam bem. sem nenhum, e n;~l? ~Ol ce~to. pergunco. ~~ y~~z I O SR, JOAO AGRIPINO - Sem: b:'MJle1l'O a. um.n. p(slção Que, e~ y_ez 

VExa ins.iste muito na quettão I pO~";;l.~oraÍ dessas not?sd pr.oIJl.~orla" "'onh~."imenlo expres.so e t.:vmplcü).!,je de:pre.:tlgiá-Io perante n opm'so 
de tratadôs. Lembro a V. Exa. que re:id~:oae i~r~~IT'~se~octa as, ~el' r~ns- Tan~'" Que Sua Êxcelênc'a ftpenft,s.m1-) pública. o prestigie oo.d'a vez ~ai.~ Cf)
anteS' da ReVOlução Fro.n{:e.:;a houve I ' . . I cialmente assinara uma nota-conJull- : mo um defeIU'or ,dc~ interesses de 
11m Tratado entre C:; EStados Unidos. Nc· meu entender, haverá Ulna frus ... Ita com o Presidente Kenned:y,.<ruc ~e '/ nc~sa pátria. (MUlto bem). 
da. Améri,ca do Norte e a Fr>R~tça. f u~çt.o completa ne::se relvest;;mento, I prontificara a re.sclve! a área ae atn- O, SR, PR.ESIDENTE (EDILSON 
E:a ~res:dente d~ EStados ,U~.dOS, \ fJ?lS quem aS rec~be pOderá ,ter C{1n~ to, sem ,estabelecer formula. .alguma, DE MELO TAVORA) _ Pergunto ao 
Washmgt,on. Depo;s da Re~'O.illçao, a i U1ÇÕe,'5 p.::tra negOCIá-las. p~lnclpalmen- Po:.!en,ormente,. qunndo teve . ~~a I !:r. Ministro se de.::eja alnda trazer 
França divergiu do Ti'atado, e Hamll .. I te sendo notas promi.ssór:.a.c;, que co· Excclenc.e conhecImento do relawr.a al"'um escle.,oecímento em tômo das 
tono Mi~tro da..s Hek.ções Exte::iOt·ef.; ! mo bem ref,el'iu, o Senador João A'~ri- CONESP, dos e5~udJS e d~ preç~, sns- inda"'açõe~ ~ observações do Senador 
da AmérIca de Norte. denunc.ou·o I pino. têm :.pD l;vre. um juro d ... 6,5% pendeu as negoCl.açoes e ~determlnou o JOãoo AlU'ipinO porque o mesmo contrariava os illte-! jUi"J Q.ue representa um alto negóc'o, tombamento de~sas empresas. pdra em f'=" , 
rêsses nmer~cano.'i. De mod'o Que não l1l:~se ca:p~t!ll talvez e,ntrs,E.5e no P6ÍS, face dêle, conduzi-las ou não nos O SR. MINISTRO MA~RO TRI
é novidade a denúncia de ·um tratado. I rr~~ não para o setor eSpecfficn r:a meEffiO;,i térmos. pe D?odo que nem BAU - Apenas n informaç9.:l '9-e um"t 
muito menos de mera Intençllo de I energ! ... ~ ~létric.a, e si!n ,J<:lrJ out,ros se- () Pre.=:;'dente anter:or tmha a, inten· note. aue aC!ui tenho. a respeIto dos 
vontede representada numa csrtíl,!,.tores de maior rentabilio17.d<e>. Acredito ção de manter o tal comprom!.S.':o .. ou tnt~ndimentos de Pre'!'ld'ente, a Pre
num documento de um embaixador que êsse re:vt--!.t!mellt,.J não ~e fará em manifestaçãc. de vontade, aSSUnllCtl{ ,~idente, havidos por ocMião da. vi~ita 

O SR DJALMA MARINHO ._ Um no...~c Pa.is. pelo .seu Embaixador .. Ministro Ro:Je:-1 do ex.Pres!dente JoáCl Goulart A aos . .'. I - to Campos. Estados UnIdos em que o Governo 
trate.do. para ter a vaI1d'ade, prec~.sa O SR. MINISTRO M,A,l!~O THI-j I BrasfIe'ro na Nota com qut' o Emba l -

d!l. chancela do Congre5S(l Nac!cnal. BAU - Será feito pela razão do n~? O SR, ~!"TIMq DE CARV/~~2 xador . anunc:áva a converAAGão ~e 
O SR JOAO AGRIPINO _ Quan.. p~gamen.to. O pagamento D~r. é. em ~ Como ,ê~ .. e Pres.dep.te da R ~/~Ó I, propunha. a adotar a segu:nte poli-

do V Exa se ap' e<K1 ao cO!I\p-omisso dlllhelro, mas em notas n.roml ..... 6na:;. Ca pod'eria eS~r 'l.1heI? a u.m ,n-o CdlO t'ca- (Lendo) , 

eonsldero ,pelteitam:nte Que o ,~aça O SR. NELSON MACULAM Fazenda e Embaixador em wash:ng- "Observar .o p.r~ncipio de j,u;~o 
• " é"" ~ , feito pelo seu própr o Mmi~ tro, a li ' . . 

como ~cn.co, mas ~ao come- Mlmstro Sim. Mas p-ergunto a. V. Exo..! Hã ton? pagamento presento na Con:Itul-
das Mmas ~ EnerglR O dever de um garantia para quem reoebe eEsas r~- , ção Brasileira 
M:ni.stro é informar" o Pres!dellte da tas promusórlas? O SR. JOAO AGRIPINO, - Aflr- • . . 
República de qUe a negoc!açãn é no- niei de inicio, Que o Sr. Presljent~ da Encetar uma negociaçãp global 
civa aos interêsses naci.onais. Uma O SR. MINISTRO MAURO THI- República, João Goulart, nao tinha cem as emprêsas estre.nge'ras pa-
vez denunciado o comprCmls..'io. a ne- BAtT - E' tuna operação gaJ'ant!d'a, conhecime~to completo dos ,detalhes ra. I!- nQcio:\'J.~iz.ação p~cí!:ca dos 
gociação poderá ser feita em têrm,os O SR, NELSON MACULAM _ E da. transaçao; apenRti !I1e.mfestou ~ servlços de utIlidade publlca. 
muito mais vantaJoEos para o .Brasll. se na data. do vencimento não {ôr vontade de 'que fõsse feita, para su 
Ninguém tem dúvida, nem me~nto V. paga? primír áreas de atrito. I 

Exll., S:r. Ministro. de que denunc:a· Quando, houve reperc~ão !la op_-
do êsse compromísso, a AMFORP fB:rá O SR. MINISTRO MAURO THI- ni,ão. pública e constitUição nas Co· 
uma negociação em têrmos mUlto BAU - O nome do credor poderá mu~ mlSSoes de tnql:lér1t<l. S. Exa s~1F.~n-
mais vantajQS<ls para o Brasil. dar, mas não mudará a operação. deu o pr05segUlmento das n~gOClaÇOes 

V. Exa. não pode <lisassociar a sua. O SR. NELSON 'MACULAM _ O e determln~u ° to~~menw de em-
Dessoa de técnico. para considerar o- contrato que Ee pretende fazer terá prêSas. ~..s!lm. ,adnutlU um, T;;xame 
compromisso .Jomo fato consumado. Um-a. cláusula que poderá força.r a da maté~la (MUlto bem!), E iSoo que 
<ia sua pessoa de Ministro que tem o aplicação do valor dessa:; notas pro- estou afmnando. . 
dever de examinar o '(JToblema sCb O missórias no .seu vencim.ento, naquele V'\:t. Exa.., Sr. Ministro MaurO Th~-
ponto de vista do 1nterêsse nacional, setor? ~au, .;nanifestou preclsame~te as dt-
na. Pasta qUe dirige. pe.re. informar flculd'âdes em defender ~,as nego-
devidamente o Pres:<lente da Rcpú· O SR, MINISTRO MAURO TJj,l- ciaçõea. Estcu a~olute.n:e:'te conven-
blica BAU - certamente, porque é uma. cido que o atual Governo não as 

. das condições básicas. senão a opera. manterá por serem profundamente 
O SR, MINIS~O MAURO THI- ção nã.o serIa concluída. nocivas 'aos tnterê~ses do Bmsil. No 

BAU - Sr Presldente e Srs, Con.. que diz re.speito às relações dos dOis 
gre.'.:sistas, volta·se à questã.o da efe- O SR, NELSON MACULAM - E países o Govêrno amerlcanr nã.o tem 
tlvidade do compromisso. Sinto C!.ü.e no caso de ser transferid.a a terceiro, o direito, e não o fará certamente. de 
êste é o- ponto crucial de tôde. a ques- negociada. com terceiro e êste não ti- exigir do Govêrno brasUefro o paga· 
tão. ver nenhum compromisso oara com o mento de um preçO político para ser 

Agradeço ao Sr. Senador João. nosso pais, de fazer o rein~restlmento? seu amigo (Muito bemn 
Agripino o alerto sôbre e. questão da . O SR MINISTRO MAURO THI- COmo pats pobre, o Brasil não tem 
posição que lhe competiria. RS~umir. BAU - Está vinculado ao contrato e obrigaçã<l alguma de pagar um preço 
Entretanto, devo lhes dizer Srs. Con- êste estabelecerá que 8.;; notas pro~ além do real. para Que pOSl'a ser ami
gtessista.s Que muito mpdite l ~ô1:1re mlssórias serão re.sgatad~ com ou· go dos Estados Unidos e tnereCer a 
êste assunto e rnanUestei com tMa a tras notas promi.s.sórias da or6prl.> sua ajUda, O que o Govêrno brasi
sinceridade. o meu ponto de vista, em Eletrobrás. Então, o C'ue ocorre é que leiro tem a fazer é manife-t;tar ao ao
vá:r'Q;- ocasiões. aos meUiS COlegas de não haverá pagamento em <Iinheiro. vêrno americano o seu propósito de 
Govêrno, O SR. NELSON MACULAM resolver a área de atrito com essa em-

Ocorre. entret,ant<l. que uma, stt.ua- Compreendo. Pl'êsa estra~eira, da forma C!ue o 
ção internacional não pode ser ava- pl'Óprl0 Govêrno amerleano há 'de 
ltada sob o ângUlo resf.rlt,~ de deter-, O SR. MINISTRO MAURO TH1~ oonsJderar Justo. e razoovel. E se 
minada área. Ela é A.mpla, como BAU - O reinvestimento. a fim de aquela emprê.se, não a quiser aceitar, 
DlJrjgatôrjrunente o s1io tôdas as ques- respeitar e. origem da negoolação. se pouco importa então aO Govêrno 
tões que afetam as relacõe~ inte!'na- fOrmula t\ primeira fase de 25 anos, americano que el.a mantenha essa 
c:(,nf.L~ de um ~aís. 'mas cada ume. d'essas notas promis" área de atrito. O que o Govêrno 

Há ourrns consfderaç15eor: c;:ue f' 00- S'Ór!e.s que vencer será. paga com ou~ amerIcano precIsa conhecer do Brasil 
vêl'no teve e tp.m que levar em eonta, tras notas promissórias de 20 a.nos, é uma proposta coooreoo. que êle pt'd. 
ao t.('Jrar uma dec's§.o. Ng,tu"M]n1entc somando quarenta e cinco anos a ope- p1'1o. Govêrno am~rlcano, considere 
O pêso relativo das diferentes ponde- açã<>o ]g3ta a ldwB. r~zoâvel e aceitá.vel. E qualquer das 

A fim de se evitar a' migração 
de capitais e de l;mitar C'S encM
gos cambiais. as negooiacõe" de
veriam estatuir maior parcela do 
pagamento feito às emprês,!!s es
trangeiras seria por elas .re:nves4 

tIdo em setore~ considerados, pf'lo 
Govêrno Brasileiro. como vitais 
ao desenVOlvimento d'o pais . 

Para atenuar O ônus financeiro 
e cambial, uma pequena parcela. 
seria paga à vista. e o restante 
'1m prestações cujo ritmo seria 
acordaoo durante as negoc'açõcs". 

APÓS certa fase de entendimentos 
com a CONESP, o ex-Pre~idente João 
Goulart teve ocasiã.o de fazer decla. 
rações em Roma, 

O OR, JOAO AGRIPINO - Es-'a 
Neta que V. Exa. estâ lendo é a re~ 
comendação do Primeiro Ministro. 

O SR, MINISTRO MAURO THI
BAU - E::' o teor da conversação en
tre os dOis Presidentes. 

,O "iR, JOAO AGRIPINO - E' re
comendação do Primeiro Min{stro à. 
CONESP para orient6r os trabalhos 
daquele. Comissã.o. Não é a Nota do 
PresIdente João GOUlart, conjunta à 
do Presidente Kennedy dada nos Es
tados Unidas. E' a portaria Que cria 
a CONESP com r.ssas tnstruclies. 

O iSR, MINISTRO MAURO THI
BAU - Houve uma prcmes<'Q do Pre .. 
sidente João Goulart, em sua viagem 
a Roma, de efetivar o pagamento do 
sinal noventa dias apó! conhecer o 
relatório da CONESP. 

• 
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o ~::. E~,""l.":.L.LO PINTO - J.Hl ! 'do D~l l!h t€n11ç - que não e mu:- I En.C2lfO, aqUl, tJl ... .nl.·::!~ p::gtl.n~·.l3" O c:nc~rlto é.e ju.<;tiça, nura, Ol.~!) 
S,'·,,:'. ,I' "'.':. lU.··., e·., •. '---<:'.llho nl.nha p:1:',-:vra. que ":ma.:; Pê"ffil,{)-J.le c. 7.zr 'a \' E;x~ q~ç, I como ês~e, é e:ptn€nt::'lUen,',_e ~U!)J::tll'~). iZl:: \:,:'rY:!JS é e:~a P:'O:n2S'::3.,... ,~~ I d I 

lV.:,..:L'.t10? p:'2z:J - 1'0' s~llt.dc de que o a Junto qlH:n~o ao p:o;:';cx.a l,!.;1 J) L.!l a~ul- jP3:S um,p.? e ter uma l(;!~: ~~;1 ::~rJ-
11~:O ~ü.'.::3."J, cem o m8U b:neplac Lo, ,s ... ~' ... n, quc;-me r.3!"e~=: q,.l': d:...r'~-Js íU~l-IC€~tCl, cut.r> pede ter Ol,,'lO ·,n"'wJlO 

LJ S.rt. 1 .... !INIST1~O t,I.;U::;'~ TI-!I- ) ti ," ~,.:.s d~y" "ll ~l>l' i21/.:do.s Em e s,e!' ou não ju,to, A \crdrue Et q:le \ 
'1::U - Nto .. s (,2l11:ü r::!-; t. jD~' O SR !;lR.lSIDEN'I'E (["!!DP ... SON I con:a. YIC;t:s,ve. por t ,:Pln:o quan:to I ecltrD de.ssa s0:rç:,) J.·,ell~"ja e n].. \ 
6' Ma, haure lIm,i m:;n.f2-L8~:'.O, D:J ~::~LO TAVOHA) - Sl'S s:ma4

j ..... :: O c:.C:uc:u e":::~,,,, {,o::'-::;'~~(~ê~'; Q':-:- O'I1nt.~$tê11c:a r.e c_~.a we.bol1.$. as 
J ~::l, rr.\'!~.LD'J Pi:~~iO - Hi í.i'}~ CO:'E'3 ~r." Deputados, contnuando (s ,devem nS con::'-."s . .o:1ú.!aE? V~m e:a.'> soluç5e.:; r~,.:llz:.C.:t, n1V-Lr.m que.o 

C ... on;"]·o.' ~(;o,e, 1S50? . I nC_~CJ tr3hJlho3. e u02decwdo à J.sta I cL:mp.i::dJ seus ccNr.P'f.m....s~8.s? pl'eçl se s.tua dentro aa f;l.,.x,:\ de 
~J 1:12cr:çll2~, eoncedo a palayn ~o .c\i flcam .as pergu .. 'Ln q\le desejO I JUSt;ç.j. l'cl:lLva, ,:s!.o é, em faCei .doS 

u SH. ~,:UNISTRO MAU? .. O I'Hl- llu t:'e D:>putado Chagru. B,Cdl'lgl1:S', lC\'3.r a V Ex\! , I elemento,:; de c;ó:.!culo. Outrc,s ,tfltr.. 
E, u ~- C2vem E'x'~t I' dOcUmento.::, SÔ

4 

O EH C:HAGA6 RODRIGUF..s - Ago::a COm o r~.:.peito qu: V, Ex~, ~·_os, ou::ras fórwul:js conrlu::'\.:m a iJr~-
1::.-' v fI'.'unta. Em todo C.l.':O ,<;ão (St'1n. re1.:!s{:o do omd.or> - Sr. Mi~ m{~ merece. cem o re':':pei.o que tOjos.lços mais e!2vado~. F..h C01Te.&p..)!lde, 
t·~ ,.; P2\'t.inmtE'<: à me}ma tônle10t da nj~t!'o, Sl'S. S2n.2d:Jn'.3. S1's, D2Pll-: aql!í. me!'BC2n1 d2 m,hlút pa:te e Cia-,' por c~n.s€'.'~u;J.It?, dent,·o ca~ p1'flmi5-
C"ll\'f'n enzin ou não de CCn-õ_Df!'"ill o j ~ " b' . , t' 1 lb 

"".05, c::~e .pro_ ,ema. a meu ver, pG~le' qu~!e.s que p~n.sa.m cem) êU, quero di- i SP-'l e.': ace eCl{iu.s, como a me 01' s:>
c.c~'Hnenf{J camo ·um dOcumente ;'~ ::::1' 2.")1':c:ado .:;cb U;'}s aspect-c3: (., .iu-]zel" a V. Ex:]. _ e quan!o,a isso o SI. Juç~(O, 
co~npr{Jmi so. rfc·:ca. o que eu ehJmal'in. têcnic:o-IMi:l;.st.ro es~á d:sneIEG..;1o de s€ pro- F:nalmente, pe:-g-unta V. E.'A':l.., 00-

-"!,"diri.a aos. dem3ls ,:onJre"~~,,t.<"..s c:!Gnü:n:co. 'e o dn fi!og:>f:a de 00- nun::iar _ que nÓs ap~liá\"tmos o go- bre as condiçõ~.s da operação !Ll I u:rü, 
f~'fl ~'~ .. ~~:llUfe,st~rcn~. pDt'que t.:l~~ \"ê~:1o o:~ c.e doutrina po;lítica, , . 'jvêl'no pa:?su~,o e r:z.t>mt.p, riria;,; cnc!- A fórmula_que.se plocurará adotar. 
1l. ... ? ,eu~I ao m,m-t-er.al q'le se l,a..-. I cr, fo:Ll:.:t,ro, V. Exlil e um tec!}:(~{) cr . .:,- a ms.nêlra pela qlllll se enr:am1- para, operaçao t"utU1"i..t, será a Jo t>n
l:'J'" mllltc em breve, ! Aqui está oLltro €minen·te- técnieo _) nlnva a WIllC;B.o do pqlú.:!uw· que. a tendimento com Go.emos .estadull-jJ. 

D E;R PIlESID};NTE ! EDILSO~ ,l\1.n~~t.!o !\;1MConde.:; ,F~rraz. _ meu \"H qeve ~er r;o!uc::{)~aGI) c..3, I'ue- c! Ul~ltO quanto p-a..~slvel 3 ~cv·pa.r~l-
DT SIELQ TAYORA) - Conc~do a' Que~'o dlzer. eie .lt:lC10, que nao .~~-Il!lor maneIra po~sí\'el, [p3..~ quero fJ.- 'c~p.1.çoo_da.s entld;d.e3 d<l5 E::;tn.dos n'" 
J;la,::t.v:,u ao Sr. Senador J~;,:é En'ntr:o, l1h() a m;;pw . l'<!st.fi:ça.o se tivesse, d:na: Zé'r Ull.a .afírmação p~r.lmlllha .cDn~a: V!da; d~.sas cmpresa.'3. -.8s.s.a :'lerá, pro-

-.~"t- DA :rd:>m de 1n~crição i - ~ao p:lt~:lot!Smo e à honradez de v'lse o- Governo PFlES(I.c'h I·'ie~s.e feltQ es- vave~rne:Ite',a forma d~ dllul1:' o> ônuS. 
,Ex~.s, S~ net>ócio t.:.lvez n~n<l::\. c::nt:nua.~.se admltlistrat.lV0.s, de fort-nlec;mentQ dl.,l. 

,,0. SR JOSlt ERMHtI<? - Senh~lr Do ponto ~t. ·~istu., técl1:ico-jurí<i:<:o no poder. Federação e da. libura9ão da .Eletro-
J.iml~itro, Srs. C(mgres:LSta~, 'deseJO ou (\0 'pc.nt~) 0.8 vLSt-a, JurídlCO, ey!'j.en... , ! ,I' bl'ás P')..ta a sua t"unç4Q à.~ m~ntora 
c:t:lr o- exemplo de ~Álmo o 'Pl'{',,:iden:e (te;ne:I~e, V, Ex{t tem, a 's,ua e.specia... O ,SR;. PRESl~t3NTE (~w~lson de ,Suprema de e!l.er2'kl. elétrica do Pais, 
R':o;t'velt com]:.Tou uma emprêsa_ da 'lidr:ce. e não voa fa~er i::.~i.I3.3"a:;ões. .\feIO Tat'O~a) -- I'e~1 H. n..'l.J9YTU, para I . 
QU,3.J ,era PreSidentE- o Sr, We-ntiel: Mns cem.O V. Ex::.t. ao que parec~, !e4 re,sponde:.,. as p:!r,~un"o,s do S~', D_~p::-_ ~i ~R. CHAGA.S RODRIGUES _ 
W~lk'e, e: qUe se .ch~ma,,·a Southern! .... untou tÔd.:.l a sua a;-gumen~a.ção na t~ao Cha"',as ... noJ.Lg:~e.s:. o S,. ~\1 .... 1~ 1I Obi.g1\~O a V. Exa, 
Cr:"varat.on. A pnme~ru cof.sa que foi base de uma premU:.sa jurídIca, per-. ~ o o&.<' Mma,:, e Filo g~r . O 3R. PR.E'3IDENTE (EdiL-C-l1 Me
f2.it.a fOi levanror as Pos!"ibiUdade.s da mHa-me (!':zer que. 0,0 segundo memo~ 1 O SR, MINlSTP.O Nl.;.URQ Tffi- i 10 Távora.) _ Tem a palavra o 110-
em:J:',sJ'.'il. Em segundo lugar, av~!'i~ randum, que foi objeto de aprovaçã?, IBAU _ Sr. D::,put~,do q.l1a.ga.s H.C-dri-I bre D<'puta.:l0 Alve.ro Cat:1o. 
guar ,e a l.ema era propcnsa a um im- Ilemo.'i que ,0 contrato entrara em v.~ gues, V, Ex!'\ co:o.::ou in:cial'n'2ü:te a ' -.. _ _ oi. 
p;J-ls~ .. do, d.e<=:et;tvOl,villlento econ'}micC, f g?r d~poi.s de :a.p.rovad~"" '!s,:;o s\gni- I t.c.se pl'ivativismo e esta.tismo. o.~ SR. ALV~p C~TSAU p~Na,~ t _ 
s}:rwvr-.3 r.a lndustr.a de prOdutos agr;- fica- - e -e 6iJv:o em DIreIto _ tunda I Não me perfilho u nenht .... i1lll dgre- revl~to pelo ora~:) r. r~sl,,,, en 
CO~.'lS UmR \o'e?, provado 'isso e. tam· i qu~ o contrat3 th'e~se sido firm.ado, wja-..;â.o políUca e nem i -p-e::"-c-nço a te, Srs. I>:Congres,>lS~" Si. M)'~llli~, 

)J2nl <;r a renda <le::sa empl'ê..~a na I qUl;' ê!e- ::ó p0de-:'ia entrar em vigor qUJlquer .setor id.:!oIMit'\l, Pautei m1- c(uero ~ ressaltar. ~e IlllelO, a gra a sa.
Cie' trJl fOrnls que p(lder'a ser Qbje-to. depo:.s dE' aprova'do, na !Otma prevista nha, vida pela con.sc~ênda que tenho tlSfaçao. para mIm e ~arO;I OSt no~rrs 
de r.D~p!·fI. entâo. repitO, provados : pela legislação de ambos os países d~ P',-ori::Slonal e, n'O Úl~U entender, cDlegaS, da~ presença. ~,. 1 US '~~l -

(I~~~s t!'C" pcn'ü::, a compra foi efeti-!. cc:uratanu>l", assim melhol' sirvo aOS [interês,Ses do nist:-o ~.~s _vfbl,na..s e Ene:á<>la, E~"~inh~; 
vU<.h .. b~.sE>?~!(l, porém ne,s.',:cs prohle- ~ Portanto, qU2:'Q dJZ~r a V. Ex!'\ que j Pais. . ro Mata0 T I~a~ que 1 C~';1 ec:;: 
1l'i1~ (lU'" !t'i0 eS!enc~ais 8 qualquOl' \ nã,Q há. nel!,huln?- ?"~ri:PS~ jurídiC:l,[ Nesse sentido, oi'eio quP tod<J o meu n,utra oPOrttlI~!d e e ct,e c eJO P, ,tr,lo
,p~~~ 1\10.s fi compra nâo':=e conc!uíra ,O ?overno bz:as,llelro m~IClou conver· pass?,do é uma ev;dênc~(l de qr:c nun~a tlSmo, de. cUJ~ Ca.PfCldad e'o t<;~~ 
"~:1l "e e,xur1)inar, dctalh(\damente, ! saçoi;s: ~'ntendltllL'ntos, na<! c~egcu S'e- pr'Jcu:,cl {J.zer outra c::ns:\1 qUe não fÔ34 nenhu~ ae nO? duv da, 'P 1 f>. li! ti 
tU0n (J'~'J.n~Q Ilo:sui e a cap3Ci\'!oóe. de: quer a, fase da ent.a.bola-çao e':Ses en~ IEe t.:'3·1,}alhar pe!o Prl.1s. na forma em que ~.; 7a", ja

d 
trabrllhou d~ .!~~ti~!! 

P"Ori'IJ;:'30 ,da zcna. c[}mo no caS0 da' E!l~el1dlm!::I1tc'" rontmuam, mus " Gow qL:e o pude.:,sE fazer mr.!hor, . em .. ~ne leI!) e nosso e.s. mO.VI 
"T8:1D~eE' V311ey", Foi -pl'ec'.so fazer! \'eln,) bnsilciro não está- obrigado a . Q·J.aI'lto à e,ssênc;3 da 1 questão, ve- U1en~o. 
f.s'? "xamt:' det.alhado. n-R.o obstnrte 1 fazer N8a compra, e muito menos a !o~a, wb tên11'os ('OnjlL"1~ura:s: A 80- Devo dIzer que nâo sou técnic

n 
em 

e,~ -:!fi{,1I1d:;{"~f'_s encontr&da~. S'ó ere~! fazê·lu n83 baSeS e nos têrmos ini-[lut;ão poder;a t::!r ~ido mnçs com'enien- qU€sto'Cs d-e energia elétrica, els que 
tl"-.:1·"e fi cCn1!J r a qU3ndo .<;2 v-l'iú_ ~ c!alment~. previstos.' I te, n:) pass?ào, nO sen~:'do priya4.o, antes de eleito estava vinculado a 
co!J que a emp!'ê'.1 I}nha "~_l'::::lcirjq,'je' O" modo que, quando V. Ex~E. fa- POd~;l'á ser, no !u~llro, nO s-:nt!d:> es~ outras áreas de atividade espe-cial-

~: - ti:- dar uma hD~ renda p que ~ :W~la !am em honrar ccmp:'Cmiaos n:,.:u 4 Lata!. , mente à dn. indústria cat'boniferu, e, 
r<):~lmrn~f' nccessit,qya rle~se f'mpI'ee11- 'm'-.c.'D3, permitam-me, data 1.1enia, fa- Vejo. entre:anto, m~ te momento, hoje em dia, represento, ('om muita 
õ"m<lnt.c> p,3ra O des:m;f.)Jvim:::ltc da .zer ~s.sa_3 c')n5i~Na('?es. S:1!ndo da"ll1!?a situaçã:o de l'e~liEm9; q~e o qo- honr'3, o Estado de Santa Catarina 
P,·,...,..Jl"'JO, "ml? pra m~l:to [)f)b!'~, t orien\3.çuo pollhcil_ es:se prc19l:.!ma de verno ~y ")nt;~u: sl~Uaç,)O f;nanceua que, como todo~ OS dem<lls da Fede-

0'\tYf) fr-tlômrn{' qu"! ·l::QnteCI3 no' enel'gia em sido re:wlvido à base ti.') das m~L:; sérL..1s. das mai.; d;fíreis, das ração sofre os d::,sa.<;t.rosos efeitús ,da. 
E:'~ '''1 f> qlle estamos jnv'~~tjnào b0je, j eS:8ti~mo ou da i1J.ic;at:va priyada'! V. mai.:t cDH1p'!'Ometedoras. I c:tr-ência de ~nergia el;§trica, 
P""'!o r'le dr.ts milhões de I"!UHO'Natt3,: E-gí' slJ.b~. e.>:~~ .qu:tst{i,o ,varia, conf~r~ne I Tent.ar, nes~e. ,n1omc-ntc,: a )l'1i1~::açãc Pt3ís subdeSenvolvido e em desen .. 
pel" G:H'êfl~O e eS emoréi:as p-arL'- I a e.soola pO;lüca, a flbso-fla pohtlca de acurso.,; publ:c(l,5 para AqUl..s.çao das volvimento como definiu o Sr. Mi
cpl!i!'f''' ~pena,s vint.e e ecte mil. Co.: de cad;t Ç-ovêrno, e a crientaç5.o c!'e emprê~o.s . .set:in, tecc':' nl"!na_ das ob· nistro Osveldo Aranha, evidentE"man
mo el!taQ, 9.'guent.am eSst?,s emprê.<:as, í (:ac~ t-ecmCQ. ..' sen-eçoes feIt~ com :nt~~ta propr1a- te -que E:eU maior problérna é de:en_ 
{rue """n- t~m um capital CO'na o cta I Flllalmcnte, t~m05 o pr.oblema i.-CC 4 d't-dê. em a;-~umento c:l!t:rárlo à efe4 volver o que eXiste, ampliar, cfiar no"r:0!1d (ind Sh'3.rc", diante dês::e in'-! nico.~e~cnômico de. saber se o Go~êrnG tiva~.1o 'da trun.!'a(;~iio aqui I~m (Í!S- vas atividades industriais jentro de-s .. 
"f'.~t."ment') estatal de dois milhões ~e' bra::;11e!f9 ,deve eret~af a. (;{)mp~.l e, CUSS!!o. . .. _I ta ordem, De Ulado que quere" preli
CI"'l""",ntts? ""I' nessa tupote.ge, se eu dt:ve ser oble- Por ccnsegumte, cump~'e nwte m04 tniutJ.rnmete. dizer Q'le _me inclilln a. 

8' ".? Cl1!O de te dizer qu'<!, se uma tivada ness~ b'J.~es. . n;en~o pr~ver a coexis~_J?~j~ ,da ini~ aceitar quase totalmente, senão total-
f!l)l!)"e'"<Q nacional enfrenta 11ma cri.se . P~rg'.mtr:.rw a V. E~~ - V, Exl}o 1 qur.!v.a prIvada, com a lll1C:a";va g:o~ me!1te, as CDll.sklerações do no~re 
ln~:!11eràvel, IlmR _dificuldade séria o ja fez wna longa exposlçao. respondeu l'errAmen~al, dentro do;;.I formula de nnugo e Senad:x Jl){iC Agnpinc:.. que 
Go"~rn('l t~m rle ccmprã:la, pOis, r~~.l- 3, muit'3.S pe~'gunt·as (' o seu t~lUpdr é mal.': eficiente coJabcrnçií-o possíve1. não pOde compreenOel cv~o se' inse
n1l!ntt'!- "'la não conseguirá manter.re. esoo~o - pergunt?rl3 o sr:gmnte. Qmmto à ~egunda pergunta, se jul- rlu,~.dentro do inter&se n~lQnal, a so .. 
:t-~<:p. um oonto vital. A verdade é ~{111'!" ~a.s, nntc:'?:.. p€'rmtta .. m,e V Ext': na gLo ~ compra ~,?n"en.!ent~~r devo dJ~el' IIUçao Que es.tá sendo consIderado. co .. 
nUm f:WYPT.eend. imento, deve se e:tuml- c~:e.o!'e reuma.o~ de 8 de Junho de ~9?4, que <~ compra f 01 colo~ada, ~onr, fi ... for41 mo fato consumado. 
n:J.f bf>m l'Ua renda, p.escnte o l1U.'3tl'e e honrado MUllS- rr;ul~ que está em d!scus~ao NBO ,se R aI e t d' Pr 'd . 

tro Ma.rcond€s Fer:raz, o Que S, Ex~ encontrou solUÇão que melhor aten4 e m n e, o sau OkO _ €SI ente 
~? SR., JOAO AGRIPWO _ Com fê?" ver foi a dificuT·c:.ade de, depo!s, de-sse até àgora. ao conjunt.() dos in. Joh.:'l. Kenned}', ao f~ze~ aql:ele gl'.an

&.se precedente. qualquer emprêfR o::: serviçQ..:j serem dirigidoo _ nós le4 terêss~ nacionais, Tem 'sido feito e d~ ~~fôrç~, por ocaslão da .lmp\anta.
Oue C'au"e área. de atritos, de dificu1_ mm aqui! _ pela própria emprêsíl, ajndf~ se pOde fazer um esfôrço p:J.ra ç~o ~f ~llança par~ ,0 Progres.~o ~ do!\. 
<!ades, pOde ser encampada a ~s!:e Admite-Fe. dcp::lis. O contrato da ad~ encontra,r alternativas. mas as que ttamI açao do p~Je~o .J1:'c a cnava 

~ preço, mil11stra,ção da emprêsa, que $eria fei- OCD!1'em, ou implicam em alt~.J'ação de 110 se-nad..o- AmerlCan:>, Juando peg~ 
O SR. JOSl!: :0, pelo Gúvérno Brasileiro. E3tá aqql.:... posições tidas como de.fi?itiv8S, ou S03.1me~tf> procur~va um po~ wn ~ .,~;~ admit-e S, E'Ca oE:rM~I~ r- Como DJ,<:penso.;.me' de lê-lo. Foi O próprlO nfto eO!'tt"sppndem a uma formula prâ~ Senado es a~~rlOOn{)S parO. "cnvenc~

'I'hib9.u. e>:UP. roi grond~ ;d~i~i~~~~~~ Mi~s~ro quem ~h~m!)n a at.enção pg,- tlca, c.e ,exêcucão eficiente, CO,nsidero ~~1S, j~~i~t~~~-~~ed~~e e;~.L~~ ~ofg:~ 
~:,~E:~~T~, Estou dando es.<;a colabo- r9.E~Stã0.a~~~t~nto apenas isto: rôr~,~~1~1nirrrá~~d!~g~~Â~'. f~~ri° d~ ll~re::ceI?-tG.r populo.ridade n .neEhum 

'ex~minar certe_za de que ~': .Exa, 1.O} ít.3te problema de energia elé- p"o.ceder à eIimh1Rç-ão de um p:-,;-1~~-T.:\ dwl~ e~1.S que acarretava a r.rI,sçao dt} 
010-0 ue ~e o ~s",unto e ?O,ne,'1 Tft eJ? trica, na jurisdi.çã{) do seu Min1stário, q'le !!x:ste # que' é presente, novos O~U5 pa.ra. o povo, certamen~~ 

<o q nha e~ benefIcIo do Oct.t;... acha V, ExI1 que deve ser reso1vldO A enc<'lm}J.:lcf\() c::lnduzina a pa-ga- o S~U?o;"'n pr,esld,ente Kellnedy n~~ 
O SR, MINISTRO MAURO THl. ew. b~e.') d'ê emp::fu"üS privadas ou na men.to, dli mesma forma que qualquer POd" rJa. imagl?,IU que os recUr,S,O'''o 

.BAU - Sr, .Senador, muito o-l1riO"ado base de empl"êsas es"ata;s, (lu que nós o::t.rfl p'ledida unilateral do Governo. '6~~;~g~~+n Vle:s~mt a_ ter o mel(\'l)-
pelas referências à minha ulOJesto. d~vemos ampliar O Mpecto estata1 Haja visto o ca..o;;.o do Rio Grande I' foco' ca ., '. o ~lh eruo .. yo . caso etn 
pesioa. dessas Emprêsa.s? do Sul, em que o perito de Juiz fêz. . O'a SÇl .se ve a a .. u~l.:z~_IOS p~-

Devo dizer a V, Exa, Sr Scn?dor; 2,°) V. EXIJ. julga. conveni·2"nt.e a a 'aV'aliacão do a.ceJ:.'vQ. da !Comp.anhta ~a paQ men~./) do que.JB. e~n.s.,p.,. qua.n-
que· considero uma questão' dp. C~'I1.S· cumpra? _ de Energia Elét.r1ca de R1~) Grande .do e~' ~ pró~rl{l, ess~ncla jd,,: Il11CJatrvU 
ciência o exame das poss~biI:dadp..s·b'e 3.9) Se o GJvêrno deve comprar eS- Sul, num montante mmt>o fUp€fIOr ex"'!-s e a~~ a'Jara. a.~~1',~1.0 qu.e nãO 
quálquer aspecto inde'trido ou incon4 sa.s conccs.sionárias, V, Exí' julg~ jllS- ao que l'esult:n'la do preço fixado pa- m~'~r 'Pr l~ ~:l~r mdU,":~llll::; ~1O"Et.s ~u 
'Ven1eT).te da negcciacão. E, se no ,de- tas est.as cláusulas? ra U.') ilC;ões da companhia do Rio d .:: e ~ ~ 5 r /Ç s que J \0::'1 (Im .se -
COrrer da. I'Cd8~ão fInal do C'_ontrato ~,(') Na, hipótese de o qo\'êrno nd-, G:rl3.n,:le do Su1, na fOrma dOS enten- ! rf~::O c~.~d~;r ~q~~12 Go~e~(> Ame
OCOrrer algum fato, alguma ~ügestáo qUlnr, elas. d-ft>O!..s, devera.D.s'er Ope4 dllnentos em pauta, . . Jnosso 'GoYérno _ 'p:o~~cia L COm () 
tom.-a qual eu não c<>n.corde, pc:{j,P. V, r,*_~ ~f.!4Wés ôe emJ)l't&as priVadas ou .pergunt.a V'. Exa, .&e,sã...~ JU->taa p,... 'lnedy 8 o preside8ta l~~n~~= mm. _ 001'11) d\i ~U. empollhM<li cio ~ estallo,!~? .... cláuSulas,' _ 

o. 
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acordolram e nirso .estamos todos de (t povo brasiIeü-o, a fe!peito do assun-;tfu p.or multo homer..s ~e V(~OT, com), aovfr~o, m·~:l~~t. cliá:c:::-.: CO.:1 r t"":G 
acôrdo,_ e n~ necessldrlde de~eLminal' to em foco. o representa?te. do ~"mtro das 1\11_ 1 Pede!'. 11:1. R~pl.d:tllC'l, o 1.., ;'!'-;<'~~'() 
áreas ae atntDS. que a ::iOluçao deves- Go-tilria d re""'p1tu'a ~bre o. nas e Energm, Enge1.1·1::-~Ut Paulo Ro-," EfeL~V~\l:n;;n~e, p:·t;nu::c::,!l~-:.1tO; (e 
se forçosamente ser e.::ta.. Porque a.:.· _ e V"'.' l r, _ 8~ 1 mano dlplornatas. e multos Ct:t.ros,. e1,:';ç"ç-r.D do t1\l.e V. LX ~ :.C; l)j (~d 
prevaltcer esta solução pa,ra termi- mate~fa.,~ o qu:, ocol:-e ~o C.aP~llllO da E.s8a Com,:s~ào ao q~e E1'! sal:e chegvu proL"l-i c~r~!J.lIJ::ntJ TI:;., Je:~l,':18 ,(,) 
r.a; aquela csmpanha de que fui tes· ~e~~l~~~r Pt~la a CGI~pra, P~. a 6 ~ I ao uIgum'il.s c-oncluwf:~, ddS {~(..:,is H CJtell~l".:nE'nt'.) l1çee,,~;:L~c l~l~:'~ ç 1~,J. 
temunha e realmente existiu nos Es- .0 '''·do, erm~.~. o z:a,., oPca~ o iprinc;p.al era, de q'l€ o C.c-n.';,."c2&O d-e-l c.e:;:cs p,uJ., lll- f<'!In:! Ple,~ ... ,~l:~,":J 1.,-" 
tad~s Unidos, promovida pela CO-l1ces- ~;~~\O a Amellcan Fo.ei",n C"m- ,vél"ia se marufestar prêvi:Hn.:nt~, t::"ta p~"l'et.:~res d::.s ilJ"ttcJ CO:ll::."Ó,,,, .i.':ou 
s::'Ol1ária americana Bond and Share.· . Ique fôsse rJ!m~do o acôrdQ e efetlra •. C6.m:.l'a. e de B..:n,IJ1J, rlJrc )tj';>:;,.;... _i
a prevalecer isSo, iríamos ass1stir a Aa:mtiUei, em inte:-vE'n~3:,o ligeaJ, do a negocH~çaO. Cogita· se, portanto,' formuia qUE', a:~ ,do:~h :::';)S I:-h~',,-"~ 
uma. ~ubstituição de campanha noS há pouco, a existênc.ia de- uma áren) de enVl:l}' ao Congl'Cief~O pedid;) dr: ~es nacio.l:'.l.lS. :::c~uc~ca:; o P:-OJ~:;ll-t. 
Estados Uniqo.s por uma outra, esta de atrito entre o Bra.sil e os E~to.·lautorizüçao,. L.ouvo o 00'1'21'310 atual" r~~or.n!:l.'~d..J Pl?r tC':;!03 c t:L!.;. p'c. 
em no-5So }Y3.fi;. dos Unidos. )POl"que s!;n'JnaO-se da liça·) , e C.U'i n"tt:nc,a nao In nUl.") CO;i~J O~'\..!:~'!" 

Eu gostaria <le :-eiLerar P...s cons-i- . . p.., t ~ OCOI>0n('1;-;'s desagradá'l~ 1S ) l.~istmda,:; I Q'..!únto ft 111{;,1~f\O <.1.: V" 1::_.," 3. !.l:-

" 

dera.çõet5 qrue fê?i O &'::llad..or João .... ~~a~?o d~ Vlt:lt~ ,c:o • lc~,o.en.~ ,~oa~ In0 Governo 2.ntel'ior, n~o .r"!m.\· enV1<.f .t:!ci,t canti (J.(!, é a lH:~.:; ~ t,:.:>j:'·L ~o 
Agrlpl.tio, Quar.do ressaltou fl. posição 'ld.~.laI ~ l

àQU,;le lP,,:IS, pna," (l.:f0C{' P~t;,~~- <lo Congres!;{) um petlHlo de autol'.lZa.. j :~,,{ú1.bâO, CO,hfa~mf! 'r! ti'",., !".'J,"ll12,n, 'l". 
<le V. Exa. cotp.o Ministro e não. 1; o pe:~ ..,..llIUO~O .. BS: e"n e Kl~~.~. r<~o sem ant,es conhecer t' ponto ç.el COnSl~E:rO~a, rn:>:o.:no, C":':Q p.'nto (,.3 
Rpe::l9.S COrno t-écnico. V. Exa. não é nedy,. h~uve um entendl;n~~nto pa.3., ll:st.a das diver:,uf cor.ent'?s que O' alra I1uport:l!l(;'!:;-' pJ.~a ú i' a CJ"~
apenlJs O grande técnico c;tue todos amemza. ~s~~ área,d,? alnto, q~~ se I ~r.tcgran1_, , I c~ê.ncia do:, 1::2J'C~;_,~1::,·~':; '(~~":j8.- tr;'!l" 
reconhecemos, mas o Mimstro das I torna,va n<~ .... :llte. ae..,de ,? m0I.r.e ... ~~,? Saben:ut, 1'01 o,ltro 1",::":'0, e ~n!.en·, G.~1l.1a c..~ G:·;e ~ ~l~\.;( .. :~:['·:.tJ <.;.! fü~a le-
Muu1t3 ~ Energia., o r~pre.~entante,. o ~ru q,~e.o ~ün .. ~eS3o :AII'1e~:;~.n_o !ot:,:l'J dN~O.s _ salv,) erro ---: q'"~'~ nao hj, 1 glt-:~l1,~ e h'J!Uit3.;!lCme. " 
l'C~'po;:-w,H'el pelo MIniStério espeCla.- lu.ma Y;l q.l~ .~np~dla a •. ~a~ f' •• te ..• a IliCTv:;.nto, e nerü poder"i Wl.vel' COH·j 511110 q:..te (1.5 dl.J'Iid.1S m: 1'3m rfl3'''' 
lizado. 110 a:.sunt-O: Portanto, não se la paJSe~ n~s '1.ua~ •. ,~e :<2-f!.:$ê' ... e .,~:;. t.!'"atiJ !ülT.If:dç'. f; CO!ld.l.çGes N;\,a·;)elc~cL i ac~ ~etajhe.s <ia. tro.li--' .. ç'"_~· do :t~~ 
pGd~ Iq~·tar V. J?'Xa, ~ emminür em !~:.'mp3.ç~~,2e .-..:,zr:?e~'-'E ~urn ,\nc"'~\~y:"~~S::In d(pm~lV~, ma,5 lttu. s:m, numa I propl':~m\:!nLc á fQrn~~lh~,l.J n,. Q~JI ~ 
proftal<Li-dade e, mcluslve, em plelt-ea1' i ..-oes no_ ,(; .... !h_J.J.C'-lna..... ! ca.rta ele <nten.;~o qu.~ I?0."(i:!, g') cabo, ~ ela f 01 eo:,ceb}du. Em ct.;, 1':1 . ., p::,'r w 

fi, rdOl·mulaçào. o reestudo, o reexa ... ! Criada a CONESP, c;,ue t~v~ na St.:.:l, ;5[:1" t1an5fo~·lI!.a!1a em . n~'. contr~to,! Vl'as: s'? o preço e aLD O~l l'oJ.::J:'wete 
me dz~ uma queStão de-'5ta relevância, Presidência o Gener!!.l IJe.!'t:l!!w>j-Cf e )nU!~ e::tc~l:~~:.~-:.,:;r:to 9-Cfll1:Ll1.\'O, Se há I se a,:; cond!~'õe· ... li,) p. ga::E-nto de.:;~e 
que riil,.) (JOcle ser cons!-dex.s.à.a 16-JJ.sO~ r..osterjo~mente o Dr, P<ü:.lo HOhlf;.L10, 1,:0.:(.0 o.c ll .... ~"Cnp?: e ll'~J.H .. , -port!lnt.o, , paço 6~{} C_)t;·,:>t,,,s. "-' 
lJutanj·t~~~~, fa,to CrOil1tiumado, Se o constituiu-se p:u'alelú.n:i.Znte,. em nfvci' [tO (.'G!!:z;·r:~S?, a i, ... ·do ~ J"-".lJ!;, a t~dQ ? i. Ptl'm~lO·::ne antceip:u fi V Ex :.L;; a 
EH'asll está. c;arcllte de rec.urs05, se. superior à C~NESP. uI!lJ.- C{J=n!~;,,§.::>; .P:Y~1 ~~".asl1~·.:o é:,t1(;: r1.\ ft'fl-1i1i "~;- \'a~ i ~.i?-fOl'mflçf,-o ~d:: q'.le. t;t{! J!lde IOl ·P·~$W 
che~oH. a coglC~r de moratorla. para Illtel··m.inlstenal, qu~ n~\o cheg;)u fi I c .... n_I..<l!~,,"r e.~."'-l, t.lan:-ação. e 'lua,\.<:. ~': .JH>-el. ver, nao se encontt'CJ ""-':'-'.0 P<t-
OS débIto:-.; venc:1dos no estrangell'o, e run~ionar form'\llllf:ll'e porque aoS C\J1' .. !S21.1'i k,l!~~~S, ~ala que, COJh.t:.cena.~·üB i r~ ~!2t~r ~ue o pl'e;,:o é. "'~-::\·~do. N2.-
se ~ntQ pleiteamos novos créditos versações se cerure,Iizabrr, nns mão.,; 1Í! !framfr.;~,,:lnco a ~u" OpllU~~O .:iQOTC' t~nUlll!n~.e E' longa, o eX'1J~içâ(l d"" 
junto a países e,~trat!geirOS, acho do Minj.s~ro d~ Fazew:b, na ~P0r."::\ o] <.;:; }.ne.:-:mc.'5, ela ~~ .~!et'.l.~ ,cc.·~ o n~,s~ i ~O!<l,,:> U.', (,'t".:eel1.t-3.s alr'êrn~ti\'as q{[; 
mUlto estranho usalnJo,s os eventuaiS Isr, S:t:.\t.lago DJ.ntas. e qU,'e teYe f-l.~a \ ?d.:... d," do ,jft.te:e<~:.'! l1:~c.on.,l1. PO!~: ,O.J.E.hl ";J;'t:~'_,l,trQaS pura .;,('! Ch<"~8:' ao 
l'eCl.trsos para pa.gar o que já está exteriOl'lzn.ção n:ntc::U1lerl::,ua nJ p,.~ ) t~'u}!O. Sr, Í','lmu:-trl}, nJ..J vou !czt't" s":,JEt. C;j~;.,,:,.ti':::~. hntl'et.anto ela% e~,w 
RqUl e já existe, quand(J o grande Itoa do Embaixldor Robe~-[c C:ur:pos, Itina~Clue: pe::g~nta, j:l:t~. c~mo mc~_ t~,o à U~::i;Jd~.10 do COl1g:·e..')<"ú N3,-
problema é crltar o Que não existe I _ _ . I:;ro da Comi):"sao ie Mnl~'_~ (: E:n{,1'rl~ c1ol".l.:.l (' pouer.úo ser IOl'llo·';Qa~· 'lj):';1 
ainda. HOuve no ~ii1S wr..l Jl"lta l")pu.r.r le ex-jnt.egran~e da Comus[to P:n:s. to se d':;Q'l,:r" .. d~ ma.is t~;l;')n.'> u~ ~ 

Quero tenninar minhas breves con~ Jill11tO grande,' q'Je 1.'epe!w.ltL.1,. con~!) m~ntar de lnquétito qUe- r:s:t:.doü tl.,\ de h.:'JQ.·.;o I:l~ p~rY.ue não c~nQ'de' 
ISIdetaçõe.:> fazendo um apêlo a V.') semp.re, no CO!i.gr~3so, de~:~·n~l~wr,. co Càmara,.o Caso d~s ~ conc8.::s:0~átl<;.s, est~ 1·2:~.U"'(J de' h""j;; CO'_'!:') ,qUel~ q~~ 
Exa, para que, reunlndo a sua- con- Id cnação, nest,~ Cas:1.. e .. ~~" ... t.naJo, Iq.ue~·-o f!x,s.r fi J.'n.:slÇ'M,1 CJUe S?1. nao. e-llC\..:T2., 'a IX'.!·W do Execu'ivo a 
dlçãe de grande técnioo à dl~ Minis- de .dLHl,s cOlIllssf.?es ~e lfiq:1~:lto, p~re é apenas rnml1.8 , :'')_3':; d:'} r:.adtc·s ceIe' \ q1.p,tf.v, " . 
tro, reveja êste (\BSuntiJ "fim de que P~lP:l, C0tl111 Vu:e.l reSi.dCl,.,e, da 1,.;0· ig-as. .! E:.ta e U_"1J 1 w;or·'·uV.ld" d 
.se e t f' • mlS'UO da C'ma'a e tome' parto fm \ (t • J. 1._ .. U ~ _pC!llú;:; e 

nc~n re uma .orm!lla que cun- seus deba~es ~ , • - I Conhecemos qu'<! há rfi.~ÚE'J in.t-€':- I ~~ _ ::.Z'-21 conllec,2/ ~ ~1tuaçâ'J do pro ... 
sulte ~ao s6 aos lntere.sses do povo n:lciQnaü~, determino:nte.s d%s«: ncgD~ bJ~l~la P.u .:.l:J e"".'4e;!O otual, e de pêr-
~rasUell'o. mas do próp-TIO povo ~Jl1e- Quero u;>nmTJ.f, nê3tg: o1--rrtunHlidc, ckq;ão. Repito as palavl"as do ex-miu I mltll' B..~3 l'eIJre3enr(t~tt~ do povo que 

"llcano. Porque_ O que se está pre. ale, cC!.ncl\~ê,i'ws a qa~ ch':'g-GU f~::S!'.S C,)· ! nistro das Minas e Enerr;ia, Sén::dor ~rall.s.m:.:.r.m ao _ EX~(,i.1tH·b J3QlI.J.l0 que 
tendendo é rELolver o problema de mis~oes, que ~Dntou com, 3. dedícz·1 João AgripinQ d,~. q'te cste.'"emo.t di')- <:ten.t~m na:; .su. s 3rr-~5 de contacios 
e.~?rdo com 95. interêsses quase exclu- ção cio Dcp~ta.dCt .AdhaiJ Cl,UI'eto, l'e_ 1 p03t06 n dar ~0330 ,:oto e ;'.LO~S';)·HPO.C PO:1tiC0.3,. . , 
611 amente, dU'la, da Bond AD.d Sbare. c~ntemtnt-e IllJ,llstlça.do ~Ol~ +.a eas'.,~ i ao pedido de, autoriz.3;,Ção leriis1ath;}:, i ~:e ,(;~~nc;~m,en ~ ~tl ~. "epuw prcw 

O SR. 'MrNIBTRO MAURO THl- çao de S~ll. mandato, De,;:u,,,1ClO ,:~~:~, desde qU€ venna em termo, que C<Jn. c_o_~ ~P~.:-" q:l~ ~ E. ..... ~; •. 1.0 tenha Co
BAU - Sr. Deputado Alvaro catão sempre ,:au~ou Sli3.. con~lltl< n ..... " I sultem ao 1ntei.'ê.s,se l1aCiDmÜ e não ::-c I nh.CI; .• ~l:n.,v_ eXalO, ~r\:~.""o, .01 ve, rdUe 
obrigudo pela3 referências generOSas pa~'1~W1CntO f na vlda pu\')UC~. pelO revista de Ulha form,. que como é' s- deu';t pü,;-.çaa da. ?,lmaO ~'ulJ-lIca 
de V. Dca. seria deSIlec~'á i nuns nCendrü.do an:':íl: ao Ht·~.:-,lj ~e.m s~nalou o SenalloI' João Agripino. tI!. . TJ.o j)!'ohtu eXl~t~m _lovr oS ,olIcHa_ 

.. produzir as palavras que tiv~ 1000 sr.~ qt:;" se_lhe P1.:1O::SH: .Imputar, Jarnal~. !lhamG';- de pagar p':lfa sermos con.! r;?'-'s d~ Sl~~. C\)n:~r"-"~S:S~t,:; () Mtr.;~_ 
de dizer no deC01'l'er desta lo gca lU_a. p!?,slç[w de sllb~'erslVo O t>eputado siderndo.'i r-migos d03 !!:stadof' Unic.ús I t..o tiros }"I:n~l~ e En:!:'f;'l,l estara às 
p03ição feIta e nOS debates nc a ex ~((aIl Bp,.i'reto a:;nesentpu I;eu r:ela· EBtou certo à<õ- qu'e. com à prrsença ord·.:>ns de V. 8x,(ls t' nodç~'á aqui 
!lustre senador João Agr1pj ° om °ltorio e nele, ~ .!onclusQes. '!mâ-mme. de V, Ex.'il no Minlsté,l'i'3 c a elo !\1a.-1 c?m~arecet tG.nt~s vêz~s qt:.al!lo· f:,e 

Podé estar cert-o V. Êx~ . de ; mente aprQvad:ls pela. Câmata. rechaJ Costeio B:-nnco na ?resldf!'h- flZ;.Gl él? mce.s"ál'll-',~" aUl~1 l-''.:ita cisw 
terei ocasiãOI ainda hOje 'fe tra.~~: 1 Vou ler as conclusões b c:ue che"'ou cia d3. Repúbl~cF e a colaborução he I CUdr est(' R.5-~untú ,Q:u:1' pm'a discutir 
m1tlr Q seu ponto de v!.Sta corne '8 B. ExlJ- e, port.anto, a C<>cn,.p.."âÕ~" -emínenks técnfcos, o Governo não I ~u~u;quer ou~!"o~, ti::. aI·';:>;) do Mllll~-
m(l,ni.festação legitima de quem, gm- " ".." • p em:.'i8:r,! para, ~t[1 C~sa pedido de aU-j rIo. 
cerarnente, es,tá olhando o problema I" O lnl>elês~e nad-<?nal'R-l.lo!~.!';.1~a •.• torlz."'I.çaO leg:s,at:yo que \'enha a fa- Ne.:t~ lVlI'.l:::té,"o n:;.dJ::r> ::11'8 ue 
com os olhos voltadas para interês- .te preço justo das mdenlzaçoel. zer com que a!gul1S n~putados, que deva ser ()('Ut'crIo da op n"ão /J'ub'~'a. 
se nacional. '1 Essas conclusões apl.'pvadas unânt. são até mesml? .d~ Pa.rtido coru!d~. . , , , .hC • 

raü omo c!efmÜlyamente inteO'r::1' o O Se....:. P[-?~3iT)EN I'L f;;trU:'.,71 Me.-
O SR ALVARO CATA0 "'I rremente pela Comissão Parlamentar o c;:, .' ~ f'" ,.... to TúWl'a _ D3.J.id" pl'o,sn~"'''.ne'n, '" 

obrigado'. - .. uUl o !dt InquérH.o c ford.m também pelo ao Govl:rno, se \'eJam na cont.ngên~ " '5. I ... 
!Plenârio da Qãmara dos Deputado8 CUl de, em fa.ce do interêsse :naclow nos ncssos trrbalh:.Js, concedo a pu-

O SR:. PRESIDENTE CEdilson da "em fevereiro ~ His4. ' nal, que supero inclus~ve as divisõt'.~ lavra ao Sr. Deputado Gil V'i2'lo:,o. 
!!feio TavOra) - continua.nd OS nOS- I das legendas. p~rtidáT:aS, se opIJrcm O SR. GIL VELOSO _ (Sem re • 
.... 08 trabalhos, concedo a p.a1a.vra ao portanto, pode-se (,:l.nelu!r que .êsse a. es.sa autOl'lZaçaO l-eg'lslath'2, ViSão. dg orador) - Sr Pre.<;jdrnte da 
Sr, Deputado celso ~os. é o pensamento recente e unânime da Estou certo. portanto, de q~~ 9. vin- Coml'Ssao de Min~lS e Sn orgia Se-

O SR. MINISTlUJ Câmara dos Deput.ados, desoe qUe fo~ da de V. Ex.' e.~ esta re?mao con~ n~or Minrstro Mauro Th:!.1<lll., Senna! 
BAU _ Sr 1?reSident MAURO THI-. ram as con:,lusões tran'i::f!Onnada5 e~11 junta das. C~n:íEsoes da Camara e d~ MlnLstl'o M::roondes Ferrnz não vou 
te' antes d .~' ~ me perml· llrojeto de resoluçãO sem nenhuma senado, 61gmflCa que o GOVê:110 atullJ entrar em indag.açõçs, de vez qUE' ~ou 
te'do Celso ~~~OSma~lfusi r o Dryu- manifestação em contrário, A êâma. pretend~ mandrr mn. Projete f:'rn que um h?mem ('mlnent.';31.ell~e teig( na 
to~ de intervalo. ' p r a dez mmu- ra entendeu que o caSo. é grave e exL os i,nteressc;cs nacíoums se1am 9.!upla- maténa, E' apenas papa um entf'nàj~ 

• "1 . ge solução. Ii'.ntendeu também que o mente pre_ervaàos. Ne~t~ sopus.ç~o e menta, pois minha lnteligên~i<1 no 
,O S~. PRESIDENTE _ Atend'IOa caminho mais acertado seria o da txp_ectat~v.a, encerro mmnJ.s conslde- prob}ema se dcbat2 ainda num dile. 

a Sol:1clte.ção de V. Exa, compra. Mas para se chegar ao valor r.2ço-e.s; flrmando -êste- ponto de vista, ma, consubstanciado em :1'}1'6 it"ns: 
''Es, tá ,suspen...C13. a Setsão, da, compra, e sugeriu o -relator, com es~eI.'ando que,!!. numa op-olLunJdaOe () Govêrno insiste em comprar €' as 

aprovação tQta' de <;eus Cc<legas que proxlIDa, V, Ex .. poe~ vir 1. esta Ca~ concessionárias es'trrn~.=iras fazem. 
· "(A se~são é suspensa às '~2 horas e fôsse precedido o fl.1érto (1(' va.lor do sa. e A a esta COm1ssaoO. p" ra nos fa w por pal'eC'2r que nã'J qut.'rntI vender. 
45 minutos e reaberta às 12 horas e acêrvo, com a tomada de ':ontas, pe· la.r sobre a ~olftica mm€l'aJ e, sobre~ ou - segundC' H!:'m - o GOYêi:no ,n~ 
55' minutos) . ' riCla contábll, com o que os téeni· tudo, a respeIto do caso, que .nc~ pre()~ siste em não ~omprar e as concessio_ 

:,0, SR. PRESIDENTE I -"'l,'ZSOl, cos informasfiem. :s uml'l prcvidf>n. cupa há an~ e tezn s-Ido m.Qhvo ~z nárias estr'J.n~ehls em faz:,! parl'-
'" Me .. c-la QUe tem lugar após o ".o-nl)amen- nossa p}es':"!1ç~. nes_<"l C:J.~a. ~ua} 5e~2. ('€r que não qUél·em vender, 

!~,~ .Távora> - Está reaberta a se;:,~ to. De qualq.uer [arma, ent.endeu a a df'clsao mdlcla] Dr-Jferld" i'.I N".spCI:- Pentoo, Sr. Ministro, qUe a. resposta' 
~ Câmara qUe .se devia fazer q,o;;::!m. to. da HANNA e até hoje n"Í.o c~m· de V. Exa. me satisfalla n(> sentido 

· Tem a pG-1avro O nobre Deputado O problema, eru fa.ce à2 grita po- prtda. por parte 10 Poder E";rcc~rtJVo de atender à minha curiosidade' de 
Celso Pa~os. pular, e das "esist,~n('.ias origin'ldas Agradeço a presenca de V Ex.~ e Quem oanf' a in~ciativa, real e efeti .. 

em d'€b').tes nesta Casa e na, r~prensa espero que tenha f1cá.do claro a mi- va, da :eabertura das conversarõrs o SR, CELSO PASSOS - tSe", 
revisão do orador) Sr. Presidente, 
S~or Ministro Mauro Thibau, Sr. 
Ma.rcondes Ferraz, senhores Congr8S_ 
s1st-a.s, Não vou fazer uma arguição, 
lllQS apena.s anunciar um ponto de 
vista, desde que o Govêrno, em boa 
.ho:ra, se à1.spo.s R perquiria', através de 
DOjlut.dus, o sentImento que domU1a 

e que chegaram q.t.A! a. condlia' hO_ nha p,osiçãa a respeito. vfsa.ndo a essa negoóscáo? Do Go .. 
mens que, na vitl.i.! pública, t-êm i. nosi yêrno br.é\sileiro ou da semprêsas 
ção antagônica CO'T'O as Sr.~ Carlos O SR, MINi'.31.'RO -MAU20 l'R1w estra!lgeiras,? 
Lacerda e Leonel Brl:?011a o problema' BAU - S'·. Deput.a:l0 Cel~{' Passo~, Essa a pr:meira indagação das dua~ 
ficou ccmo numa pa-rada. em }Jonto as palavras de V, Ex' pCtnderact.as. que farei a V, Exa, 
morto. ('omt.d.da~ e precisas, dão llm gl'ar:.. 

Ndvo Govêrno, nOV::l, Comis::-ão é rte est.inl.Uk e satisfação a quen' vem O SR. MINISTRO MAURO THI-
constitufda e p!"esi1ida pelo ilustre cumprir um 1el.~('r. que considel'a pre~ BAU'- Sr. Deputado, püdemos dizer 
Ministro Marcondes Fenaz, integra- clpuo de, integrar.do um'"\. parte tio que Q iniciativa. resutou das conve].'-

• 

.' 

• 

• 
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DIÁRIO DO CONCRESSO NACiONAL (Se,);;» li) 
~.,;,;;:.;;,;,;,;;;..,.;,;;.,,;;;,;.;,;;,;;;,,;,;,~~~==~ <, ,"=~' I,,=~ 

i , '.. 1 ',I, ~es entre os GoVJernos brasileiro e e a melhoria das condições ecol1ôml. O SR. GERMINL:L F~:IJÓ (NtiD situe..:. pcr exe~pJ'), r.~\Q C5\ O\l~OS 
·à.merlcano, ao ensêjo do movimento ca.s e fin::mceires do povo capixaba. foi revisto l)elo orado.-? - L'Xm~. Se- nunça a \.l.i.::cus.suo: a .'iOluçao .. d~~sses 
revolucionário vitorioso, 8, ftm de eli- O SR. MINISTRO MAURO' TH!.- Jlho.r Presidente. Exrr.b. Sr. Mln'Lsiro p roblemll,s em t-êlhlOS de eSI,.~~,~IO 
aninar as chamadas áreas de atrito das Minas e Energie J ilustre Mints. I versus p.ivat.smo. Ai son:o liealls· 

~rmanente nas relações ent.re os dols l3AU - Sr. Deputado. quem· vem a t.ro Marcondes Ferr::d l1Hl"JS colegas, . tas. Pe:ruo que. da.ta~ V<>1"l-ra do Se· 
uma reunião como esta deve vir dJs· quero . congrat.ular-rdl inlcialmente nhol' :r-.{inlstro das, Mma~ e Energ!a., 

f.se.s. . posto a: dar de si o máximo e não lie I r t nóS S E C 
G • t ' ,limItar ao qUe lhe facultsln os re~u- por êste fato, que w,vez possa. me· ,t'~a ~ as liomos _ I~ e nao, .' x e· 

Como o oVl:!rno nor e-amenceno !-a..mentns. - lhol'ar as relações entre o Poder I..e- lencuJ., que. ta? uem~c!ahcalh.-~nte 
é condicionado pela resoluçáo do seu gisdlat:-rO e o Executivo. . ! tem. respondldlJ as qu~.ttJes qUI, fo .. 
()ongreswt sente-se em posição dificil O SR. GIL VEI.OSO ~ Mu:ta ge- ram formuladas a S. Ex~, e se co-
para pt:0ver a cooper~ção que deseja nerosldade de V. zxa., a que, antE:ci- Nce ~êrll!-oCl3 da ChI1.5ti1~:!ião vl- ,lccad·:) num' piaIlv que nos pel' lJ'~lu 
proporcIOnar' ao BraSIL, segundo ma ... padanlente, agradec.emos. . gente, ha trlparUção ye poneres. Aos debat-er êste' a~sunto, até agora. sem 
ihlfesta. enquanto perdurarem os' mo- do' . P dares Leg'Sla.tivo e Exe -
.' d i' - d 'n' ,t b O SR', MINIS~O MAUR>~ TRI- 1~ o y ~- '. ~ • - constrangimento ·algum. Ache que '\.IIVOS a ap looçao e s ... çoes ey a e.. .1..1;\. "'-' .:rv cab xecu~ao I polléica h 
lecidas pela legislnção norte-america .. BAU _ No caso específico, dividimos CUIJ .0 - e a e \S. (a. . nada de rnajs pos:tivo poderá aver 
na. em casos como os ocorridos ·no (tS cogitaçfjes em duas linhas: wn:l, brm:íllelra dentro de UU1~ fIlOSofia pr"ra. a soluçã';' de tais problemas (io 
Brasil. Por conseguinte, a iniciativa P'A tentat!va. de 1,lI"r."la fórmula prática qtN deve con:e~pondeI I eVld~nternente que a criação de um clima coma êste 
lI'6SultoU de uma _açãO essencialmente que eliminasse o impôsto sôbre o com- à UOSsa ,?al'ta :Magua. _ . que, neste dia. que considero memo ... 
diplomática. Em virtude dêsse con ... bust.ivel, para 'Venda àS! emprêslls con- Gostana de ql-;c}ara,1 ç.u~: de ac~r. nível para a pátria· brasileira, vode ... 
ta.cto diplomático, 03 representantes cessionárias de serviço püblic-o. De do com a unanuTUdaoe .(LO que afl. - mos ver. 005taria de dIzer, por exem
das emprêsas intere..~adas vieram a.o fato, o impõsto do combustível inci~ m.~m ,todos ?S ooIlstltucion.alistas,· pIo, que n110 teria s~n~ido CD:,oqar â 
!Bra!'11, pr00Ural'3.m o Minist'!'Q das Mi- de, novamente, no ímpôsto único de nao so do B!asll, ~Il!(!1 d? mundo. elo solucão do problema energético br·a .. 
nas e Ell€rgia e, nessa ocasião, propu... eletricidade e, novamente, no emprés- p~mto de VIsta hleral'~UlC<? dos po- sileiro em têrmcs, de polêmica, ó es ... 
sete.m a reab=-rtura dos €ntendim~n.. í!!IlO compulsório para a ELET.!iO- d{~re.5 se encon~a em prlmeiro Iu~ tatismos versus, privatismo, porque 
tos. Foí ness oc~iã{) que tive o:p.ortu .. BRAS. Por conseguinte, estarão/) OS ga.!' o, po~er L~b~latho. E ~ p?r~ ·e.,..';1ríamos ~v~dentemente, MS di3~ 
nidade de in-dagar da \'iabil!dade de consum1dores de energia elétrica pa. que ele e cons.tituído 1 por cldada()S t.anclando lntelramente da realidade-
um"- reconsideração. Os §enhcres· da gando uma taxa sóbre o impôsto. que receberam mand:ltp do povo, Objetiva que e.'dste em nosso paLs. 
emprêsa americana. expli~'1..ram que, para, em nome dêle, cl.ellbel'arem .56. Eu perguntaxia a .. Ex" o Se~or 
na .Jpimá0 unânime de seus ac!nnls ... t O SR. GIL VELOSO - R-ealmeil- bre os assuntos que l?-tel'rosam ~o Ministro se'é ou não verdade que, há 
tas, era preferível para ~mba.s. aS e. ~~u paf::i" e, por cvnsegumte, 3J:S de:!- f .:;.}rca de 20 8no-o5, as em.pl'ésas estran~ 
partes uma solução radical, mesmo O SR. MINISTRO MAURO THI- w-llDS de:.>se .mesl~ po_vo\. . geitas, aS c()nc~onár1as estrangeIras 
diante da "'perspectiva de tratamento BAU - O assunto é pacífico em ta· E' claro que tem havido dist<lr'-'ões de energia ·elétnca se desintere:>Sa.. 
tarifárIo j'usto, dentro da leg1.<;laçãO d" as <-e"' OS e t d . > d t ã d . 'd .. s UJ. • ...,. S li os para en- e, mUl'tas vêz ... .,., o POC!"', r Lt!glslativo l'aro a cOns rue o e novas "US1,.uaa brasileira. NãQ que eles COnsl eras·. tr od!' d' ~, to . con ar o 11t Us U-Clen i é que as· teI'" f'cado numa posl"a"o de subal.. e do :r;eequipamen _ das que Ja pos-sem como negócio a venda maIs V~l1.. t- . d .... .. '" . 
tajosa. porque efetivamente OS eál. ao· am a. . a-lgo demorados. porque . tennidade o que, evidentemente tem 5Ulm03. .• Há uma ou . duas ~ceçõ~s. 
culos indicam que a operação. dentro esta fõrmuls; é difícil, muito di1icll, sido -jtejudicial porque hão há. inver- e exceçoas que constituem. mfellz
das condiçõzs brasilt€i'l'as, legl.tima- uma vez que qunndo se recebe o com· sã{~ eie posi~ão, que cria. diifcUlctades mnte· uma fato qUe pouco recome~ .. 
mente enquadrada na legisls.-çii-o ele bustível para aplicação na usina em seguida, para o andamento das da aquelas aut-~~idade~ que facilita
energia elétrica, levam a um custo térmica. o impôsto já foi incorpo- medidaS mais ádequadul; para a 50- ram, que pern:ltll"am.~ .que autoriza .. 
pe.ra o cailliumo super~or ao qt.1.e re- rrt(lo ao ... :eço. Não exist·e, então lução dos prob~emn5 ruú::ionais. como raro a oonce...<:sao de flIlanciamentos 
sulta da tra.'1Sução. . mOdo' de trazê-lo de volta., já foi en- por outro Iad(', com tal fato ~'stá sen. pw parte de e.sta'Jelecimento.s. de 

tregue ao DNER, ao DNEF. Como· ~:> pootft de ladO a Le\ Ma[~na> que créci5.tos nacions;1.s, criad~ ex~lu.sfv:
!:te é um ponto muito ímpo!:'tante. então, coletar aquê1e lmpô.sto de vaI. foi aquela que esbb2Jec~u esta. sItua- menti! pa-ra estlmular, aux111ar. e 

conceder o tratamento de tarifas per.. dificuldade_ FQl objeto de entend1- . E::ntão, é com gramb sa.t!sfação nacional. determinados empreendi-
Não é maior negóc:o para. o Pab ta ao órgão qUe o recebeu? ESSa., ação. \ pos.sJbilitar, por parte da. iniciativa. 

feitamente enquadradas na legisla- nlento que mantive com.1) MiníStro que_ recebemos a visita de v. Ex-,~. menb::s de natureza básica par,a. O 
çáo do C6digo de Aguas. O pagamen. Roberto Campos, a po..~ibll1dade de, Isr. Minist1:o das Minas e Energia. nosso desenvolvjmeto. Peixoto, por 
to conduz a custo inferior. Isto pode nesta legislação do inipôsto único, que se encontra acomPanhado de exemplo, recebeu unt enorme f1na..n

.ser demonstrado. poderIa sê-10 até talvez. até. media:nte entemdimento' um velho amigo meu, que já. exer- ciamento por parte -do Banco Nado-. 
agora. se não estivesse tão adianta.. cOm o próprjo Congresso, introduzir ceu neste país os cargi?s de maIor na-l do- Oesenvolvimeto .EconômiCo. 
da. a hora. Mes. como disse. volta.. UJnf, SÓbre t· xa, igualou contrária. relevância:, o atual pdesidente da Também a Li<rht o-bteve ajuda a~ra.-' 
remos aqui tantas vêzes quantas ne.. para que houvesse uma só soluçãO ELlmOBRAS, Minis.trO M-arconde-s vês de' empréStimos _6 financiamentos 
ce-ssál'ias, pare. qu': o assunto poom imediata e a efetival;ão da prov!dên- Ferraz. O Ministro MareoudlJs Fer- de órgãos estatais financeiros do 
ser definitivament.e esclarecido p~ran .. eia. Porque,ficar só no pa~l., na lei, r.az,· pOr exemplo, rrte-\,confidenclou no~so País, que ,para prestarem tal 
te os senhores Congl'ess~stas. PaI - d . 1 tem· , 
consegu~nte. a tmnsação "'compra" é nao- a ianta; tem de ser efetiva. !que se sentia. fer do. porque 00 . o ;aJud(l a: essas .. conce5'.sloná.rias tive .. 

1 li In - .. - ~ . I CODgl'esso Nacional, re1eitou alguns ralO de contrariar. Os e.statuto.s que 
mais rápida, é radica, e ro a a8 O segundq aspecto - utllmaçaa do ! disPJSiti\'os da lei que mOdificava a regulamentavam OS referidas estabe .. 
áreas de atrIto, elimina. as restrlçõ~ art: 22 - em que pese sua pequena \, ELETRORRAS, nos tênnos em qlle IeclmentO$. 
da legislação amerlca-na no tre.ta- valia, repr:s~nta. ~m ato de .bO::;-vo.."l· I, foi e!lcaminhado o prOje,to pelo Pc- . _. , ', 
menta pam com" o Brasil, e é maioS hde. de. cv(],peraça~: I dor Executivo. mas. ta!ve se tivés--' ~ SR.. PRES~DENTE (Dep1ftad,o. 
vantajosa, do p.onto de vista estrita.. . '" tid t' 'd d ,z d Ed:lson Melo Tavora -- Pemuta-me 
mente financeiro, de que a remunera... D~de qUe vIDtei () Esp!ri:-'Ô 5an- I semos o a opor un. a e de um e· adverti~10 bre Deputado 
ção do n~pit:lJ. . to... , . bate, uma convel'Sa com S, EX.'" ... I' ' no "-

P<lr· ConsegUinte. aq u=stao para. o O SR. GIL VELOSO - - E~ llma O SR. MINIST~O MARCONDES ~JtR~ D~uUT!~3ui;X·~~tt 
'Executiro resume~se em usar ~St hOIJ.ra para, o nosso EstadO. FERRAZ -:- Permlte V; _Ex, um mente porque sei 
I.nstdumC'nto disponível e Mimar qU6· aparte? \ ' .. -. 
es-taria ri'spo.sto e. lançar .niio de ou.. O SR, M!NrSTRO MAURo THt- b' J O SR. PRESIDENTE (Deputado . 

. tr'J. 5e ,êlc exist!s&E', mas nã~l"ol Clfe- :8l:\:q - 'Fo~ um grande p!'azer -ter I O S,R_. Dl~pmADO ERM1N.AL Edilson Melo Távora) :.-_ Queria-' ape-
recida nenhuma alterna.tiva 'llal~ estadç lá, . . . . FEIJ? - PO}.S ~ão. I nas dizer ao" nobre colega que o 'Se-
conveniente ou aplicável. Pod~ria Ser. Desde que visUal de outros Esta~ O SR. l\UNISTRO MARCONDES nhor Ministro tem· uma r:elUlião mi .. 
mais cDnveniente un'latelmente para das vier:am nle proourar com r,,:·oble .. FERHAZ -. Não fiquei *~goad. o de nisteris'l às 14- boras. . 
<> Eora,sil, mas Íláo aplicável. EntãO, a 1 r- !!. 1 
situação, hoje, est.á num dllemJl: €n~ ma" anã ogos e, devo dizer, com in- Q CQngre~so n o apr'Cvar a el que O SR· DEPUTADO GERMINAL 
tr, e prosse1!Uir no que existe, como cidência de va-Iores superiores. trouxemos '?U lnspL-ramos.jF1Quel ma· F'EIJó ---.: Apenas mais dois ~inut(},S,_ 

~ . , goadl' de dIzerem que eu estava pre-. . _' 
fórmula. e resolver a questão, 0\1 pro.. .&ss.a queskio enco~tl'a .. se na ant-e· parando_um "panamá", olque é coiSa Sr. PreSl~ente, _ para ma1s alguma<: 
telar a solução da questão com pra.. vespera d-e sua SOlUÇa0. O eminente muito diferente . consideraçoes.' ; 
zo indefinido. Não se tendo obtido, Milljstrc.s Ma.rcondes Fe-rraz num es- . J AqUi se encontra escrlto, nesta pu-
em quase quatro anos de estudos, exa.. fôrç- que ~ Sr8. devem. agradecer. O SR, DEI!UTADO CEfLSO PA.s- bUcação 'que se contém no Código d,e 
mes e observações do 6Ssunto, não se examinou a .. questáq na gtetro1JráS. 89'S - ~a·s nã(). foram \ todos que Agu8"s e -leis su1Jseqüentes. a exposi;", 
..... ê COmi;), a CUl'to p:-a-zo, se vá encon- embora·ela. <signifique um sacri11cJo dIsseram lSSO. \ t ção de mot'vos d então Ministro da 
trar aJc;c. melhor. .A~ 11.. fim li 'A 'lt aq I ê Mar p~~ . a empreSa. a.() e uma O SR. DEPUTADO dERMINAL grlCU ura, 'n ue. a opaca o . e~ 

O dilema é êste: utilizar O que exis. S:';:'Ie ~r(}longada de exantes de FE"IJÓ _ A Casa não der,berou, ten •. Ch~l' ,Juar~z ~ávora' e, qu~ ~lOJe, ~or, 
te, embora passível de críticas. p.ro~ alter~~tivas, ~ide fórmulas. estamos do em vista problema algu3m de or. COJpf' 'iênc.:a, .1.mht.m é MIDlst!"l d ... s:
curar a perfeição. mas procurá~la, - nos flxando ~m uma fórmula que n(')S deril Dessoal •. n~nhum senUmento de " te _ Oovê,no.' h-omem- q~e, alIás. me 
talvez. ind~fin'damente. parece Imedlata, prátl('~. viável. ape~ natureza. pessoal. Quero afirmar' merece o mator aprê~ .• considero ... o 

O SR. GIL VELOSO _ ·Perfe!t-o nas de mo?-tante l1mitado. por causa também que nóS, políticOS. t parlamen~ 'um grande homem, embora nem se:n~ 
Muito obrigado Sr. Mínltro. d~ próprIa " carência de recursos. tares. que pDr Lsso não somas assim fP-re eU esteja.. acôt:do com -suas idéIas 

'Nao seI se exatamente poderia . lhe tidoo como técnicos. tamté-m c.')nstl~ jm-r...s ~roclamo SUa. tn~e!p'jdade, se~ 
A segunda ~ndag6.çá{}, sr, Ministro, prometer. mas cr<:io que na próxima tuil'ia. um outro equívoco! o de '8e . pah1-otlsmo, sua· p.roblda.de~ -: Ir S, 

·t!~i~teem~o:féri.i°nreç~~i~~~t:~:~ semana. como estao Os assu~tos, será supor que' desconhece-mOB Os pl'oble. Ex. n.este dOCllmento l}id6nco d-e 
poss',vel a lavratura, do Mo que po.s:- mr"... funct'a"""<>ntals do nOf"so País, 1934,· declara que: pertinente aos intcl'.êsses do Esta_do LblIi ta . t rui to d """ .. ~ ... 

de Esmniú. Santo Eu e mell C'lmpa- ~ . 1 .fa o ~ ~ lmen easa sua como êste. por exemplo. de que n€S- ,"a crIação dêsse órgão do G~ 
Ilhe:rô -de Sanea-da Deputada Dulci~ Justa pretensao. ta reunião estamo.<: trat'l:l1q-o. 'l'emos digo de Aguas teve como mOdêloi 
no II.'InutR,ll'O, gostariam os de saber. se O R. GIL VELOSO _ Eu e D se.. estudadQ mu1t<l êSte assunto. e estu~ que parece que foi crt~'C1o noo 
V. 8XJ,. SE djs]Ju.se~ a responder. em. nhor Deput.adQ Dulclno Monteiro de dado sem nenhum '1Jart1:-prls sem moldes dâ Federal power O!)~ 
que nê vár os estudos originários' de- Ustro somos gratos a V'. Ex9. \nehuma preocupação ool1tlco-doutri- Americana", 
coner,.tes de sua recente vIagem ao . . nãria. mas com aquêle r~a-11smo a Do ls d' , 
n~s~o E3tado, bucando a fórmula pa~ O SR. P~IDENTE (Edtlson QUe se refe1iu o MInistro M-auro Thl~ "pc lZ, que. 
m a sclução do problema de energia TáVOra) - prosseguindo nos h'aba- hau que. entl'f't3f1h m~ -q'ill'E'Ce oue. "de outro lado, a' concessão. 
elét":'it'a no terrltórlo espirlto-santen- I b-a·lhos. tem, a paInvr.~ Q nobre Depu- é um p<:!uco dIferente cO \ realismo paTa_ n Qproveitamentó. da. âgua 
se r D seu conseqmmte barateamento t,ado. GermUlaI Fiejo. que tOdos desejamos dent!'o dêle nos ou de. queda dA.gua de dominld 

\ 

• 



"Iv -l. encon!l'.ai'A semPre uma' cte tessa.:i·::..ndo es~a parUcu.!:u'idSldc. !.t1~~~}!Iu1t í:t.x·,IlCO, .E~n~.::uo ».;,;n~) 
~;ve~~o para. -o poder público, i ag~,a.dc~e: 2. p:~euçÇt. de ;S_, .. Exa. ,,0 J~f.; li'z!l91arrO. JtUH) Leit.e e LZP&'~ dn 
com ou $em lnd~níta'Ção, confol'" Sr:. ,M:~met.to i1. t;,stA Cam.s:mo, flgfQ.- Costa.. 
nl~ for -estabelecid:J no eontrato, ! d~cer o comnarecimento, do S-elJh_or l: lld3 e, sem re~ lções, .:rn:·uvuJ.a 1\ 

luio sómente dfls obras de- inita.·.' MlniStl"O MtH'(';Jllde;;- '8 esta ComLs.5'uo ~ta. da reunulo anterior. 
lação como (l. própria queda., que .semlJfe está com suas :portas l ~ , • _ , " .,. 

cus,to' ou valor ferá, adiciohflJ.Q ao abertas ao Minid.:rio das MrnaB e _ AbrlI1tiO 0'1 uaballlo.:-, ,0 B€J:n~r ~ .. e. 
lli~-' hlslór1co daquelas pa.re cfe!· Energ'ia. Slaente1 CO!llun~ca. MS l$etlno~el$ m!;rn~ 

c So.v • ~" <,. .bT03 da COlwsslla e p:;rJBDlE'ntll~~';" 
1n de amortizaçao. , ' Agradeço l\ t,cd~ os prese .. 'ltes e de_ presentes Que, a presente reunião. t.e~ 

Muito bem, estamos aqw e.xE:m- claro encerra.dR a Se-.";~ilO. por f4Ialid!lde dLscuttr e exunlltHu' 
nando um assuntt. qu.e o Sr. MmL'3tro com. . o Excelentfssimo SenhJl' MlnLs· 
das Minas e Energia honrou esta tro da Agricultura, Doutor Bugo de 

-
t - Ao _or _or J.!1tônlo: 
a..rlf~: .1 

projeto de LeI da aA",af& p' ~: 
1963 (Projeto de l..eI 1\'/ S.l71..ll~&'j 
nà ctrnara. "Regula l) ~rclcl" 

. proftss.t\.o de Engenheh'"O .. ~~r6nO: 
e dá outras provldéncta.s." I 

Senador :tugêniG 

Ca-sa, em trazer ao conhecimento e Comissão de Saude . Almeida Leme, os l>rin,...ipa·~E e.~suntos 
debate desta Comissão Técnica. GIl RE,U,l'1TA.O EX1.'RAOR.DINAlUA, agI'feolas vers;ndo o debate, princl. I 

Só qUero pergunt.~' a s. n;;::a, e S, lUjALlZADA EM 2& bTÃG05TO p~lm.enw, ?b.e o PI'ojelio ~e #L~l dr: \l~~r'~~~~~~~::~:~;'~~Er~ reuniãQ E.l{u,. respondera a seguir, se ~u~~ \'111- .DÊ""' 1931 - - Camara 11 30,. de 1964 qU,':' l':P·S'pÕ... Q: notas ta .. ' 
da, que l'e~flrmo mlUto h011fiv.:a p .. u'U sObre a rClrulnnzação -da p. op. ,(-de.de ção do se-: 
êSle P'\.rll.\uWl1L.O Q p.,lr:l. nÓ$, p",fJa~ As dí:zes:;;ci!;i l10ras do dia vinte e da terra _seu u,so ~, dom1mo e dà ou.. :~ fazer. 
ment2.re.s, não e~w oo\ur.elldo l){) 11lO- sel,.S de ú~(:~lO Qe mH nove .entos e tras providênCIas. ata coma 
mento em quo ju. o U\h'~rn.!) !Jl .. l~l'" ses::-:enla e quatro, na Sala das Co. A seguir, o Senhor Presidente, eo.n·lp''O~!II~.çlio~ 
U:iro, 1St!) é. o J:lJ<.lt,r Execu!;JYD, ~Ol/.lOU missóes, sob u predGência, do SenhDl' vida o Sen!lOr Ministro da Agrkul· ~~~~~~f~::~~i::~;~i;j.~~t~ra~ts.r. o tJIII; o C1.eclSttO deí .. lllt .. Vu, qu~ d~ve .. '" bel.' th.nadcr 8igeuecto Pacheco, e1'esmen- tura a LCm:lr asst:nt-o ti .nesa dos !:orac' ti 
00ll...ilWaaa h-DjC, elll l'etUllilo lmn·St-e.. !,e, pl'eSel1\..t::s' os _~en~or(s ..,St"nadOl:es trabalh-.JS, o qu-al, na opc.rtunida.de, en:!Cl'l'a os 
1":0.1, (te enviar a ffif!llg.gem r':"'J~,;- R3.ul GlUb~lCl .i! ,WalfIedv ,Gwge', re· passa a fazer minuciosa. exposição a da relUliâo. ~; 
tiv a>l- ês[e Co.agú:,s;,v, SVIHe o ~~bo.>J..<n- ,une...se a cr.r"m.s~ao de saude respeito das suas ativida.des à frente oonstar, eu, 'J. Ney P'IS,~o.s LaJT,~ 
ti) QO aue est;:\mcs j,.ratund.o. DJixam de comparecel.'. COTi~ ca .. lza daquela Pe..sta, Informando, em con.. secretário da ConüsEâo, le..vr"i J 

O SÊ. MLNl':'.f'l;U; MAURO Tlil· Justificad2, os Senhcres PEdro Lu.dO~ tínuação a sua exposição, que aQuéle presente Ata. a. qual, uma. vez lida, 
BAU - Sr. DepuU:do, em primeLl'o v1t:o, I?ix'Hu.~t. Roõ"do e JO:::é Câ!".ldido, Min1.stér10 está concluindo a eJabo- aprovada., será as~inada pt>jo Scnh 
.Lll:;ar. !-eIlCíuJ-o pela·b bnlhct1lt€.-> pa- E àlsp~psn,'::a a .lelt.ul''l. da at ~da ração -de um Projeto de RiefGrnte Pres:ident,e. 
la.Vl'a5 que coustll:uem um verc..adciro I da l'eumaD ante:WI e, mn segmda Agrária e que, ..-l. referida. llfopQSiÇ!.to. 
hino à democrada e n.(,1·conc~(to c..o ~ apl'ovaaa, na qual serão incluídos muttoo cUs
bOlll emeJ.ld;mento cl"::.w'e Q, PCié:l'ES! Dando ~l.c;.o aos tr.a-::Hl.U~OS, o Se~ positivos do :'l"ojcto de Lei da Câ.. 
da. Republica. Não tem -cutro sentldo i nhQi.' z:n~lú.0nte ~011cell~ a pala,":l'a mara n9 30 de 1964 O!'a em estudos 
llHnh:J. pr€~enÇa neSta. Casa no "dIa i ~? ... se~,lo~ ~~l G1Ubel't:l que fml~ nesta ~mh.são brev·emente se!l'â e1l~ 

de COf1ctítuicão 
lusUça 

de hcje, que é pa.:ll pagar O ctev.do i ~ ..... ~:€.I. L;;.vo;.a"\el aD P~vJ:'t.v, lI! L~ mlnhada ao congresso. 
tnbutQ à. dernocrJ.ci e a..'i sua,;' ocas 0.0 .... .:-l1ado n 9~, de 1~ü3, dl.s.rue 50 
p::ú.dcns, Se "algulll ~11el'iLo eu ~go:;,ta~ b::e a 8~to,nomla ~adu~W:l~::'atl;'o. ,para. O Senhor PresIdente às Dez horM 
l'lU. de obter de.3ta m,lnha pre...ellça, o~ r!~Splt3.1S .da <;FreVlde~.;-I~ ~~s,c::al e e cinqüenta e cInco minutos, em vlr~ 
scri o de ter prc· ..... crc.:onado lUl l.e- e..,t8G~lect: Ot,tra.., pr.~:m~en,:J.". ~ tllde de votação secreta, a. se t'el'jfL 

,~ -v. 1 '. Submetldo à votaçao e jwct.'f8ao é tT ... 1' no Plenário d.o Senad-o e em 
de agõs~o 

sooj 
Wil .. b'aw, t()mo V.' Exa.. mUito bel1l. COlO o pare"'<>r ({p>'ovado se'n 'e.:;r"'cÕ<>s cumpriment-o a com'ocaçüo da me-sa, 

tOU, sem qua':':::qusr cOllstl'ang~mel1~m:, Em ~~gulda' {) s'~nh~l' Ê-ie:identê levanta a reunJão. E:, às onze hortas 
fr?-nco, õ:,bel'w, hOllCst(1 t: co~t:rl:1~lYo. passa a Ol.'c".',,1cncia. da Senl10r Se- e \'Utte minut<Js, são reiniciados os 
Pl'lllclpalm~nte ,t:Ol1.&tr~lUvo, Ly~,o.en· n~dor wâ:tredo Gurge: e ern:u. Os trabalhos. 

, nq; 
presentes 03' 

Aloysio de C.lr";· 
Mar~nho _ E'd .. 1 

Bezerra Neto __ Em'i-.. 
ArgenlLro de Flgufj .. ~ 

Comissão de Cons .. l 

temen,te, n~o terla se~t.id? a p~~sellça E..~2.u!l1tes ~ut'e::"res; 
do ~mlSt.w se o as,":I~l.O det'l.:X de Ftnrorávt1 ao Projeto de Lei çl.o. Câ~ 
e~,t,a!, a~.aJavr~1do, ~S"a :.m {.Wrn:ws m:u.'<l n9 24, de 1963, que cria o Ins
p~e-f!na_s, pG.que nuo teua ,.entw.o titutCl de AnOJentadoria e p'el1sões do;; 

o senhor MinistJ'o da 1\griJuhura, 
com a palfl.\l"fa, pas.t.a. a dar conheci· 
mento à Comissão das nVH,hdar q,ue 
esta. colocando em pnític-a para au
mentar a 'produção do paIs e acele. 

Nr ao cong1;esso expOr ~ pl'l)b~el?l~ Agrários. • , 
que ~ão ,exlStisse. ~XP,Ol ,ur:la lde~. Pela reJeiç;~o dQ Pl'Oj.!tc de ) .. ('.1 do 
q~e ~la9 ~lvesse. COll.:;l,5Cencl8., a~~e., nao Senado n9 43, de 19ti3, que dispõe 
ti~es'j.e algo sôore o que meClltar e fobre' as tll.:mU de Pr,;v,.dencia So. 
deiJa.·er. P-od~tá ser a.lt7rad'O, de~de cIaI.para os t::'''tha.lhado.('.;,:; ruraIS, cr~a 
que v ExecutIvo encontl e lln11 fa· - o Instituto de Pl'evldêncJa e .t\.-<;Sls.. 
mula. que melhor atenda os int~l'êsses tência d-os Agrários, e: dá Oütra~ pro. 

rar a execução de um.a l)-)l!tic.a de I ,~~:~~J~(~~ comparecer, por mot~ preços minimos para rna.~Or incenti· 09 Senhores senadorE:-3 
vo 6,OS prOdutores, Encerrando, Cf). Agujar _ Arthur Vir-' 
!nunica haver' enoontrado o Mmistê~ Arinos'. 

llacio~.is. Entretanto ccnsidera o vidências. 
~ecutivo de sua. ~brigação nã-o as~u- Submetidos os parecer~s à d.lwussão 
mll' ao ~esponsab;J:dade do prote:a- e votação, SEm restrições ~ão aprova. 

rio da AgricuItUl'R sem 1J1ano~ de t,ra,' !,.~~~t.;S~~'f,;~~~ a leitura da ata da. balho, coisa. que espera corrigir na e, em seguida, a:pl'Oesperança de poder dotar aquêle ór-

mento lIlaefinído do a.ssunto. Uma dos, , 
gão de u mperfdto sistema de plane. 
Jamento e coordenação para oocter, 
num curto espeço de *mpo, fomen~ 
tar o desenvolvimento do Brasil na 
sua esfera de trabaUlU. 

Dos projetos constantes da pa·uLP 
são relatados os seguintes: vez que o a.ssun!;o fÔl" proteh:do inde- Reas.sumlndo a presiden 'iél da Co. 

flnidamente, o verda-deiro sofredor. tn1:õsãO, o Senhor senador $ig€tl'eO.o 
nquêle· Sôore o qual recairão ~:; ônus Pacheco' encerrei <lo reunião lavrando 
da situação w'ão OS consumidores, eu, Aracy O'Rei1Iy de Souza, Secre· 
será o povo. Então, entende Q ~e' tána,-:' a presente ata que uma vez 
cutivo que. deve apresentar ao Con.. aprovada, será as~inada pelO SenhOr 

Pelo senador EUl'ico Rezende: 

COncluida. a txpcsição do Bsnhor SOlicitando diligênCIa ao Suprf''1to 
Ministro de Agl'lcultur.a, acêrca dos Tribunal Federal sõbre o Oficio 813·~ 
assuntos que motivamm a sua convo~ do Presídente do Supremo Trl-

~resso, no maIs curto prazo possível, presidente, cação, o Sen';lor Presldent~ senador Federal remetendo cópia d,U-
a sua. solução, a solução que êle eor.
seguiu, Que êle obt{'ve" E se houver, 
ia pa.rte do Congresso, pCSSibilid9.de 
:te melhí'l'M, atendendo ao ampl .... 1n
eerM~e nacional. podem os S1'S, Con
gressistas estar certos de que o Exe' 
cutivo acatará como s(>mpre acatou 
! COmo tlC8ba de acata!', as d~ci.sõe.'; 
desta Cafa, 

O SR. DEP1ITADQ mm~à'INAL 
f'EIJ6 _ N5.o t-cra.m decisões" foral"n 
apenas ponderações feitas e!TI debate 
que V "F.:x 1\ permitiU Que os DE'pu" tad:s pudesS{'m travar com V, EX,a 
em tOrno do reJE'vnnte n~~untc" 

O SR. PREHDENTE (DEPU'!'ADO~ 
Edirson 1I1elo Tf'i:vora) - 51's, Sena
deres, Srs, Deputad~s, comn:n'ece'l1do 
o Govêrno ao Cong:l'e,~.so Naclon'1J, 
atra~'és da pessc~. do SI' Mini.::tro das 
Mina~ e Enel'g'la. de técnicos e dire· 
torE'S de emi-r{-stlS {'flcials pal':l de· 
bater problema~ relf'cfonado!' CQ"'l1 ~ 
operDfib de cam.pra da AMFORP, 
dem-ondrn, em tl1'tmeiro lugar, q"e 9: 
operaç-ão realm.ente não f 01 execut9dJ1 
lXtra sua concretiz~ão, des~'h ouvir 
a. opin1ão do congresso Naciona1 Por 
outro lado, dese1b. também demons· 
h'ar que age de rnane1ra descorbertD:, 
para Que o ","vo tome conhechnenf.o 
do and8.mento do1s onel'ac"e~. A~,<;fm. 
~ lfO!.uváve1. sob trdo<:; os aspecto!!!. R 

1rucfa~va C!<J CJMêmo. Tem~, ltOfs. 

JOsé ErrnfriO, na qualida1e de Rela. de julgamento daquele rri. 
to: do Projeto de Lei da CJ.rnat'1t nú' do Recurso Extraordinário mi· 
mero 30, de 1964, passa a presidência 30,254, do Distrito Federal, .lul" 
dos traba1ho~ ao Senhor senador An. gado a· 13-6-58, 'Cinconstituclcma!! '"<lo'" 
tõrJo Carlos a fim de poder f.~zer de dos Decretos que deferiram 11 
algum.a.s lnda,gaCões eo Exmo. Sr. concessg,,j d, pesquisas· de água que 

Aos "lnte e seis dias do Hl~.:" de Df. Rugo de Almeida Leme, pertenciam a particulares). 
agõsto do ano de mil novecento~ e 
ses},enta e quatro, às dez nOr.a~, na Reassumindo a ~rf,3;dência o Se~ pela e.prov-ação do p.roJeto de De
Sfila da COllllssão de Fjnan;as do nhor sena.ç1or JOSé Erm!rio, franqueia c·reto Legislativo n9 81~64 - Mantt>lU 
dos cenhores Senadores JUSf: Errni. a palavra n.os prc~<>rtE'r- e dE'la fa· d.ecisão denegatória 'do Tribunal de 
j'lO,' Pre,3.jdente e ~ntônjo Cal'l~, pre- zem USO, no emejo. Os SJmhores Croa.- Contas da União ao registro do con .. 
sent~B os Senhores SenadOr~E A' gemi- cy de Oliveira, José Gulo"nard, AntO~ empréstimo, po valOr de Cr$ 
lO de Flg'u[>jredo, Benedito valadares, nio Carlos, Ar.,iz Badra· e Pe:lro Cata- .SOO,oo, celebrado entre ~_ 
João l\grir,ino e Melo Br.3.ga, reune_ lão. e'o Govêrno do f" ", (.~ 
s'J a Comjssão de Agricultura Com· A esta altura dos trttbr>lho<; tomam com reCursOs. ptovenicntt'!- al 
parecem, ainda, Os S-enhores Sena- e.s$ento. a mesa os atSRSt,OIe.t, do Se .. I ~~~~~~~ de Letras do Tesouro t' do 
dores Vitorjpo Freire, Wilson Gonçal~ nhor Ministro da Agricultura, os quais de Decreto Le']isJaJt·ro n~ 52 

~~s, dr:eri8,~, S:~a!~!li~!~iz~~,a'J~é ~~~Si~~~~~ó P~~rK~ll;:t~~~ o~~ei~;·. C-;;t!prg;a Jnj~~ q~Oe r;~;~~ 
Bezerna. Jooé Le1te e os Senhores !lO contrato cl'iebr.<Jdo entre 
Deputados An1z Sadra. Ivan Luz, Pe· fazem detalb::tdQ.~ "'xo')r:1ções sóbre Os e a firnu! Construtara gera 
racch1 Barc·elo~ Olis.ses Guimarães, SErViçOS a êles afetos. 
Marceal Te.rn:t, Osny Regls, Pedro (" S har P 'd t d Aleb:o, Pinheiro Brisola, Afrânj-o de .... en reSI en e, ~m segu: a, SUbmetidos os pareceres à di-;-clls3!iO 
Oliveira, Croacy de Oliveira, Milrtins agradece, em nomê da Comlss[o, a e votação, sem reftrições são alP'ova
ttodrl~u-es, Arnaldo Oel'deira, Pedro atenção dispensada pelO Senhor Ml- dos. 
Catalão, Pacheco Chaves e AugUsto mstro da AgrJcultura ao eonv:ite que O Sr. i-eF,;'l.d·or Eurico, Rezend.~ ro
Novais, sendo qu.e, êstes dOiE tlltimos lhe foI endereçado pelo! ::!onüssão, SB~ l1cita pel'mi~ão para se retirar por 
na Q,ualidade r'espectfvamente de Pre~ llentando quão proveitosa foi a visita, I rn,oti:vo de fôrça maior. 
sidente e de V1ce-l?reSidente da. Co' inclusive. dos oportunos escla.reci, 
miSSão de Agricultura e Política Ru. mentos prestados com relação '" ma... Pelo Sen.1dor AloysIo de CarV4-
ré.

1 
da Câmara dOs Deputado::.:. térJ"a em deb-ate. E. fl.1JHz3nda. lho: . 

Deixam de cQm.parecer, Gom c9.)lsa anU!191a haver procedido as ,sQgIJinteB peltl, 8provaÇ..ão (10 Pt,*to. de ~ 
JUEt.i!lead., "" B.nJ'~~'. ~d<?rJf dl.o"'lI>~fl tJê.mÕ'" ,.. ~-tIII,~ .:.. .......... 
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Isenção d<> ImpOsto de Renda A OOm· Pela aprovação dó ProJern d.t L<~ do SenM. IN 181 +63 _. lIi>tende aoa :Pelo senador J<>s.pIlat M<ll'lnhO! 
p.,nbJa Slderúrgloa Nacional. do Senado n' 46~ - Disl>Õf aBOl', .mpreg,ldoo Ilomé,s,ico. Os b_f!IllOii Pela "l>rOva.çlio. oom sobem.Mo " 

PelA ~0V8~1io e,pl1OOentaJldo. em " ~aboraçÕ<! d. pr. <>,lebo par.. <alU. ~" Oon.aol!óação <I.. Leis do Tr.ba' ~e n· l. dali em.n~ apt'esentadB4 
oonse<lUêncla. ProJ.to de Resoluçlio truço. de USI!l4 termoelétrloa 110 POr. lho. I aO Projeto dQ LeI do Senado nilnl'rQ 
d\>& Ofiolos n... 13·P (m) e 621-P to de Tubarão - Vitória - Estado <1. pela aprovaçlio do Projeto d. Lei 1116·63 _ OetertniIta provWnolea 
(l) do Presidente do Supremo Tri. J;!spirlto &mIo. do Senado no 1~.64 _ Dá .. o .. tuA!. pa<a oomemor$.ÇlIo do centenário, dq 
bópal F't'leral. S\lbmet\doa o. par_r.. ~ d!s. l\[lnj.térlo da Gr,i'l'Ta a denomin&- " __ ,,to dó Marechal Co!;nd~ 

Submetldoll 08 parecer",. à <lls- cusslio • votação são aprovadOS vo_ ção de Mlnlstérlo' do ExérCitO. Mariano da Sllv~ Rondon 11 l11.<tl.11I. 
~USIí!"ad~:,t'ÇAO, sem r""mç""" são tando 0., Senhor~ Senador<1S JosàpJlat Pela aptovaçlio /to Pro eto de LeI o DI .. NllelOnaJ do tndIQ. 
pr Marlnho e A1o)'>lo de C.", .. lho 001. da Cdma, .. M 15-114 _ A~lbUl it. 00- Pela aprovaç!o do PrOleto do ~ 

paIo Senador Bezerra Neto: conclu.são do t"--rojeto de Lei do i}e.. missão de Fisoal!2áç-Ao Financeira e da Câ:JlUU'a n9 16~64 _ :k1atltUl prJO'" 
Pelo arqulv •. mento 'do PtoJeto de nado n- 17-64 e os Senhores S.,lS. .. Tomado. <l<l Collro~ a C<>IIlpe~nOla r1dade absolute. p".a OG feitOS elel· 

Lei do Senado n9 78-63 _ Cri" Cen- dores Argemlro de l"lgUel"'90 e A10y .. l".vlsta em dispOO;lttvos da Lei nQ. torals. 
troa d. PesquÍMS • Estudo de 000- iIlo d. Canalho com restrlçoea o !'To. mero 1.47&. de 18 de março ele 1952 ores l d'" 
pel'Qtlvismo nas Uni',ersídades do Jeto de Lei do SeMdo 11· 48-64., que regUla 84 at!lidade" elas 00nUs; Subllll~' -'t: ~"mlç6ta ""o 
Pa.is Pelo senador Edmundo Lev1~ s.1:'~5- P.Q.rlamentaret11 de Inquérito cUStSão e vota.9A J • 

• Pela rejeição do Projeto ele Lei do • aprov4ld08. . 
Pela reJeJçlio do Projeto de~.1 do Sen4do n' 151-63 - E.tende à.s co_ Submet!(\O., o.. :_eoer .. "ais- Nada Ínals ba._do .. tr..ru . .n. 

Senado nO 17-6+ - Dá 11m'. redagão ... de dlversães púÍ)!iC!1.3 os d!sposl .. eUSSllo e votação, .em l'estrlç""" &40 .. twn\.f.o \ .. ~ eu. MI!o-
ao art. 1'. § 19 da Le! n' 4.299. de th'os do C,ftuIu V, S.ç~o l. II • m: 'pTovad"". com e~ecçM dO ProJe! .. c............ • ~ ~". 
as de dezembro de 1963 definiMo a da ConsoI!daç~o das Leis do Trabo- d. Lei da Câmara n' 18.64 CUJo pa. 'li' Helena Bueno B ~. ~ lId& 
competência dos Est4do! pa"" co- lho. reoer é ",jeft.do.' sendo 'deslgnado ria .. pTesenbo .. '" que 0,-_ 

"-*l.?bMnca. e e.rreca..d~ão do impó.\j.oo do S~b!"e.st2.r até A elRboro.~·âo do nôvCl rela.tor d() venc1d(~ (11 t:N. .f1Qn.a<for e aprova.d& "'" ~~.~~ ... e_~ 
: vendoa • ,comJgna(Weo. O<ldlg<l de 'Cr.balho o Proleto do Lei Al<>y.lo (~ ,Oarvalho, Pl~" 
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COMISSõES JPERMANEN'],'ES 

MESA 

.Prt!ôldente - 1\10ura. Andrade IPSDl 
~ V .cE'-Pre~lc.en·.;. Noguei!"\! dt- Gama (PTB) 

1." SecretárIO -. Dinarte Marts t VDNI 
.i., Secn·tárh - Gllbett(. Mar1nhv PoSD) 

a.~ Secretário - Adalbe.rto SeDa ,PTBI 
4. J Secretário - Cattetl~ Pinheiro (P'l'N) 

. 1," Suplente - Joaquim Pal'enle IUDNJ 
"SUplente (I v; \)0,1' 1 PSD) 

3.~ Suplente - Vasconcellos TOrres tPTBl 
4.<1 Suplente _ aeribaldO Vieira ,Sem legenda - 13PD 

REPRESENTAÇÃO PARTlDARIA 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 11'501 - 2:l representantes 

1. José OulomarCf - Acre 12. AntõnJo Bal.bJno - Bafila 
2. Lobão da Silveira - Para 
3. Eugênio 6arros - Maranhão 
4 Sebastião Archer - Maranhão 
5. Victortno Freire - Maranhão 

13 JeffersQoD de Aguial . E. Santo 
14 GUberto Marinhu -- Guanabara 
15 Moura Andrade - Sáo PaUlo 
16. Atil10 Fontana - Santa Catarina 

6. Sigefredo Pacheco - Piaul 
7. Menezes PImentel - Ceara 
8. Wilson Gonçalves - Cearà \ 

17 Ou1do Mondin _ R. O SUl 
18 Benedito Val1,adares - M Gernis 
19 f'ilinto MUl1eJ - Mat.o Grosso 

9. Wal!red ... Gurgef - R. O. Norte 20 José FeUc.lsmo _ Goiás I 21 Juscelino Kubitschek - Galãs 
22. Pedro Ludotrico - GoI~ 

10. Ruy Carneiro _ Paralba 
11. Lelt. Neto - Sergipe 

PARTIDO I'RABALBlSTA BRASILEIRO IPTB) - ]7 representantes 

1. Adalberto Sena. - Acre 10. Pessoa de QueIroz - Pernambuco 
2. Oscar Passos - Acre 11. José Ermlrio - Pernambuco 
3. Vivaldo Lima - Amazonas 12 SilvestrE! Pérlcles - Alagoas 
4. Edmundo Levi - Amazonas 13. Va'Sconcelos Tdrres - Rio de J9--
5. Arthw Vll'gHio - Amazonas nelro 
6. AntOnio Jucá - Ceará 14 Nelson Macula0 - Paraná 
7. Db: HUit Rosado - R. a Norte 15 Mello Braga _ Paraná 
8. Argemlro de Figueiredo· Paraíba- 16 Nogueira da Gama _ M Gerais 

C B3rro..o; Carvalho - Pernambuco 17 BfZl:lTO Neto - Mato GrOSSo 

:1NIAO DEMOCRATICA NACIONAL 

1. 2:.aChartas de Assumpçào - Pará 9. 
2. Joaquim Pãrente - PiauJ 10. 
3. José C~ndldo - Piaul 11 
4. Dlnarte Mar1:z - R,O do Norte 12. 
6. ,João AgrIpino - Paraiba 113. 
t. Rul PalmeJra - Alagoas 

IODNI - 15 repr~sentantes 

Padre Cala.za.ns - São Paulo 
Adolpho Fra.nco - Paranê. 
trlneu ,rnhauser S. catarina . 
Antonio Carlos - S. Catarina 
Daniel Krieger - Rio Grande do 
Sul 

'7. Eurico Rezende - E. Santo 14·. 
8. Afonso Arinos - Guanabara. 15. 

Milton Campos - MInas Gerais 
Lopes da Costa. - Mato Grosso 

PARTIDO LIBERTADOR I~L} - 2 representantes 
1. '.·"'·<-;10 de Carvalho - Bahta I 2. Mem de Sá - R. G. do Sul 

.!;-'.\ttrlOQ I'RABALHISTA N"ACIONAL tPTN) _ 2 representantes 

1. Cattete Plnhelro - Pará I 2. Lino de Matos - S. Pllulo 

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA 'PSP) - 2 representante. 
1. RaUl Gluber!! - E. Santo I 2. Miguel Couto - R. de Janei~ 

PARTIDO SOCIALISTA BHASILEIRO ,PSBJ _ 1 representante 

1. Aurélio Viana - Guanabara 

MOVIMEl'iTO TRABALlUSTA RENOVADOR 'MTR) - 1 repr ... nlanto 

1. Aarão Stel11brucb - Rio de Jan'e1ro 

PARTIDO REPUBLICANO (PRl - 1 representante 
1. Júlio Lelttl - Sergip~ 

PARTIDO DEMOCRATA CRlSTAO 'PPO) - 1 representante 

1. ~rnon de Melo - Alagoas 

SEM LEGENPA 

1. Josaphat Marinho - BabJa • 2. HerJbaldo Vieira ~ Sergipe 
RESUMO 

Partido SocIal Democrático (~SD) ................... . 
pw'tir.o l'r&baJill.st$l SrruillelTo 'P'r.B) ..... u,. ...... .. 
Un1ão OemoCTâtlc9 Nacional tODN) •••• t ••••• ;_ •••• 

Part1do Libertado! 'PL) ~ ••• f ••••.••• u ......... -. •.•• u 
Partido l'rabalhista Nacional fP1'N) •••• , .... _ ••.••••• 
PartIdo Socia! Progressista fPSP) ........... u ....... , ... .. 
Partido Socialista Brasllelro tPSB) .••••••• __ •••.••• 
PartJdD Republicano fPR) .......................... " •• '" 
Partido Democrata Ol1st!io (POO) ............... ~ •••• 
Movimento Trab.a.lhLsta H.enovador (MTR) ..... , •••• , •••• 

Sem legenda 

22 
11 

15 
2 
2 

r 
t 
1 

64 
2 ....... 
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BLOCOS PARTIDA RIOS 

Bloco Parlamentar Indepeodente 

PSP ...................... " ............ " • 2 SeIladores 
2 Senadores 
1 Senador 

PTN ••••••••• .- ••••••••••• ' •• ~ • .,f ••••••• ~. 
PSH •••••••••.••••••••••• , ................. . 
PR •••••••••••• ~ ••••••••••••• # ........... . 1 Senador 
MTR ,'" ................................... . 1 Senador 
PDC .. , ........................ ~ ••••••••••• 1 Senador 
Sen) legenda .••••••••••••••••••. '0 O" ••••• 2 Senadores' 

• 10 Senadores 

LIDERANÇAS 
LideI do Governt< 

DanIel Krieger I UDN} 

Vice-Lfder 

Mem de Sã 

B~OCO PARLAMENTAR IIIIDEPENDENTE 

",lder: Lino de MatQs lP'J.'N) 

Vice~Llderes 

Aurélio Vianna IPSB) 

Jnúo Leite - I PR 
Josaphat M..l.J'lnhQ <sei .egenda) 
Aarão Stelnbruch f MTR) 
Miguel Couto IP8P) 
Amon de Melio t PDO) 

11 - PARTIDOS 

PA.R!'WO SOCIAL DEMOCRATlCO 

cPSDI 

Llder; FUinto Müller 

PARTIDO LIBERTADOR 'PL) 

. Lider; Mem de Si1 
Vice·Lider; Aloysio de Carvalho 

Vice- L.,ie,teres: 
PAR nlJo SOCIAL PROGRESSISTA 

Lider. Miguel Conto 
Wilson uonçaH'es 
Slgefredo Pacheco 
Walfredo Gurg~l 

l' AR 1'IUO rRABALHISTA 
BRASILEIRO 'PTB) 

LIder· ArtbUl Vlrgllio 
Vtce~Lldel"es: 

Bezerra Neto 
Oscar Passos 
Ant0n10 Jucá 

Vlae·L!der: R-auJ GiubertJ 

PARl'lDO i'RABALHlSTA 
NAClONl\l ,PTN, 

LIder: Llno de Matos 
Vice-Lfder cattele ptnheirIJ 

!.lI - PAUrl...rt:S D.c UM 50 
R~?RLSE~..JT A~'l/T~ 

MOVIA1EN.l·O fRJU3ALIDS'I1.I. 
RENOV I\IJOR 'MTRJ 

Rep~esentante; Aarã.o Ste1nbruch 

UNLAO lJ"",lOCRATICI\ NACIONAL 
tl'DN) t 

PARrllJO DEMOCRATA CRlSTAO 
'PDCl 

LJder: Da nlCJ Krleger 

Vlce-L1deres: 
EuriQO ,Rezende 
Adolpho Pranco 
Padre Calazans 
Lopes da Costa 

RepIe<;entante. Arnon de Mello 

PARl'llJO REPU13L1CANO 'PR)' 
Representante: Júlio Leite 

PARTIDO SOOIALISTA 
BRASILEIRO tpSBJ. 

Representante: Aurélio Vianna 

AORICUL TURA 
Presidente - senador José Ii:nnlr10 (P'rBl • 
Vjce~Presidente - Senador EugênJo Barros (PSD) 

TitUlares 
Eugênio Barros 
José FpJjcl.ano 

TitUlares 

JOSé Ermll'1o 
Dix·Huit Rosado 

Titular ... 

Lope! da Costa. 
Antõnio Ca.rlo! 

Tltullt9ils 

lIúIIo LeIte 

COMI'OSrçAO 

PSP 

Suplentes 
1. Attll!o Fontana 
2. ijenedlto Valladares 

P'l'lI 
Suplentes 

1. Melo BrO!lB 
2. Argemlro de Figueiredo 

tJPN 
SUplentes 

1. Daniel ltrIeger 
2. João AgrIpino 

a.F.I. 
lluplent .. 

Raul 0IUIJertI (.PilP) 

secretAr!o - .,... "'" _ ... 
R~-~"lD_ 

....... 

.-
.' 
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CONSTITU/ÇAO E JUSTiÇA 
Pl'e&idente _ Afonso Arinos IUDNI 
Vice-Presidente - Wilson aonçalves (;\,SOI 

"l."1Wl&res 
<reIrerson de AguiaJ: 
antônio Balblno 
Wilson Gonça,lves 
Ru. Carneiro . 

Tltul...". 
EdmundO Levl 
Bezerra Neto 
Arthur Vlrgfljo • 

COMPOSrçAO 

1'130. 
SuplentelJ 

L Menezes Pimentel 
2. Lolte Neto 
3. José Fellelano 
4. Flllnla MUller 

Suplentes 
l. Al'gemf.ro de (:'{gueil'edo 
3. Oscar Pas&tS 
2. Melo Braga 

ODN 
Titulares 

Aloysio de .Carvalho rPLI 
M(}nso arinos 

Suplentes 

1. Dante! lUteger 
- 2. João Agripino 

MUton Campos (0) a. EurI<co Re<onde 
B.P.l. 

Tltularea Suplentes 
JOse.pL18 MaI1nll9 'sem legenda) Aar110 Stelnbrucb (M'l'Rl 
. . Secretá.ria. - Maria 'aelena-" Bueno Brandão. 

Reuniões ..;. quartas-~iras. -~ 16 horas 

DISTRITO FEDERAL 

PRES!])EJ."IJTm~ '3enador À~iré1io Viana-
, 

VlCE'PRESWEN'l'E: l;l~dor Pedro Ludovlco 

Titulares 

Pedro Ludovioo 
Filtnto 'l((Ull.,· 

Oscar PaJSc-s 
Edmundo LellY 

Eurico Rezende 
, Antônio OarIoa 

Aurélio Vianna 

1'. S. O. 

P. T. B. 

·O.D.·N. 

B. P. 1. 

'Supleptç~ 

José FeHciauo 
WarIredo GUl'gel 

l\Ielo Braga 
Antônio Jucâ 

Zachar1.a.s de Af.sumpçao 
Lcpes da Costa 

Lina de MnU,t)s 
SECRlITA..t:tIO: Aracy O'ReilIy de SOUZi,l 

REUNIOES: 5'I·fe1ras - às 16,00 noras -

. 'ECONOMIA': 
.t7esldente, - Leite Neto (PSD) 
Vlce~Prcsldente - Josê Enn1r1o \P1.'Bl 

... " TI tulares 
'Leite Neto 
AttjJ1ó Fonta.ni 

- José FeUc[ano 

Titulares 

J asê Erm1rlc" 
.. Melo Braga. 

SapIentes 

Adolpno Fr~nco 
Lope~ da 'Cost.a 
Irlncu Bornhauo;cn 

ritularea 
MJgueJ Couto- í P::IP,J 

COMPOS1QAO 

PSIJ 

Suplentes 
1. Jefr(!rson de Aguiar 
2. Sigetrcdo Pacheco 
3 _ Se~st1ão Archer 

PTB 
Suplentes 

_ 1. B( term Nêto 
2. Oscar Pnssoa! 

rítulares 
1. Jose Cândido 
2. Zaf!harias de. AsSUmPçAo 
3 Me.m' de sa f'PLJ 

B.P.!. 
Suplente~ 

Aurêllo 'tH .. r.nB lPSB) 
SecretAria. _ Ara0)' O·Rellly. 
Reu~íões - <lu\nta5~feÜ'as à.l! 15.30: 

EDUCAÇAO E CULTURA 
Presidente _ Menezes PlmenteJ fPSD) 
Víre-Ptesldente - Padre calaznns (PTB) 

"t1tu1area 

Menezes Pimentel 
Walfredo Gurgel 

COMPOSIÇAO 

PSIJ 
S11plentes 

1" Bened!to ValladarCB 
a .. Sigcfr,r.do Pachc'co 

('I') Licenciado, SubsUtuldo pejo' Sr. E':.!rt;.!i) Rezende. 

. 1. 
-I 
I 

Titular .. 
noSSos de Quairo. 
Antônlo Jucá i . 

= 
Suplent03 

1. l!iuuJundo Lev1 
2. Vivaldo Lima 

UDN 
~ T1tul~r~ su~lenta!J 

paare CaJa.zanIJ 1. AIonso ArInos 
Mem de Sã (PL) . a. MlltQn campos 

t B.P.I. 
TittUkes Suplentes , 

Jcs.plla\ Marblho {fIem legenda' Llno d. Matt<lS (l'TN) 
. secretãn. _ Vem Alvarenga Mafra. 

Reuniõds _ quarta-fel:ras. ê.B 16 horas. 

i. FINANÇAS 
l!reSlC1ente _ Argemiro da FIgueiredo (PTB) 
Vlce-Prl"'idellle - Daniel Krleger 100m 

. TltulL 
Vlclarlno' Freire; 
Lobão da SUvel .... 
Slgefredo PaehLi:c 
Wilson Gonçalvea 
Leite Neto I 
. Tituldres 
Argemlro de Fitjueire'10 
Bezerra Neto : 
Pessoa de Quelr ... 
AntônIo Jucá \ 

ntuu..r .. 
Daniêl Krleger 1 
Irlneu BOmbaUSjn 
Eurico Rezende' 

'. Titul1íl' 
Mem de Sé. I 

Titulares 
Llno de Matos (!i"rNJ 

. . 

COMPoSrçAC 

1'80 
. Suplentco 

1. Attillo Fontana 
2. Jose OUlomard 
3. EugênJo de Burros 
4. Menezes Plmentaf 
5. Pedro_ Ludovlcro 

~l'TB 

SuplCUte3 
i. José B:rmUl0 -
a. EdmWldo Lo'" 
3. Melo Braga 
4. OSCM Passos 

OON 
suplante> 

,1, MIlton Campos 
2. João agripino 
3. Adolpho Franco 

PL 

B.P.I. 

Suplente 
AloySIO de Carvalho 

r. Júlio Leite (PR, 
Suplente> 

.:~ 

!l.uréIlo Vianna . rPSBI 
Becretârló ~ Cid Brügger 
&euntões 1- auart-as:-feiras. 

2. Josaphat Marlnbo (BeDl legenda 

INOIlSTRIA E COMItRCI() 
I" . . 

PresIdente) - E;enador José FeJJcla.no fPSD) 
I 

Vl.cc-predrtento - Sena.dor Nelson Macula0 cPTB) 
I 
\ 

I 
Titutar1l& 

t "José Fellclano 
Atfiló b"ontt\na 

Nelson MacuÜtn j 
Barro.a de Carvtllho 

Adolpb.o Franco 1 
Irincu Bornhausen 

I ' 
Aarão Stelnbruch I 

Secretárla ,_ 

COMPoSrçAO 
. PSD 

B.P.l. 

Suplenteo 
Lobão da SilvetrQ 
Sebastião Archer 

VlveJdo Glma 
. Oscar Passos 

Lopes da Oosta 
Eurico Rezende 

RauJ Giubertl 

MárIa Helena BU~DO Bra,ndlW~ 
. J::teu_nfão -I o.Ulntas.,feíras. As. 16.30 horafl. 

'. - : U:OISLÀCAO:SOCIAL 
I • 

PRESlDct.n'E: Senador Vivaldo Llnla rp.T.B.) 
. I 

I1ICE-PRESIDENTE: Senador Wal!redD Gurgel (P.li.O.D .. 
-ritUla.leS . , 

. Ruy 'O>óneiro . ,-1 
WalfrOllio Gurgel·· 
Attillo Fon~~na . 1 
Eugêhio Barro:; 

VIvaldo Lima 
Antônlo Juc1 ., t-

.P. S. o . 

P. 1'.' B. 

"Suplentes : 

Leite Neto 
Tosi! Gulomard 
iligetredo Pacheco 
Lobão de SUvetr .. 

Edmundo Levy 
Pessoa de Queiroz 

. I' U. O. N. 
EUrico I\);)zende ....• '. Lopes da OOs\í. . 
Antônio CarlOS Ze.cl1e..rias de Assumpç1\.o 

P. S. B. e M. T. R. 
AuréliR Viánna Aru:ã.o '3teinbruoh 

SECRl!:TAIUO: Cláudio 1. Carneiro Leal 
I . . 

REON"!ÕES; 3\}~r-ll.ira.s -"às 15,00 hDra.. 

I 

, . 
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MINAS IE ENERCIA 
PRESIDEl.~TE: SenadQ'r .. Tosaphat Marinho (P.B.I.) 

VICE-PRESlDENTE: Senador JoSé Erm1rio (P.l:.B.) 

. Titulares 

Benedicto Valladares 
Jefferson de Aguiar 

José Ermlrlo 
Argemiro de Figueiredo 

João AgrIpmo 
Antônio Co::trlos 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

B. (1. I. 

Suplentes 

Pedro Ludovico 
Filinto Müller 

Nelson Maculan 
Antônio Jocá 

José Cândido 
Afonso Arinos 

.Josapha~ Marinho Júlio Leite 
SECRETARIO: CláudiO 1. Carneiro Leal 

POLrCONO DAS StCAS 
PRESIDENTE: Senador Ruy Carneiro (P.S.D.l 

VICE-PRESIDEN'I'E: Senador Aurélio Vianna <P.S,B.) 
Titulares Suplentes 

Ruy Carnelro 
Sebastião Archer 

Dix-HuIt R&sauo 
Argemiro de Figueiredo 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

Sigefl'edo . Paehecc. 
Leite Neto 

Ontônio Jocá 
José Ennírio 

João Agripino . Lopes da Oosta 
José Cândido AntOnio Carlo .. 

. P. S. B. • P. R. 
Aurélio Vianna Júlio Lelte 

SECRETARIO: Cláudio I. carneIro Leal 
REV;NIOES: ,tP'~fejras - às 16,00 horas 

PROJETOS DO EXECUTIVO 
PRESIDENT'E: Senador- João'Agripino (U.D.\~.) 

VICE-P?ESlDENTE: Senador Wilson Gonçalves <P.S.O.' 
Titulares Suplentes 

P. S. U. 
Lelet, Neto 1. Walfredo Gurge) 
JoSé Guiomard 2. !Ii)sé Feliciano 

3. Rui Carneiro 
·P. L. 

Mem de Sá 1. AloySio de Carvalho 
P. T. B. 

Barros Carvalho 1. Edmundo Levy 
13ez ,erra Neto 2. Melo Braga. 

U. D. N. 
Daniel Krleger 1. Antônio Carlos 

2,' Adolfo Franco 
B. P. 1. 

Lino de Mattos 1, Aurélio Vianna 
SECRETARIO: JOsé Soares de Oliveira Filha, e\<e'ntual. 

REUNIOES: 31\-feira - às 15,00 horas 

REDAÇÃO 
PRESIDIDfi'E: Senador Olx-Huit Rosado (P.T.B.) 

VICE·PRESIDENTE: Senador Antônio Carlos (U.D.N.' 
Tituhres Suplentes 

Walfredo Gurgel 
Sebasti~o Archer 

Dix-Huit Rosado 

P. S. D. 

P. T. B. 

U. D. N. 

Lobão da. Silveira 
José FeHc1ano 

Edmundo Levy 

AntOnio CarlOs EurIco Rezende 
BPI e S/LEGENDA 

Júlio LeIte Josaphat Marlnh\l 
SECRET ARlO: Neuza J. Verrisimo 

REUNlOES: "'·felra - às 16.00 horas 

RELAÇOES EXTERIORES 
.... esldente - BenedIta V'aJJad.Q.le.s lPSD) 
'ice·Presldente - Pessoa de Queiroz IPTB) 

Titulares 

Benedicto V1..llaClares 
F1lIntc M!Ille. 
Meneze~ ?i·nentel 
J osê GUiome.rd 

Pessoa ele Queiroz' 
VlvaJelo tJma 
Oscar Passos 

AntOtl1o Carlos 
Jose CAndldo 
RUJ Paimelra 

COMPU .... J.~AO • 

PSD 

PTB 

UON 

1. 
2. 
9. ,. 

Suplentes 

Ruy Cs.rnetro 
Leite Neto 
Vtctonno a!~'eiJ'e 
W!lson 00n0&lve9 

1. AntOnlo JucA 
~. Argemtto de Figueiredo 
S. MeiO Braga" 

1. Padre CalazttM 
3. JoQo AgrlpinO 
3. Mem de S8 ,1'[,)' 

B 1'.1. . 
Aarao Stembruch (MTRl' LIDo de Mottas !Yl'N):, 

Secret4rto 30Ao Battata ~n Branco. 
JUunllie. _. qUlnoo.&-!<!Iraa. .. 16 b ...... 

SAúDE 
PRESIDENTE: Senador Sigefredo Pacheco (P.S.D.) 

VICE-PRESIDENTE: Senador José Cândido lU.D.N.) 

Titulares 

Sigelredo Pacheco 
Pedro Ludovico 

Dix-Huit Rosado 

Raul Giuberti 

Jos~ Cândido 

P. S. D. 

p .. r. B. 

P. S. P. 

U. D. N. 

Suplentês 

Walfredo Gurgel 
Eugênio Barrob 

Antônio Jucá. 

Miguel CouLO 

Lopes da costa 

SEC:ttBTARIO: Aracy O'Reiüy de souza. 
Reuniões: 5t).·feira. - às 1600 horas 

SECURANÇA I.JACIONAL 

PRESIDENTE: Senador Zacarias de Assumpção lU,D,N.) 

VH)l!I-r'RESID!:N'n!;; Senador Oscar Passos (P..S.O.) 

Titulare~ 
P. S. D. 

Victorino Freire 
José Gu!omard 

P . T. B. 
Oscal' Passos 
Silvestre Péricle~ 

U. D. N. 
Zacharias de Assumpção 
Iríneu Bornhausen " 

B. P. 1. 

Suplentes 

~=tuy Carneiro 
Attílio Fontana. 

José Erm1rio 
Dix-Hult Rosado 

Adolfo Franco 
Eurico Rezende 

Raul Giubert Aurélio Vianna 

SECRF:EAR10: .ülexandre Pfaender 

REUNlOES: 51\-fcil'.:l _ às 15,00 horas 

SERViÇO PúBLICO CIVIL 

PRESIDENTE: Senador Aloysio de Carvalho lP.L.) 

VICE-PRESIuENTE: Senador Leite Nela (P,S,D.) 

Titu!ares SUDlentes 
P. S. D. 

Leite Neto Vfctorlno Frelre 
S:gefredo Filinto Mti11el' 

P. T. B. 
Dix-Iluit nosado Mele' Braga 
Silvestre Perlcl, Antônio Jucâ 

U. D. N. 

Padre Calazam Antônio Carlos 

P. L. 
Aloysio de Carvalho 

B. P •. 1. 
Mem de Sá 

Aarão Steinbruch Miguel couto 

SEcr JfI'ARIO: José F."~y Passas Dantas 

R~UNleES: S'a-fetra. - às 15.00 hora~ 

TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E' OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE: Senador Lopes da Costa (U.D.N.) 

VICE-PRESIDENTE: Senauro- Bezerra t\~to (P.T.S.) 

Titulares Suplentes 
P. S. D. 

Eugênio Barros Jefferson de Aguiar 

Wilson Gonçalves José Guiomar4. 

1'. T. B. 
Bezerra Neto Melo Braga 

U. D. N. 

Lopes da Costa Irlneu Bornhausen 

1'. S. P. 
Miguel Couto Raul Qlubert.t 

• SECRETÁ!uO: Alexandre Píaender 

ItEUNlOElB: "a_feira - às 16,00 horas 
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A} Para Revisão do Projeto que I ' COMISSõES ESPECIAIS L - ate 15 de dezembro de 1963 pelO 
define e regula a PROTE. : \ ~:~::';\I~~~62119-62, apr, em 111 d. 

, çÃO AO DIREITO DO AU· D) Para estudo das causas queC) Para o estucl,o da situação - ate UI ae dezemoro de 19<;4 oelo 

TOR dificultam a PRODUÇAO do CENTRO fÉ('NICO DE Requerimento I 138·63 apr_ em 16 <1. 
o ." Qezembro de 1963. 

AGRO PECUARIA a suas re- AERONAU11C.A E DA ESCO- Complet""a em 29 de outu:,,'o O. 
CrlaOa em virtude do Requertmento percussões Ilega tivas na ex- LA DE ENG'ENHARIA DE 1962, 15 de <Il= de lU63 e 23 de Mril 

n) 4.alJ-6~ do SI. Senaáol Mllton de 1963 
Oampoc;, apruvado em 20 CI. Ia!>":. r"""<ltção AERoNAUTlCA, DE S JO. ' 
cle 1962_, • sa oo's CAMPOS MembrO& 116) - E'arUdot 

Des:limaaa em· 22 ele Doym.brc (te Orla0,," "'em Virtude do R.equeMm~D.. l JelterSUD (le Aguuu _ PSD. 
1962 &o oç 569·63, <10 St, SensQot Jl.l3é Cr1B4a em vtrtuae· do f!equenmen. Lobão da ~L1velra t2S ae d.bril dO 

t'currvgada até lt) l1e Dezembro t1e ErmlI:io, aprovado oa $essão de ao ne to Q9 lU8·ea, <10 Sr.! Sena.do: ~aare 1963) _ flSD. 
1963 em vU'tutie da 8.equeruneotQ QU. ;:tgõstc .de 1963. Cala,zans. a.provaa.o na $e,ssê.a {te 13 Ruv UarneIrO _ PSD, 
meN 19a-62. ap.ovado em 1.2 l1e Qe~ de novembro de 1963. Be:n:eá.lctu vallnáare6 .:. PSD. 
zembro de 1962, , Oeslg-naoa em Z2 de agOSto .j.e 1965. Dealgnaàa em 13 de ni)Vemtlro de WUSon GonçaLves 123 Ue J:l.b:U· tJt 

VJUli,Wtw.a.a em • de JaneIro ae Prorrogada (lO1 L ano. em vU"tU'le \ .lUGS. . IS63) - PSD, 
1963, com a a.es1gn.ação 00& Sennures jO Requerimento o\' l 11M'.63 110 s.. Prorrogada até 11 '!Se 4~emtlro de 
Senadux& vasooncellJoS forrei e anal SeoadÔf Slgefredo Pi1C~ L964 em VU'tUOe do f~querlmetlfjD ""u .. Daniel lüleger - OUN, 

Edmunao LevL apn.vaoti em 1& de det.e1l111l'O 1ft mero 1.158M 63 do Sr. Senador AMO." 
1963 1110 Juca. &tlrovado em 10 dt ,1ezem· 

Lope.t aa OostB 129 QG JUtu.bro dO 
19631 _ lJDN , 

PruITQiaaa ate HIi 11. dezetnbrç Oe 
1964 em vil'tuC1e ao Requeruntnto tllJ; 
mero .l. U~8-63 40 Sr. $enauol MQ,p,eM 
~e.l PLmenteJ. s,pruva40 eQI 15 le de-
lembro de 1963. . 

MetÍtbtu 11> -, Part!àoa 

Qllb\\J't.<; 'Marln!lO - PSD_ 
Menezes ttunetltel - P'S,D. 
aer1b8JCI< V,e"a - Uo.'1. 
MiltoD Caffip<le - OU/<_ 
VBBcunce..w rorree: _ f'I"U_ 
EàmUJlá<; t.e.. _ l?'f1J 
AlOYSiQ de Ca.rva.1ho - PL. 

- lira d. 1963. ' 
Memoro& ,$) _ PartJdoC 

JOS<' ó'e!1cl&II() _ PSD. 
t)~getTl:cLO ~ecu t ViCePr ., -

.~u 
J~ ltrm.lr1o IPre.s.tdente, - l'rB. 
LoPes -a. OO&to - aUN. 

,:\ureUo Vtanna i Rei&tur, - PSD. 
~eo~etal'lo: A1UlllAI Legtal&~\'o, 

Pl- HJ Alelt&Ud1'e Ma.rqutE. de Al~U. 
QuerQUf' Mello. 

~etmlÔe.l: 2'1 • .'. retru IM lt 
horaJ 

MembrOl 16) .. J Pà..tUdoa 
JOh F6liClanc - rsp. 
a", Carnelro- - PSD_ 
An~--Onlo Jucâ - I'TB_ 
E'e<lH Ca.! ... "" - OU!!. 

-I _ 
li) Para o estudo das Menu

gena do -I'oder Exet'utivo ra· 
, fàrentea, à REFORMA AD

MINISTRATlVAI 

Ml1toD campos IVtoe-Prw<I ... , .. : 
Rer1tJ8J.do Vle-lra - UDN. 
RUI Palme"a _ 001<. 
suv .. .,.. t'er1CI.. 123 tt. "na tt. 

(963) , 
aozem Neto ':13 d. abr1l de 1_, 

- PTII_ 
Alo"",,, Co"", - PTB. 
NogueJra Qa o.",a _ PTa. 
Sarro< c .. ,...mo _ 1'TlI. 
AI07Sl<> dtlOarvaJbo <Prtst4fttll; _ PL. ' 
!tem <I. SIl - Pt.. - ' 
Jooapbat MarUlho - S.legenda. 

B) Para estudara situação da E) 
CASA DA MOEDA 

Orliaa.a por Ullctativa da c.a.Dl&fG 
Para efetuar o levantamen- dos DepULadO$ aprovada oelo Senado 

to d. PRODUÇÃO MINERAL le," I.l!IM~:~"" 118/ ~e.rudoo 
00 PAIS e estudar os melos!1 Son""or .. : 1 -

K) Projeto de Emenda à Cone
tituição n9 71.61 

CnaQ.& em nrtuOe 0:0 ReQuerunl~, 
to O" tiIU·6::i C1Q Sf. Senaaol Jetter· 
Sôn ele AgUiar aprOv8dQ em L4 ru 
agõstc ele Hl63 Oesignada em 'lS Qe 
agOStc de 1963: 

Proroogaaa ar-é 14 àe ma.rç() Qe ,964 
(SI) C)l~ I em virtude do HeQUer!me~. 
to nümerc \ 150-63. 00 Sr. Senao\J1 
Jf!t'terSOD dE A.~'ltaI a:provadc em 10 
de jezemtlt·c de 1963. 

Membras. j"O -
Jet'terSQO dt Ag'.ll8tr 

PSD 

\\'tl.S<lO Gonçalve.'S - E'SD. 

Arthtll vugll10 - PT~. 
Eà.m\lnaC LeVl -: P'l'1) 

1\(10Ipn()· P'rancc _ U UN . 

EUriCO 8.ezenae IVlceprer;;d!;!D!e) 
UUN . 

Joo~pnat ~13.l·tnno _ S/Ii!gení1:1. 

SecreUll'1o: OnolaJ Legt.s.la~vo, 
FL.-ti. J li cnst.eJOD Branco. 

c,pazes de possibilitar a WilSon Gonçalves -, PSD. 
. ...... Leite NftQ - PSD. , 

SUD mdustnahzaçao . Slge1redo Pacheco ~4 PSD. 
ArgemJ,ro de FIgUelIédo _ rT8. 

Ct'lacta em vtrt\lae de ReQuerunen. EdmundC LeVl - P'I'B 
tb o~ b'6j· 63, do Sr. SenadOl' DOSé I AOOlpb.c PranCQ - ODN. 
Enlllno -aprovaao Da sessâo de 18 de' 1 JoãG AgrlPU1Q - OON. 
=-et.em':Jrc de W63. AUrél1c Vlanna _ PSB, 

o 1 Josapnat Marinho -I sem leg,;.tl:.1a. 
peslgnada em 19 de sctemllro de, Deput:.ados; 

1953. . 1 Gustavo capanema IPre.sldente) -
pT(rr/Jga,~lt e:n ,vtrtude do ~eque ... ~ PSD. . \ 

!'l~em.(, .,.o~ L .IJ9·63. do sr. 5eDo:taorl AderbflJ JUJ'i?o!i.'-n _ PSD. 
Milton ,-,aropo~. aprovado na sessão f'.laerte Vle.Xa _ uuk tSub.stit-u)ôo 
de 10 de clezembrO de t963. pelO ep!Jt~dc A..!'nrudo ~l)ítU-el.rIlI. 

f:ielt,Ql. 'eill:: - IJDN.t 
McmOl'u~ .91 - flarudoa lJoU:el aI: IUHlra\.le; _~. PTlJ. 

Jose r·ellclano _ PSlJ. t\.toaldt. Cerüe-m~ - 'PSP. ' 
8.Ltl!'(;l ti'ontallfl - PSD. Juare:z favora - pua. 
Bugénlt.. tiarrOI5 - PSD. l'~Wa.-idO PUH-O - MTI,t. 

" 

IQUE OISPOt. ~OISRE AS MATa.
RIAS DA OOMl'ETlI:NCIA PRlV A~ 
TIV â 00 SENADO. INOLUINDO 
AS DI! PROPOR â EXONERACAO 
DOS CHEFES DE lIUSSAO Olt. 
PLO~L\l'ICâ PERAlANENTB G 
APROVâR O ESTABELECIMEN
TO O RO~lPiMENTO fi O RI!A- . 
T AlllENTO o li: RELACOEB DI
PLOMA rICAS coai PAlSES ES
TRANGEIROS/. 

. EleIta em .• Cle outub:r ode 19111. 
Prorrugada: . 
- até le. de dezembro de 1963 0810 

Requerimenr.o 30'1 ~61 a.pr. em H cW 
dezembro' de 1.961; 

- aU 1fi à. dezembro de liSa pell! 
Req 1.139·63, apr. em _10 ele dO<lllll.- -
br. de 1963, 

_Completada em 29 !lo outubro dQ 
1962 e 24 118 abril àe llltlll. 

·.Jos.. - !!:rn\1.nc. \Re\.800r) ..:.. l?'TB. 
Be~rra Nek _ él'1"'B~ 
Mtllt.- Bra.ga _ na, , 
LoOel- <18 Costa - UDN. 

I) P d' t' (3) Men.... PUIlenteJ - PSI1. ara. no prazo e res WilsOD GonçalV.. 12lI de i>b<II 'iIIII 
meses, procede( ao estudo '19631 _ pr"Idente - pst>. 

l\!lH.uD Uampos IP:e8JdenUU 
v UI'< 

JÚ,Ht:; \...ejtc íVlceftr.) - PRo 

das proposições' que digam' - LobM ele SUveira - PSI>. , 
respeito à partiJiPa~ão dos ,Ruy Carnelro <23 de abrU "" llMl), 

, I Sect·eT.ano: ,!\IJKllUU Legl,SMt1VO 
C) Para o estudo dos efe.tos PL-IO Alex,na" Marqu .. o. Albu

do INFl.ACAO E DA POLlTI· QuorQue MeUo_ - _ - , 

" - E'SP, 
trabalhadores nos lucros aUlQo Mon<l1n I.. ti. OU\UI)fO di 

CA nllSUl ARIA E CM llAl ct.unlbes; 0-' relr'" .. 16 MU.. I 
SOBRé AS EMPRf:SAS PRI· , -- -
VADAS f) Para estudar a situ-ação dos 

, TRANSPORTES MARITI. Cr:ttOa em V'!rtude jo Requerimen· 
to ri' ,,,·fiO do ~r Sena<1O' Gou'... MOS E FERROVIARIOS 
Vlel"a l1prpvadc na sessão de '" de '-
&;ost.{) r1f' :~H;3 CrtaO-lo em, vlrtUOe do fte;queriJ.ll.en-

L;e!l:!?;tlaoe ê)n S de agostc de i.963 'w a Ç lá~·t>3 do Sr Senador ,JuSé 
Errtlirtc aprovado llEt sessão de 13 ele 
novern'-::n àe 19133. Prorrv!;:uoa em vln-ude 00 Requt!l'l. 

In et! tç o~ I H:il de Hitja do lSellOol 
SenUrlor A.Uilw ~-"~n',ana 'lpn'·m.JQ 
em LO .]-f' (Í('/,t'.tTIOrç d~ f96:i, . 

Memoru,!- 'boI - partldOS 

!./eSl.gnaaa em 13 de novelll.bro de 
i9üB 

Atl.Wo 
PSLl. 

P'Dot.aos -. ?resldente 

prorrogada ate 15 ae dezembro Oe 
,19ü~ em VIrtude eto R.equertmento 
'or, I 162~63 do Sr SenadO'I Jlllio 

- I Lelte aprovado em 10 de dezembro 
je 1162. 

- eVlce·PZ) - Memoros '5) - PartldQ; 

das emprêsas. , Ulil~.;;, P~~Zend. (26 <lO ab<>lI 111 
MEMBROS 191!:l/ - l1DN. 

SenadQre.s: I ~a.n!el Krieger'- UDN. , . ~ 
Bezerra Neto - presidente MUton CamP<li (Vlce-P,ealdllllAD)j 
A!O-nso Arinos - Vlbe-,Ptesldente _ ODN. 
Jefferson de AS·u1a.r -, Relato!. ae.nbaJdo vtClra - UDN .. 
Leite Neto I.rilp .. de COOta _ UllN. 
Nelson Mac-ulan I SUvestre Fériclea ........ ) ...:,; fTS 
Eurico R.~zeDd.e • \TlvaJdO ú1ma - P'I'B. 
~~g;~tfu.~!:~:.cY o'rreU1y de souza, Amaury SUva t24 de abril de, 1983): 

- PTB_ 

I \Tasa do SenaáOr Plnr.o Ferrolrll; 
COMISSõES ESPECIAIS ~Bd. abrU de 19631 - -Relatat ,"-' 

P ARA O ESTUDO DE AloyS1O de Carvalho - E't.. 
PROJETOS DI;; EMEN, LIDO de Matos - l'TN, 

DAS A CONSTITUICÃO L) Projeto dYmenda à Cons. 
J) Proje'to de Emenda à Cons- tituiçlio nq 8/61 -

tituição 119 4/61 I .SOBRE RXONERAÇAO POR ,PRo-. 
, POSTA DO SENADO DE CIID1l 

Ju:;.P. Ermi.r:O - Relst.oi - p"l'e, 
IQU~ OISPOIl SOBRE VENm~IEN. DE lIUSSAO D1PLOMATICA oíl 

AltllJo ''Ont.an. - PSD 'ros DOS ~IAGtSTRADOS) CARATER PERMANI!:NTEI. 
ti:go"tn"ao t-actléco - PSD. Eleita em 'l1 de )unho: ele U61. 

ALlD!phu L<'ranco - UUN, 

A1Jr~J10 \qanns - PSD~ 

Secrewu\.: OHcUlJ l..AiJ~s'at.1l:O 
i-'L-3. Julieta ·a,lbel.PQ d.QI. saatol. 

Jose ê:rmlrt<i _ P'l'"B. . Prorrogada' Ele1U. em õ de outubro tle 1961. 
·~rl.tH)lJ Boronauseo _ OON. • Jt1'Orrogadll: .. 

• JÚM • "to - PR_ - .. tê I~ de dezembro aa 19~ pelo _ até 16 de dezembro d. 19(111, QdI) 
8ecret.r10: AllXlllar ~'" ia!l.u .... lmenr.o -609·81 &pI., ..... 14 doi ,~ lan~d. ~IJ " .;; 

Pl..-10, Alexandre 14, "" A. -Alél1O. 4éMaIhro "" 181/1.' ~cIlo eQ&..fI, IlIIQla60 _ .. , 



• 

\ 

I 

- ate 13 àe" Jane.1J'o ele 1963. pelo 
Jlequeriweltto 181..;62 aprovado eQ:1 li 
ele dezembro de 1962; 

Completada em 30 de março 
62, 29 de outubro de 11162 • 8 

abril de 1963. 

de João Agripino 123 de abJil do 19ti3 I S) 
ae - Vlce-PrOSlUente _ ODN. . Projeto de Emenda à Cons

tituiçáo n9 5/62 
- ate 15 de dezembro de 1964. oeIo 

Reque!'ilnenoo (. HO'ô3 aprovado em 
10 de áe'lemboo de H1S3 

Oomp,Hadu em :W ct> m~ço de 
1982, 29 de outubro de 1962, 2.~ dt 
abril de 1963, 

Meml:)TI;:~; fl6) ~ Pa.rtidos 

Mel'.ele~ ?unentel - et>D. 
Ruí' Cal'rJelfC ,23 de ao:1.I de 1~3) 

- P.:e:~dente - I?SD. 
1,t)bâ(l da Sihtelr3 - PSD. 
Je!1erson de AgU18J 123 de abril «k 

1963, - PSD. 
OUldo Mond1.J:J (29 de outuwo de 

1962, _ E'SD. 
Darue. Krmger _ UDN. 
Eunco Rezende l23 de abrO 4e 

19531 '- UDN 
Mllwo Campos - UDN. 
Her1Da!do Vieira. /Vlce-Pres1denr,e) 

- ·UDN. 

Lope. da COSta - UON, 
Vaga do Senador Pinto Fen'6U'8 

(2'3 de abril de 1962 - R.elator -
PTB 

Bezerra Neto (23 de a.brU Cle lOOSi 
- !'TB. 

Amaury Silva (23 de abril 4. 19~) 
- PT8. 

Vivaldo LJma _ PTB. 
AloysJo de carvalllo - PI., 
Uno de Ma.tos - PTN. 

M) Projeto de Emenda à I;ons
tituição n9 9/61 

Mem!>ros (16) - Partldc.s 

JeUerson ele AgUlar _ PSD. 
WIlson Gonçalv.. 123 à.' ""ril ~. 

1963) - ~SD, 
RUy \!arneu"O _ PSD, . 
LobliG da Silveira - PSU, . 
Guldo Mond1D (29 de outu'oro d.e 

1952) - PSD. 
'Milton Ua.mpos - ODN. 
Het ibwck \Tlell'a - ODN. 
Lopes da costa - UDN. 
João agl1pmo 123 de abrU de 1003) 

- UI)N. 
EurICO aetend. 123 de 1Ibl'll (1. 

1963) - UON, 
$Uvestre péricJcs .23 d. ol>rll dt 

1963) _ PTB, 
oNguetra da Gama - PTB~ 
Ba.rros Carva.U'O - PTB. 
Josaphal Me.rtnho \23 à. aóril de 

19631 _ S, leg. 
Aloysio de oan'Qlho - !'L. 
L.1no de MaliOs _ PTN, 

O} Projeto de Emenda à Cons.· 
tituição n9 11/61 

ICÇlA~'II.O 0& NOVOS 
MUNIClPIOSI 

Eleita em 28 à. março d, ~. 

Daniel Etrteger - UDN. 
SUvestre I?értcle.s t23 de abril de 

1ll.3) - PTB. 
Nogueira Q:s. Gama _ PTB. 
Sarros Canalllo - P'l'B. 
Aloyoio d. ClU"ValllO - PI.. 
Aurélio Vianna (23 de e.brO 

1963) - Relator - PSlI, 

Q} Projeto de Emenda à Cons. 
tituição n9 2/62 

11N8'I'I1.'0I NOVA OlSCR1MINd 
DE RENDAS EM FAVOR 
~IUNICtJ>IOS} , 

Elelta em 23 de msJo de 1962. 

Prorroga.ção: 
- ate 16 de dezembro de 1963 pejo 

ReQuel'tmento 186-62, apruvado O'm !2 
de dezem.bro de 1962. 

_ até 15 de dezembro de 1964 'V"Jo 
Requerunento 1.145-03 a.provaClO err, 
10 de dezembro de 196a. 

Completada em 23 de IDrU de 
1963, 

Memhros _ pw-tldas 

Jetrerson Qe. Aguiar _ PaD. 
WtLsUn (k1OÇ81Ves 123 de W:"lj 

1968, - »:Sl). 
RUy Carnêlro - PSD. 
Lobão ela SilveIra - PSD. 

Prorrogação: Leite Neto /23 de abnJ de lf!lS) 
_ ate J5 de dezembro de 1963 pelo - PSO.' . 

a"q 194-62 aprovado em 12 !lO <10- Milwn campos - IJDN, 
zembrv C1e iOO2 I HeribaJdo Vlelra Vice·Prea1dent.e -

_ até I!) Q& dezembro de 1964. pt'Jo UDN. 
Req l 143·63 apruvado em :0 ele Menezes Pimentel - PSD • 

• Qtm MODIFICA O REGUlE DE d.ezembrc de 1963. . i EurlOO R.ezende i23 de' a.bri .de 
DfsmUMINAçAO DAS RENDAS} COmpletada em 29 de outubro 0_11963) - Rel'to! - UDN. 

Ell\lta em 'li) de novembro de 1961. 1962 23 ae abril de 1003 " 22 I\c lU-I Silveotre perICI" 123 de AbUl clt 
lllo d. 1963. 1963' - Presidente - PTB, 

Prorroga0 a: I Noguelra da Gama - P'I'B. 
- a.té 15 de dezem.bro de 1962. oelO Membr06 - Partidos Bar.os Carvalho _ PTB. 

Requenmento 605·61 a\)l'Ovado em 14 JeUerson de Agu1ar _ PSD. AloyslQ de carvalho - PL. 
de dezembro dE 196!;· Wilson Gonçalves 123 de a.brU de, Llnc de Matos - PTN 

_ a.te 11) de O,ezembro de 1963 . oelo I' l!Jb31 _ ~SD João Agripino t23 de abrU de UHI3) 
~equerimeDto '182·62 aprovado em J2 R-uy Carneiro - PSD. -o'~~J Krleger _ UDN. 
dt: dezembro de lB62: L..oOM Q,a ldUve1ra - PSD. 

I QUldc Mondin 129 dI! o)utu!)ro d:e 
- ate lo de ClezembrCl de t9'6~, oeJo t9tiz) _ PSU 

Requel'lmenf,o l 141 .. 63 apro\'aao em I <\!11WIJ campas _ OUN. R) Projeto de Emenda ~à Cans .. 
lo de dezembro de 1»63. lieribw<k VieJra - UDN, titui ão n q 3/62 

Membrws l161 - pa,rtid06 Lop~ da costa - UDN. " ç 
Jctter5QO Cle AgtllaI. t23 de _.~, João AgrIpinO .23 d. abril de 1963) '(AlJTORIZA O fmlllJNAL _.u _ UDN R/OH ELEITORAL " ~'lXAR d. 19631 - PSD. 
Menez~ tlímenteJ _ PSD. 
Filmtc MU.Uel - PSD 

B.'Ul'lC<) Rezende (23 d. ab<íI d. 1'A PARA A REALlZAÇAO 
1963, - .UDN, PLEIUSCITO PREVISTO 

GUlde Mondln 129 de OU1Ul>ro 
19621 _ PSD 

Silvestrt PérlCl.. 123 de aIlr\l de EDENDA CONSTITUCIONAL 
de 1963' - PTB. • _ ATO ADICIONAL), 

Ruy CarneIro (23 de abrU de 196J 
- PSO 

DameJ 
Eunco 

111631 -

Kl'leger {Relator) .- ODN. 
Rezende 123 de acru de 

úDN. 

Mútuo Llampos - UDN. 
lieribaldt Vielra - UDN. 
Rw Palme1ra -CTON.· 
AinaW1 Silva - aJ de abril de 

1963J _ PTB 
B~n:01l CarvalhO - PTB. 
A~genurCl de FIgueiredo - PT8. 
Bezerra Neto 123 de abril de 1963 

_ E"fB 
aloyt3to de Carvalho - PL. 
Lino de MaOOs - PN. 

N) Projeto de Emenda' à Cons
titllição n9 10/61 -

tAPLlCAt.;AU o.",~ (;OTAS DE UI"' 
PÓSTOS D"~'flNADAS /lOS MU
NlCU1IOS> . 

EleIta em 'la de dezembro de 196-2 , 
P~PNlgaaa: 

- '!tf III de Qezembrc de 1963 t)Ho 
Req", 183·6~ !iprúvadú em 12 de de~ 
zem'::lro :te 1962. 

-}ate lb de dezembro de 1964 ppj() 
:ij,eq 1 14.2-63 apruvadc em 10 {3:, ou .. 
~bro ·d. IS6~. 

"-- ~. 

Nogue1l'a da Gama - PTB. 
Barr .. IJIU"Valho _ PTB. 
AloysJo de Carvalllo - PL. 
MIguel Couro _ PSP. . 
Cattete Plnhelro 123 de abril de 

1963) - PTN, 

Prorogliçà.o: 
_. ate L~ ae dezembrCl ele 1963 

Requertmentc '187~62 B.DrOvado 
de dezembro de 1962. 

_ ate lb de dezembro de 1964 
P) Projeto de Emenda à Cons. R"'Iuerunentc I 146, aprovadO "'" 

tituiçâo nq 1/62 Ideci:~~~~âaQe i!63 2J ôe ab:1l 
c08RIUAI'ORIEDADI<. Ol! CONCUR- 1963 . 

80 PARA INVESTIDURA EM Memnro.'; _ I'arlldo.s 
CARUO INIlOIAL DE CARREIRA 
11 PROlBlÇIl.O DE NOMEAÇOES Jetlersun a. AgUla> - PS, 
lNTERINA$). WilsoD Gonçal.\'es 123 de a:JrQ 

Ele1ta em 1(l de maio de 1962. 

Prorrogaaa: 

- até lh ae dez.embro de 1962, pelO 
Req 185-6~ aprovada e2J 12 de: ie· 
zembro da 1962 

- a.te 16 de dezembrCl de 1963 t)elc 

19631 - ~SI) 
RU'Y OarneirCl - .PSD. 
L"obàc ela Sllve1ra - PSD. 
Menezeé ?1menteJ - PSD. 
LeIte Neto /23 de abru de 1963} 

PSD. 
Milton campos - OUN. 
Bertbaldc Vieira - ODN. 

Rrq 1 l44-63 aprovado em 10 dto de· JoàC AgripinO 123 de abril d~ 1963) 
'lembro lk 1963. OUN 

Completadil em 23 de abro de 1B&. ) - E'Urtec' dezende 123. de a.orU de 
Membros - ?artJàos 1963) _ UlJN 

Jetterson .. Ce AgUiar - PSD: _ Danlel Kneger _ UDN, 
Wilson uonçaJves 123 de aortl de Silvestre Pér1cle:'I 123 de abril 

19631 - PSD 19631 _ pTE 
Ruy UarnelrCl - PS. 
Menezes PunenteJ - PSD. 
MiJt.o[l Oampos - ODN. 
HeribaJdv Vieira - UDN. 

~rtco EiezeDde 123 de at-l'1-l de 
$).~tJDN. 

NogueIra da Gama - PTB. 

Barros carvaJho - PTB. 

Mem de Sã - PL. 

Aarão Stew.bruob _ AfiIlR., 
--~ 

(DlSPOE SOBRE A ENTREGA AOS 
MUNICIPIOS DE 30% DA ARRE· 
CADAÇAO OOS ESTADOS QUA!';
DO EXCEDER AS RENDAS MU
NIC,'PIilS) , 

Elelta em 13 .de setembro de i.ed2. 
PrOrrDg1ida: 

- até 1b C1e clezembro de 1953 ;JelO 
Requerimento aI' L 147~6J aprVV!ioo 
em 12 de dezembro de 1962; 

- até U Cle dezembro de 19tH oeJo 
Requerunento L 14'1·6 3aprUVB\lC eDJ 
10 de dezembrc de 1963. 

Oomptetcla etn 23 ele abril de l~. 
MembfUlS- - PartlUoo 

JeUarson ce Aguiar - PSD. 
Ruy Carnero - PSD. 
Loba,(1 Qa SJver1l - pSD. 
WilSoD GQnç8.1ve~ (2:1 de abrD ó. 

196., _ PSD, 

Leite Neto ,23 4 63) - PSD, 
Meneze~ PtmenteJ _ Pre.ilae.nte. 
Mllt.:m Campos - ODN. 
Herlbruoo V1ell'a - ODN. 
losaphat MartnhQ - 123 t 63) 

Vlce-Presldeot.t' - UDN 
Danle. Krleget _ UUN. 
Vaga do Senhol P1nt'.<l P'errelr8. 
'Eurico Rezende \23.4 63. - UDN. 

'26.4 63, - PTB 
Noguetra da Gama' - PTB. 
Barros carvalho _ PTB. 
Mem de S3 - PL 
Mjgue~ couto t23.4.63l. - P~P. 

T) Projeto de Emenda à COJ)s
titUlção nQ 6/62 

IAUnll<N'IA PAliA QUATRO O NO
MERQ DE REPIIES,"N'I ANTES 
DOS ESTAOOs E UO DISTRITO 
FEDERAl NO SENAlJO" 

Ele1'a em 13.0 62 

Prorrogada: 
- e.te 1~.12 63 pelO Requefimento 

790-62, aprova<i<l em 12 12 62: 

- ate Ir; 12 64 pejo R.equerlm~I\to 
1 148·63 aprovado em 16 12 63. 
ComDret.ad~ em 23" 6:1' 

Memoros _ pa.rtióQ! 

Jefferson ele AgUIar - .PSD 
Ruy Carneiro :- PSD 
Lobào da Silveira - RJ)iatot 

PSD 
W11SoQ 

PSO 
GOnçalves (23 f 63) 

Menezes PimeD tel _ PSD 

MUtoD camp~ -UDN 

Berlhaldo Vlelríli - UDN 

Josaph'it Martnho - (23" 83) 
UDN 

DanJeJ !trleger - UDN 
EuriCO Rezenüe - \23 4 63) _ vt

ce-PreFoinente - ODN 
'" Vaga do SenadOI fl'tntcJ fi't>rr~l!l1 
123 4 63\ - Presidente - PTB 

NogUeira dp Gama _ P'l'H 
Ba.rrm Carvalhc _ P'r-H 
Mero de Sá - flL 
JúlJo Leite 123 4 63) _ PR 

U) Projeto de Emenda à 
tituição nQ 7/62 

Cons .. 

rltEVUtiA A t<:L\ll~l'\iUI\ CONS'l'll'U
CIONAl NL 4, Qt:1!. l~S,(,I'fl!Hi o 
SlSl'El\1.1\ PARI.ArAr";N'1. AR uE 
GO \'t!IL\O E o 4lU 6, ()A l'O~S
TJTUrçAO F'EIJEUAL Oi'. LS D:!: 
SETE!"~R!:.O OE 19161. 
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..... =30,;"1=8=S=áb=a=d=0=2,,,;9==~ __ =~w~=O=i,6.",;R=iO=D=O=C";O",,N;,;O.;,R;;;E;;;S .. S,;;,O=N;.;.A;.;.C;;,;I;;;O;,;N;,;A;;;,L~(~SeçãO 11)' Agqsto da 1964 
, __ ....1.. _~ 

M~mbros - Pa.rtJ~ 
J erterson de AguW _ E'SiJ 
RUy CarneIro - 1'SP 
Pedro Ludovloo - 1'SD 
WilS<ln Gonçalves <23.4,63), 

l'SD 
Benedito vaUadare.s - PSJ;) 
M.enezes Pimentel _ PSU 
MU ten oampos - UDN 
Her1.b81dQ VleU"a - UDN 
EUrico, Rezende (23.4 ·63) - UDN 
Daniel Etrieger _ ·(]Í)N 
JOÕA> Agripino 23 4 63) - ooN 
AmaUl'll SIlV1l 123,. 63' - PT B 

. Nogueira da Gama _ I?TB 
Barros carva.lho - E'T6 / 
Mem de Sã - 1'L 
Raul Glubertl - 1'SP 

V) Projeto de Emenda à Cons
tituição )19 1/63 

(TRABALHO DE MULHERES 1\ ~lE· 
. NORES II 'fRAB'\'LHO EM 'N

DUSIR1AS INS,\.LUBRESI. 
Deslgnada em 23.4.63' 
Prorrogada ate 15 12.64 pelo R,e

quertmento 1 150-63. aprovado eM 10 
de dezembro de 1963 
. . Membros _ -part1~ 

Jefferson <1e Agu1a.r - PSD 
Ruy Carneiro - PSD 

,Lobão da, Silveira - ~SD 
WUson GonçaJve,," - Rela·or 

PSD 
MenezeB PImentel - PSO 
LeIte Neto - i'SD 

- ·AmauI'J - Silva - PTB 
Bezerra Neto - Vlce~Etres1dente 

PTB 
Vaga do· senador Plnto Ferreira 

_. PTB , 

LeIte Neto _ PSD 
Amaury SU'7& - PTB 
Bezerra Neto _ PTB 

••• vaga do senll<lor Pinto Ferreira 
- P'rB 
. • . Vaga do Senador Edua.rdo ca
talão I Vlce-Presldente) - P'1'B 

vaga ào Senador Eduardo AS-
sma.t _ E'TB 

Eurtco Rezende.:- ?re· 1::.:lte 
Milton Campos - ODN 
Dantel Krieger. - OPN 
Aloysio de oa.rvalho - PL 
Josaph&f Martnho - Relator 

Sem Legenda 

Y) Proj6·to de Emenda à Cons
tituição nq 4/63 

'(CONCEllI< IMUNIIlADES aos 
VEREADORES, 

Design.ada -em . 2{J. a. 63 
prorrogada ate 15 12.64 pelo Re

quenmenu Dúmero 1.153 ... 63. a.ptO'~ 
do em 10 12 63. 

Membros - part100S 
Jefrerson de Agula.r. _ flSD 
Ruy Carne1ro - PSD 
Lobão da SUvetr. - PSD 
Wtlson GonçaJves - PSD 
Men€'Zes Ptmentel - PSD 
LeIte Neto _ E'SD 
AmaUl'J Sllva - PTB 
8f"zerra Neto _ PTB 

. ,. Vaga do Senador" Pltlto Ferreira 
_ P'l"B 

Afonso Arma. L trON 
Josaphat Marlllho _ Sem 
RaUl 01ubertJ ..l.. PEP 
José Lelte - /i'R 

Leg~ 
DeOlgna<la em 25,5,196' 

Jefferson de Aguiar .,PSO). 
Antonio Balblno IPSD). ' 
WIlsOn GonçaJves IPSD). 
Ruy Ca.rneiro (PSD> -I Menezes Pimentel f,PSO). 

Z-2) projeto fie Emenda à ~::~doN~vil~~)' 
Constituiç ão n9, 7/63 Arthur VlrgUlo IPTB)'. 
. I. Oscar PlISSOS <PTB) , 

,crRANs~'I':RENcnA PàRA A Rll-I Afon.so arinos IODNf. 
SERVA DO Ml:LI'rAR DA 'ATI"A Mllwn campos IUDN). 
QUE SI< CANDWAT.\R a CARGO'\ Eurico Rezende (oom. 
ELETIVO, I AloysIo de Carvalho tPLf. 

JOS&Dhat Marinho IBPI>. 
Des.!gnaaa em a.1<) .63 Auré1f.o Vianna (BPIl . 
prorrogada até \15.12.64 pelo Re- AArão steinbrucb (BPn~ 

quer1mento nOmeIQ 1.156·63. &prova- _____ _ 
do em 10 12,63 \ . 

MeJnbros _ partIdor; . COMISSõES ' 
JOltersoD Ce Aguiar ,- PSD P ARLAMÊNTARES DE 

~. , 

~~O;~~~~I;J P~PSD • IN QUÊRI'l'o 
Jose e'eUclano -,I PSD 'CRIADAS DE aCORDO COM Cli ê .• 
WaJfredo Gurgell - I?SD AR'!' . 53 DA CONSTITUIÇAO \I .'" 
Argemlr(l de FlgUelredo - rn~ O ART. 149, ALíNEA 4. ,vO a&- ,. 
BezeLTa NB!o(J - \PTS GIMENTO INTERNO. '1; 
SllvestrePérlcJ.. - PTB 1~) Para apurar a aquisição, 
Edmundo LeVl ... PTB 
I!:Urlco Rezende .!. UDN pejo Oovêrno Federal. doa, 

· MUton Campos L. UDN acêrvos de concessionárias 
AloySiD de Carvalho _ I?L 
Afonso ArInO! _I ODN de serviços públicos e a 
Josapnar Idartnbo - sem Legenda' Importação da chapas ,de 
Jllllo Leite _ i'R __ 1 aço para, a Cia Siderúr-

1 gica Nacional . 
Z-3) Projeto ,de Emenda k Criada pela ResOlução nwnero 11. '-..r 
, Constituinão n9 8/63 ' de 1963 assinada pelo Senhor, NelSOl1 

~ Maculan e maIs 28 Senhores. Sena-Silvestre Pértcles - PTB 
Ada!berto Sena ~ 'PTB 
Eur1co Rezende (23.4 63) 
MUton Campo! - UD:N 

_ UDN (AUTONOllIJ4 DOS MUNIClP10S, dores 13.presentada em 30·de maJ( de 
, • 1963' . 

Aloysto de carvalho - pt; . 
Josap]:mt, MarJnho - Sem Legenda 
João AgrIpino - 001\1 

eslgna4a em 22,10 63 . DesIgnada em 31 de mala de I9GS 
Prorrog&<la ate IS,12,64 pelo ae- _ Prazo _ 120 dI .... até 28 da se-

querim. enre. oQmero 11.15'l~63. apro-va. tembl"tl de 1963. . 
do. em lO llrt 63 Prorrogada: 

. Membtoa - ParUdos _ Por mais 120 dias. em v1rtuae g,U'9'e.Stre -éér1cle! - Pl'B 
Argemlro de-- FlguelreaO - PTB 
EUrico Rezende (23 4 63l - UDN - • 
Milton Campo.' - UDN 'Z) PrOjeto de Emenda à Cons--

JeUerson de Agult.r - PSD <\a apro.ação do Requer1roe"to nu- j 
RUy carnelrQ - IflSD Dlero 656-63 d.o Senhor SetlAdOl JoAO I 

Dantel Kriegez - l]DN . . . . .. I 
Josaphat MarInho _ Sem Legend? t.tUlçao n9 5/63 , 
AloysIo de Car.albo - PL IDISPO~ SOBR~ O UIPOSTO DE 

_ " VENDAS Il CONSIGNAÇOES ; 

Jo:5e FeUc1aD~ .... , PSD ·Agr1plno. o" seasAc de 18 de, se~em· .' 
WUson GonçaJvell - PSD bro de 1963 (21 bOras). ~;' 
Bezerra Neto - P1'B _ pot mais um rulO .em vJrt"1d.e da \5 
Edmundt: ~Vl - lP'I13 , apl'ova.çê.o do Requerlmento otunero ' . 

· Argem.1rc Flgue1recttl - PTB 1 173~63 da Senhor SenadoI Leite 

W) Projeto de Emenda à \;on5-. 
tituição nY 2/63 

(DiREITO DE, PROPRIEDADE) 
DeslgnltOOS em 23 4.63 
prorrogac.a: 
_ até 15 12:64 pelO Requerimento 

1.151-63 aprovado em 10 12 63. 

l'viem"ofoa - partiQo.s 
Jefferson d.ã Agulal - ftSD 
RuY Carneiro - PresIdente - (rSO 
Lobão d. SUyelra - PSDJ 
W ilsoo GonçaJves - PSD \ 
Meneze:: Pimentel - PSD 
Heribaldo Vieira - Vice~Ii'resjden-

_ PTB 
_ PTB 
Sena·dor 

te - E'SD 
Anlaury Slh'8 
Bezerra Net-o 

... ~ Vaga' dCl 
retra _ PTB . 

SUvestre perl~eS - PTB 
Artw VirgiUo .;.. - E'TN 

• Eurlcl. Rezende '23 4:- 63) - IJDN 
MiltoD Campos· - ReJa to: _ UD:N 
João agrIpino - ODN 
-JI)$.$.phM Marinho - Sem lA;\.1nc1a 
AlOYsio de canalho - PI.. 

Deslgnaaa em 31. á 63 Mele, Braga ~ .I?TB Neto, na sessão de 12 de d.ezembro 
Prorrogada ate 15 12 64 pelo !te.;. Eur1cc. 8.ezende 123.463) - ODN lide 1963 . , 

Querimento nllmero 1,154-63, ap:o-,. Aloysio de oarva~o - ODN . Memaras - PartidOs ,;.. 
fado em .10 12 63 Afonso ArmO:! - ODN . I· Jet!erson de A.guiar - PSD . 

• ' M.embros _ partldOS Josapba1 M~O \- Relator - LeIte Netç (Presidente,; - psn 
Jeffêl'sOD Qe Aguiar _ FSC Sem Legenda 1 Ne!-~r: Maculan - PTB· , 

SD ,\.uréllo Vlann.B - IPTB ! JOJ\o ··r1plno ,Relator I - UDN .=-,' 
Eougãoc~e~v~ira P _ PSD Júl10 Leite - PR : Josaoh':t MlU'lnho - sem Legenda €. 
Wilson GonçalVes' - PSD ' I \' . ;;;;~/ 
Menez.., PImentel - PSD -\ 2') Para apurar fatos aponta- )i 
LeIte Ne'" - PSD ' Z-4) Projeto ,de Emenda à . dos da tribuna do Senadl) .:: 

, AmaUJ1l Silvo - PTB Constituição n9 1/64 '. -
Bezerr. Neto _ PTB f' e outros. relacionados co", 

.•. vaga. do' Senador HUmbérto <Ele1çlt- autornatlcA a.. Vlce-Prte- irregu1aridades graveS Cl 
Neder 

_ 
PTB ' 

,s1den~ com' o I?res1d-ellte êa. aepú- - O ,~. 
bUcal • I corrupçao no epartamen- ,"'~ 

argem1rO de FI;Ue1redo PTB , DeSlgnada em 26.2,11164 to de Correios e Telégrafo.;'} 
reunco Rezende _ UDN, Jefterson de Aguial tPSD). Crt.a.da pela ResOlução numere SQ -\.o 

Ru:y Ca-l'nein. \PSD~ de 1963 assmadl'l· De~o Senhor Jet.. ,,-: 
Milton Campos _ ODN r..obão do. ':lUveirl3 \PSD>. terSOD de "'''''''"'r e mal! as SenhoreG Wilson GonÇf1]Ve,;, PSD) ~ ne."'-" 
Damel KrIeget _ UON 
Aloysio de Oarvalho - PL 
Josaphat Martnho - Se m.LegendA 

Jóse FeliNano PSJj> Senadores apresenta·da na iessâo de 
e.~zerra Ne[.(. P'I'B11 30 de GutUbro de 1963). . 

· Arthur Vlrgil1tl ?TB). . Prs.zo - até o rim da sessão leg1s-
A!ltOn,i.. JUcé (P'rB). la.tivtl de 1963 

Z-1) Projeto de Emenda 
tituição n9 6/63 

Oacar Passos IPTBi.. Prorroge.çâc. pot 90 c1la.s (até 16 di . 
à Antônio Carla: UDNl., março de t964.' em virtude do Re- "t •• 

- AlOysio àt carvalho
l 

(PL). quertmenU númerO. l 163-63 10 Se-
Euriet R.!'>7,fondp (UDN) %lhor Senador Wilson OOnça.fVeI ,:. 
Milton Campoo {UDN) , aprovado na sessão de 10 de dezem-, 
Josaphat Ma.r!Ilbo ,BPD. bro de 1963 12\ 30) . . ,INEL~GIBIUDADE) 

Designada em 3.10.63 
X) Projeto de Emenda 'à Cons- ProrrogadO ate 15,12.64 oelo se-

tituição n 9 3/63 querlmentv numero 1.156-63. aprova-

Júlio Leite IBPIl I 0es1{tnaç"o em 6 de dezembro dei ~ 
1963 ;.~ 

Aurélio .v~r.nB. (BPD. Memnr~ (lU _ Parti.dos 
Jefferson, de AguIar - psn 
Leite. Neto _ PSD 

(D!SPOI!. SORRI!. A ADMINlS'l'UA- do em 10 12 63 
ÇAO 00' OISTRITO l·'EDERAL E Membros _ partldos 
MATERI,~ DA (;OMPI<T&NCtA 
PRIVATIVA DO SENADO), ~ 

DesIgnaOll· em. Ii.l). (13 
Prorrugada a te _ 11; 12 64 pelO Re

quer1ment.c 1 152~63 a.provado em la 
C1e àez~mbrc de 1963 

Membros - PartlOOS 
Jet"t-erSDtl de l\.o"'\llaJ -. flSI) 
ROy Carne1r() - flSD 
Wbtio. da SUve1ra - PSD 
Wilson GODÇ8Jv~ P5D 
M.enezes· ,Pimentel - PSD 

Jefferson Ge Agular - PSO 
Ruy CarneIro - E>SD 
Wilson ·OonçaJvea, _ PSP 
.Jose Fellwnc - PSD 
Watrredc. OurgeJ. -, PSD 
Argemil'C de FiguetredQ -, f'TB 
Bezerrs N etc - PTB 
Sllve.stre l?érlCle.s - PI'B 
Edm undv weVi - PTB 
EurlCt Re2ende - UDN 
Milton Campos _ UDN 
AloySIO de carvalho - UDN 

.-1 

2-5) Proje1o de, Emenda à I\.tSlll<, Fontana - PSD 
ConstituiçãorÇ 2/64 wnson Gonoalvea - \'residente 

I PSD 
(Dá. nova rectaçào à 8.unea a,. do Artur Vlrg1l1o - PTl3 

art. 101 e a.1 ttem· Dl ~do art. 124-da Bezerra Neto t8.1L63 - Vlce-Pre-
Don.stitu!ção FederaJ. ~ fim de esta.- 51 dente - PTB ~ 
be1ecer ·que sejam orocessa.<lOS e lul... Mell(' Braga - PTB 
gados nos crimf.!: coniuDS: . JoA.c A.gr1p1nc - ODN 

_ OS membros d.o congresso Ne..- OSnleJ Kr1eger - ODN OOIll" ·ctonal. pelo Supremo jTrlbunal Fe- EUrtoo Rezende 123 4 631 
Aurél1(1 "VIanna - PSS .. 

dera,}:. '. '. SecretltrIo AuxIlIar lJeg-e;latlVo. 
_ os membrOs daS' A&sembléhl.S LO.. PLr-9, J Ne, Passos Dantas. 

glslatlv .... pelos Tribunais de Justiça). LobAo da, eUvelra - PSD 

1 
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